KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
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RENDEZVÉNYEK
Költészet napi zenés irodalmi műsor
Hodosán Dóra előadóművész és Vozár M. Krisztián zongoraművész költészet napi műsora a Békés Megyei Könyvtárban 2016. április 7-én 18
órától. Vendég előadó: Piller Károly. Meghívó >>>

Találkozás Szabó T. Annával
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a költészet napja tiszteletére szervezett programunkra! Szabó T. Anna József Attila-díjas költővel
versekről, költészetről és az életről beszélget Varga Tamás. Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. április 12. (kedd) 17 óra

Román nemzetiségi könyvbemutató
Zombainé Szarka Mária áprilisi könyvbemutatója során az érdeklődők megismerkedhetnek a kétegyházi román közösség szokásaival, valamint a
szerző három kötetével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. április 19. (kedd) 11 óra

Könyvtári beszélgetések - Találkozás Péterfy Gergellyel
2016. április 28. (csütörtök) 17 órától a Békés Megyei Könyvtár vendége Péterfy Gergely, József Attila-díjas író. A program során a szerző könyvei
megvásárolhatók és dedikálásra is lehetőség lesz. Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. április 28. (csütörtök) 17 óra

MikroBe koncert
Eichinger Tibor már több formációval járt Békéscsabán, legutóbb a ZoZo lemezbemutatójával 2016 januárjában, a Kupak kézműves sörházban.
Ezúttal a MikroBe zenekar látogat el hozzánk. A MikroBe - saját meghatározása szerint - popos elemeket tartalmazó rockos, jazz-es hangzású,
underground punk zenekar. Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. április 30. (szombat) 19 óra

További programjaink: http://konyvtar.bmk.hu/

Lap tetejére >>>

12 év után ismét átfogó leltározásba kezdtünk

HÍREK

A Békés Megyei Könyvtárban 2016. március 1-én elkezdődött az időszaki leltározás, amelyre a könyvtári állomány mérete szerint 12 évente kerül
sor. Az ellenőrzés mértéke teljes körű, a könyvtárban található valamennyi dokumentumra, valamint a kölcsönzésben lévő, letétbe elhelyezett és a
fiókkönyvtári anyagokra is kiterjed. A folyamatosan zajló leltározás a kölcsönzésben nem okoz zavart, így minden olvasót várunk a megszokott
nyitvatartási időben. Fotók az eddigi munkálatokból

"Dob-szerdák" a könyvtárban

2016-ban a Tűz-kör Dobkör várja azon jelentkezőket, akiket érdekel a táltosdob varázsa, és kedvet éreznek a doboláshoz, énekléshez. Várunk
kicsiket és nagyokat, "kezdőket és haladókat" minden második héten szerdán 17.30-tól a "Dob-szerdák" programjaira a Békés Megyei Könyvtárba.
Jelentkezni 17.30 órától lehet a helyszínen, Virók Annánál. http://www.tuzkor.hu

Hungaricana

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti
dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális
gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.
A Hungaricana portálon elérhető a Békés Megyei Könyvtár három helytörténeti anyaga: Békés Megyei Közlöny 1877-1938 közötti számai,
Körösvidék 1920-1927, és a Békés Megyei Hírlap 1950-2000 (1950-53, 1955. Viharsarok népe) számai digitálisan.
Ide kattintva tudja fellapozni a korabeli megyei lapszámokat.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető DVD lemezeinkből:

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! Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, kattintson ide.

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 >>>

