KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
A Békés Megyei Könyvtár hírlevele - 2016/8. szám - 2016. május 5.
RENDEZVÉNYEK | HÍREK | SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ | ÚJ BESZERZÉSEK | IMPRESSZUM

RENDEZVÉNYEK
Csoda minden napra
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Dr. Kádár Annamária pszichológus két előadására (9-től és 12.30-tól),
melyeket ugyan a közgyűjteményi dolgozók szakmai napjának részeként szervezünk, de bárki számára ingyenesen és
regisztráció nélkül látogathatók. Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. május 6. (péntek)

Gyermeknap a könyvtárban
Az idei Városi Gyermeknapon is színes programokkal várja a lakosság apraját és nagyját a Békés Megyei Könyvtár! Idén
"mozgókönyvtárrá" alakulunk át a gyermeknap idejére. Hogy ez mit is jelent, az 2016. május 29-én kiderül!
Annyit segítünk, hogy 120 éve, 1896-ban rendezték az első újkori olimpiát Athénban és ennek apropóján sportos
programokkal várjuk az érdeklődőket. Meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. május 29. (vasárnap) 10-14 óráig

KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA HAMAROSAN... IDÉN SZLOVÁKIÁT JÁRJUK KÖRBE
Természetes fényben: Závada Pál író és Závada Péter költő
A József Attila- és Kossuth-díjas író a rap zenében és a slam-ben is jártas költő fiával beszélget a felolvasással is
fűszerezett esten. A Jadviga párnája című regény tótkomlósi születésű írójának szlovák kötődése is reflektorfénybe kerül.
A rendezvény időpontja: 2016. június 24. (péntek) 17 óra

További programjaink:
- Ünnepi könyvhét 2016. június 6-11.
- Könyvtári éjszaka (Szlovákia) 2016. június 24-én

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére >>>

HÍREK
BEGART kiállítás - Nézz! Láss! Kérdezz!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a BEGART művészeti szakközépiskola kiállítására!
Megnyitó: 2016. május 18. (szerda) 16 óra
A kiállítás megtekinthető május 18. és június 6. között a könyvtár nyitvatartási idejében.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Gyakorlatorientált előadások a könyvtár új oktatótermében
A Békés Megyei Könyvtár 2016-ban átadott új oktatótermében májusban és júniusban közel 20 alkalommal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők az alábbi témákkal. Az előadásokat elsősorban kezdőknek ajánljuk, akik még
csak most ismerkednének a számítógép és az internet világával. Notebook, tablet, internet, e-mail, Facebook, eügyintézés, hivatalos levelek és önéletrajzok szerkesztése, digitális képek küldése, letöltése, átméretezése.
A különböző témájú ingyenes előadások egymástól függetlenül is látogathatók, de minden esetben előzetes
regisztrációhoz kötött a részvétel. Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével, telefonon (66/530-216) vagy személyesen
a Békés Megyei Könyvtárban lehet. A 1,5-2 órás informatikai workshopokon a Békés Megyei Könyvtár
beiratkozott olvasói díjmentesen vehetnek részt.
Jelentkezés az egyes előadásokra >>>

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető DVD lemezeinkből:

Lap tetejére >>>

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 >>>

