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RENDEZVÉNYEK
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 - IDŐPONTVÁLTOZÁS!
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) 18 óra

Ma - holnap, holisztikusan a rákbetegek gyógyulásáért és hozzátartozóik megsegítéséért
A Gouranga Egyesület 2015 márciusában egy nagyon fontos ügy mellett köteleződött el. A rákbetegek és hozzátartozóik megsegítését különböző
csoportfoglalkozásokkal, együttműködések kialakításával, műhelymunkákkal, hollandiai és németországi tanulmányutakkal, kirándulásokkal
igyekeztek biztosítani. Visszatekintve erre az időszakra és lassan a támogatott program végéhez közeledve rengeteg élményt, n ehézséget, örömet,
tapasztalatot számolhatnak össze. Sokszor kellett megküzdeni a félelmekkel, a betegséget övező tabukkal, de mindent egybevetve elmondható, hogy
jó úton haladnak. Ennek az útnak egyik fontos állomásához érve osztják meg tapasztalataikat remek előadók segít ségével. Várják sok-sok szeretettel
az érdeklődőket! Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. április 25. (hétfő) 12.30-tól

További programjaink:
- Csoda minden napra: Dr. Kádár Annamária pszichológus előadása 2016. május 6-án
- Ünnepi könyvhét 2016. június 9-11.
- Találkozás Berg Judittal 2016. június 10-én 14 órától
- Könyvtári Éjszaka (Szlovákia) 2016. június 24-én
- Előzetes: a következő hírlevelünkben számítógépes workshopok, bemutatók, tájékoztatók között is válogathat!

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!

Lap tetejére >>>

HÍREK

Könyvtárosok szakmai napja
Valóban már 50 éves az MKE Békés Megyei Szervezete?

A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett egyesületi program egyben a Békés
megyei nyilvános könyvtárak találkozója is, amelyre minden könyvtárost szeretettel várnak a szervezők. A szakmai
napon az évfordulóról Dézsi János egyesületi elnök emlékezik meg, a mezőkovácsházi Minősített Könyvtár cím
elnyeréséről Albertus László igazgató számol be. Ezen kívül lesz egy kötetbemutató (ODAVÁGUNK A
KÖNYVPIACNAK) és előadás a könyvkiadásról, a könyvpiacról, az olvasási szokásokról Alcser Norbert, a Publio
Kiadó cégvezetőjének előadásában.
A részletes programról a Békés Megyei Könyvtárban Darida Mártánál, az egyesület titkáránál érdeklődhetnek.

Európa-nap a Gabonamúzeumnál
Ünnepelje velünk az Európa-napot 2016. május 1-jén Békéscsabán a Gabonamúzeumnál, a malom mellett! Sok-sok
programmal várjuk a kedves érdeklődőket az EU sátornál! Lesznek különféle uniós és a középkori Európát idéző
történelmi játékok, kvízek, családi programok, fotózkodás Kádár Ferkó Fotószínházával, hasznos ajándéktárgyak és
európai uniós tájékoztatás. Idén is készítettünk országos EU-totót, amelynek fődíja egy kétszemélyes 4 napos
amszterdami utazás. Részletek az Európa-napról és a kétnapos III. Békéscsabai Vitézi Játékokról az alábbi oldalon:
Európa-nap Békéscsabán
Keresse a Békés Megyei Könyvtár standját is a Vitézi Játékok területén, hiszen mindkét napon kint lesznek
könyvtáros kollégáink!

Játékos angoltanulás a könyvtárban!

Szeretne együtt játszani a gyermekével, de nincs ideje hétköznap? Jöjjenek el és játsszanak együtt angolul!
Ovisokat és alsó tagozatos diákokat várunk szüleikkel együtt a Békés Megyei Könyvtárba. Időpontok: 2016.
április 16., 30. és május 7., 14.

Brush-up your English

Valamikor tanultál angolul és szeretnéd feleleveníteni? Próbáld ki magad!
Kezdők és újrakezdők részére! Időpontok: 2016. április 16., 30. és május 7., 14..

Könyvet házhoz

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ

A Békés Megyei Könyvtár a "Könyvet házhoz" szolgáltatásával az idős, beteg, mozgáskorlátozott, vak- és
gyengénlátó, lakáshoz kötött emberek számára kíván segítséget nyújtani abban, hogy otthonukban közvetlenül
hozzáférhessenek a könyvtári dokumentumokhoz. Amennyiben Ön vagy valamely ismerőse számára hasznos lenne
ez a szolgáltatás, olvassa el tájékoztatónkat és hívja munkatársainkat nyitva tartási időben a 66/530-200-as
telefonszámon, vagy írjon üzenetet a kolcs (kukac) bmk (pont) hu címre.
Bővebben a szolgáltatásról >>>
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő a Gyermekkönyvtári kölcsönözhető könyveinkből:

IMPRESSZUM
Hírlevél fel- és leiratkozás

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 >>>

