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RENDEZVÉNYEK
Közönségtalálkozó - Gion Nándorra emlékezünk
75 éve, február 1-én született Gion Nándor vajdasági magyar író, újságíró, forgatókönyvíró, tanár; az újvidéki rádió
magyar főszerkesztője. Februárban 26-án rá emlékezünk azon a közönségtalálkozón, ahol Gion Eszterrel, az író
özvegyével beszélget majd Juhász Orsolya. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. február 26. (péntek) 17 óra

Rákos voltam, de már elmúlt! Asszem. Író-olvasó találkozó Mészáros Mihállyal a könyv
szerzőjével
Újabb blogos sikertörténet a könyvkiadásban, hiszen az altezza.blog.hu sokak által figyelemmel kísért rák-naplója is
megjelent könyv formában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Gouranga Egyesület szervezésében megvalósuló
író-olvasó találkozóra, melyen a szerző beszél a könyvről, a betegségről és arról, ahogy ő megélte mindezt. A
rendezvény időpontja: 2016. február 27. (szombat) 15 óra

Balogh Béla: Ideális társ és ikerláng című előadása
A Békés Megyei Könyvtár ad helyet a könyveiben ezoterikus témákkal foglalkozó Balogh Béla előadásának. Az Ideális
társ és ikerláng című előadásra jegyek elővételben is megvásárolhatóak.
Részletek ezen az oldalon >>>
A rendezvény időpontja: 2016. március 2. (szerda) 18 óra

A kudarcokról, a változásról és a fejlődésről négy év tükrében - motivációs előadás
"Ha esik az eső, a reaktív típusú emberek azt mondják "rossz kedvem lesz", a proaktív típus azt mondja "esik, de a
lelkemben süt a nap."
Hogy lehet felépíteni a belső világot, hogy lehet változni, hogy alakul az élet sikeressé, többek között erről lesz szó Vozár
M. Krisztián, 2016. március 7-én a Békés Megyei Könyvtárban 18 órától tartandó motivációs előadásán.
A rendezvény időpontja: 2016. március 7. (hétfő) 18 óra

További programjaink: http://konyvtar.bmk.hu/
Lap tetejére >>>

HÍREK
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
Az iskolai fordulók már lezajlottak, most a megyei fordulója következik annak a versenynek, melynek célja, a
tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének - és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk - fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése is. Az idei téma: "...Olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene." - 135 évvel ezelőtt született Bartók Béla.
A rendezvény időpontja: 2016. március 7. (hétfő) 10 óra

Pixelgrafikai pályázat - 3D nyomtatás

A Békés Megyei Könyvtár grafikai pályázatot hirdet olvasás, könyv, könyvtár, irodalom témában.
Közönségszavazat alapján a legtöbb voksot szerző kép alkotója 8 órányi 3D nyomtatóhasználatot nyer.
A pályázat részleteit az alábbi felhívás tartalmazza.

Kiállítások februárban és márciusban
2016. február 29-ig tekinthető meg Gion Nándor munkásságáról szóló kiállításunk.
Kocziszky Andrea gombaszakellenőr, természetbúvár "A varázslat keresése" című fotókiállításának megtekintésére, március 5-ig
várjuk a természetbarátokat.
Március 12-ig látható "A békéscsabai vasútállomás építésének története 1931-1933" című fényképválogatás a könyvtár földszintjén.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Nemzetiségi és idegen nyelvű gyűjtemény
A Békés Megyei Könyvtár a magyar nyelvű dokumentumok mellett idegen nyelvű dokumentumokat is gyűjt. A
kölcsönözhető idegen nyelvű könyvek kiemelt gyűjteményrészben kapnak helyet a földszinti kölcsönzői térben. A nagy
világnyelvek - angol, német, francia, orosz, spanyol - mellett megtalálhatók a Magyarországon élő nemzetiségek, és a
környező országok népeinek szak- és szépirodalmi kötetei is.
Román nemzetiségi gyűjteményünk egyik kötetét ajánljuk most figyelmükbe.
A román és magyar nyelvű könyvajánló itt letölthető.

OptiJUS és CÉGTÁR Online szolgáltatások az olvasóteremben

Az OptiJUS jogi információs szolgáltatása - a magyar és az Európai Uniós joganyagok, illetve azok változásainak egységes
szerkezetbe foglalásával - a jogalkalmazók mindennapi munkájának segítését célozza.
Vállalkozások információs szolgáltatását nyújtja a CÉGTÁR Online, amely szintén a könyvtárlátogatók rendelkezésére áll.
További információk >>>

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető új könyveinkből:

Hírlevél fel- és leiratkozás

IMPRESSZUM

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet egy ismerősétől kapta, de szeretne a jövőben rendszeresen értesülni a könyvtári aktualitásokról akkor iratkozzon fel
hírlevelünkre, a hirlevel@bmk.hu e-mail címen. Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, írjon nekünk a fenti címre.

Védje a természetet!
Kérjük, gondoljon a környezetre és csak szükséges esetben nyomtassa ki ezt az e-mailt.
Mi megőrizzük mindet elektronikusan, így ha kíváncsi a korábbi hírleveleinkre, megtekintheti azokat a honlapunkon.

Elérhetőségek:

Név: Békés Megyei Könyvtár
Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 66/530-200
E-mail: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Nyitvatartás:
Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd-péntek: 11.00-19.00
Szombat: 14.00-19.00
Gyermekkönyvtár:
Kedd-péntek: 11.00-18.00
Hétfő, Szombat: 14.00-18.00
Lap tetejére >>>

