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RENDEZVÉNYEK
87. Ünnepi Könyvhét Békéscsabán
Szeretettel hívunk és várunk minden irodalomkedvelőt és könyvbarátot az ünnepi könyvhét rendezvényeire június 6-tól egy
héten át a Békés Megyei Könyvtárba és a Főtérre! A szervezők a program- és a helyszínváltoztatás jogát fenntartják!
Letölthető plakát >>>
A rendezvény időpontja: 2016. június 6-tól egészen 15-ig!

VII. Könyvtári Éjszaka - Szlovákia
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató Központ szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a VII.
Könyvtári Éjszaka programjaira. Az idei téma Szlovákia, így minden program a szlovákokhoz kapcsolódik. Irodalom,
filmművészet, kézműveskedés, kiállítás, koncert, étel- és italkóstoló, kedvezményes beiratkozási lehetőség és egyéb
meglepetések. Letölthető plakát >>>
A rendezvény időpontja: 2016. június 24. (péntek)

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

További programjaink:
- Wilim János emléknap 2016. június 14.
- Kocsis Ferenc: Bendő. Könyvbemutató 2016. június 15.
- Te is lehetsz mesehős - Olvasótábor a Lencsési Könyvtárban 2016. június 20-24. (8.00-16.00)
- Hagyományőrzés - Olvasótábor a Mezőmegyeri Fiókkönyvtárban 2016. június 20-24. (délutánonként)
- Mesefonal - Olvasótábor a Jaminai Fiókkönyvtárban 2016. július 4-8. (8.00-16.00)

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!

Lap tetejére >>>

HÍREK
Játszóházzal egybekötött találkozó békéscsabai szülőknek
"Kedves Édesanyák, Édesapák! 2016. június 9-én 10 órától játszóházzal egybekötött találkozóra várunk Benneteket a
Békés Megyei Könyvtár nagytermébe. Gyertek el, és hallgassátok meg a témákról szóló rövid előadásunkat, miközben
gyermekeink játszószőnyegen, kis csúszdán és még számtalan más játékon próbálhatják ki magukat.
Szervezők: www.anyatalalka.hu, www.csaba.imami.hu és www.orzoangyalok.hu honlapok szerkesztői, akik a
weboldalakról és a nektek nyújtott szolgáltatásokról is mesélnek.
Ezzel és még jópár meglepetéssel várunk Titeket!"

Segítse könyvtárunkat az alábbi kérdőív kitöltésével!
Könyvtárunkat szeretnénk a jelenlegi és a leendő olvasóink számára is vonzóbbá tenni.
Az alábbi online kérdőív név megadása nélkül kitölthető, a többi adat pusztán statisztikai célokat szolgál! Amennyiben
problémával találkozik az űrlap kitöltése során, kérdezze meg valamelyik könyvtárost, nagyon szívesen segítünk!
Felnőtteknek szóló kérdőívünk itt érhető el ki >>>
Középiskolásoknak szóló kérdőívünk itt érhető el ki >>>

Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
BékésWiki online helyismereti enciklopédiában
A Wikipédia bizonyára nem ismeretlen az Ön számára és munkájához, tanulmányaihoz talált már az enciklopédia lapjai
között hasznos információkat.
Ha Ön Békés megyei, érdekli a helyismeret, helytörténet, akkor látogasson a BékésWiki honlapjára, ahol megnézheti vagy
akár szerkesztheti is a Békés megyei online helyismereti enciklopédiát.
A legújabb szócikkek: Alföldi Kisvasút, Magtár (Gerla), Magyardombegyház
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető újdonságainkból:

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 >>>

