Ha az üzenet nem jelenik meg megfelelően vagy ki szeretné nyomtatni, kattintson ide.

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele  2016/10. szám  2016. június 16.
RENDEZVÉNYEK | HÍREK | SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ | ÚJ BESZERZÉSEK | IMPRESSZUM

RENDEZVÉNYEK
Ybl Miklós épületeit bemutató kiállítás
2016. június 17én 16.00kor a Békés Megyei Könyvtárban nyílik meg az Ybl Miklós épületeit
bemutató kiállítás.
Köszöntőt mondanak: Szarvas Péter Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere és Dr.
Kenyeres István Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója. A kiállítást Dr. Markó Balázs, a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar DLA dékánja nyitja meg.
Tárlatvezetés tart Hidvégi Violetta, Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, a kiállítás
egyik kurátora. Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. június 17. (péntek) 16.00

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. 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 Kossuthdíjas író a rap zenében és a slamben is jártas költővel, Závada Péterrel 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:
 Te is lehetsz mesehős  Olvasótábor a Lencsési Könyvtárban 2016. június 2024. (8.0016.00)
 Hagyományőrzés  Olvasótábor a Mezőmegyeri Fiókkönyvtárban 2016. június 2024. (délutánonként)
 Mesefonal  Olvasótábor a Jaminai Fiókkönyvtárban 2016. július 48. (8.0016.00)

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

HÍREK

Zárvatartás
A Békés Megyei Könyvtár kötelező, időszaki állományellenőrzés miatt 2016. július 431. között zárva tart! Az
állományellenőrzés ideje alatt a könyvtár hétfőtől péntekig 816 óra között csak ügyeletet tart. Az ügyelet idején csak a
könyvek visszavételére, napilapolvasásra, internethasználatra lesz lehetőség. A kölcsönzés és a többi szolgáltatás július 431.
között szünetel, az olvasói terek zárva tartanak. Kölcsönözzön zárás előtt! A nyári zárás idejére olvasóink 12 db (Csaba
kártya felmutatásával 14 db) könyvet kölcsönözhetnek. CD és DVD lemezek kölcsönzésére a nyári zárvatartás idején nincs
lehetőség!
Nyitás: 2016. augusztus 1jén (hétfő) 14 órakor
Júliusban a fiókkönyvtárak a megszokott nyitvatartási rendben várják a látogatókat.

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 >>>

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 emailt.
Mi megőrizzük mindet elektronikusan, így ha kíváncsi a korábbi hírleveleinkre, megtekintheti azokat a honlapunkon.

Elérhetőségek:

Nyitvatartás:

Név: Békés Megyei Könyvtár
Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 66/530200
Email: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.0019.00
Keddpéntek: 11.0019.00
Szombat: 14.0019.00
Gyermekkönyvtár:
Keddpéntek: 11.0018.00
Hétfő, Szombat: 14.0018.00

