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

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele - 2018/03. szám - 2018. február 8.
RENDEZVÉNYEK | HÍREK | SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ | ÚJ BESZERZÉSEK | IMPRESSZUM

RENDEZVÉNYEK
Born-előadás a Jaminai Könyvtárban
Február 9-án, pénteken 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel.
A rendezvény időpontja: 2018. február 9. (péntek) 18:00

Kiegyezés - dualizmus - polgárosodás
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt február 12-én, hétfőn 16:30-tól a MNL Békés
Megyei Levéltára "Kiegyezés - dualizmus - polgárosodás" című vándorkiállítással
egybekötött konferenciájának békéscsabai állomására, amelynek a Békés Megyei Könyvtár
ad otthont.
Program:
Szilágyi Adrienn: A magyarok királynéja - Sissi legendája
Balogh Dorottya: "Gyere be, Rózsám! Gyere be a Gólya Divatáruházba!" Békéscsaba reklám- és marketingtörténete a
dualizmus korában
Sáfár Gyula: A csabai sportélet kezdetei
Köszöntőt mond Szarvas Péter polgármester.
A rendezvény időpontja: 2018. február 12. (hétfő) 16:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Rendhagyó irodalomóra a könyvtárban
A Magyar Széppróza Napja alkalmából február 19-én, hétfőn 12 órától szeretettel várunk
minden érdeklődőt Szilasi László író, József Attila-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár
Jókai Mórról szóló rendhagyó irodalomórájára.
A rendezvény időpontja: 2018. február 19. (hétfő) 12:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Grecsó Krisztián-könyvbemutató a könyvtárban

A Magyar Széppróza Napja alkalmából, 2018. február 20-án kedden 17 órától a Békés Megyei
Könyvtárban mutatja be Grecsó Krisztián legújabb, "Harminc év napsütés" című kötetét. A
szerzővel Kiss László beszélget.
A program ingyenesen látogatható.
A rendezvény időpontja: 2018. február 20. (kedd) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Szelekovszky László előadása a Lencsési Könyvtárban
2018. február 22-én, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos Híres legendás fák - egy
kis erdőtörténet megyénkből címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. február 22. (csütörtök) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Szabadfőiskolai kurzusok a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a Sola Scriptura Teológiai Főiskola szabadfőiskolai
kurzusára.
Az előadás címe: A Biblia ószövetségi irataiban foglalt történelem.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018. február 24. (szombat) 16:00
Előadó: Kocsis Péter közgazdász - teológus.

Grin Igor fotókiállítása a Lencsési Könyvtárban
Február 26-án, hétfőn 17:30-tól Dr. Grin Igor fotográfus képeiből nyílik fotókiállítás a
Lencsési Könyvtárban "A Természet hullámhosszán (Nyári etüdök Pepi gróf kertjéből)"
címmel.
A kiállítást megnyitja: Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.
A kiállítás március 12-ig tekinthető meg a Lencsési Könyvtárban (Békéscsaba, Pásztor u. 17.)
A rendezvény időpontja: 2018. február 26. (hétfő) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Papírfonás Klub a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Lencsési Könyvtárban.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációs jegy vagy olvasójegy megléte szükséges.
A szakkör plakátja >>

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

HÍREK
A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2018-ban is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

Pályázati felhívás - Olvasótábor 2018. július 23-27.
A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort hirdet 10-12 éves gyerekek számára Mártélyon.
A táborozás ideje: 2018. július 23-27.
A programban való részvétel feltételeit a plakáton olvashatják.
További információ az 530-212-es telefonszámon, Kiss Ildikótól kérhető.

Valentin napi beiratkozás a könyvtárban
Február 14-én, szerdán fél évre ingyenesen iratkozhatnak be az olvasásra vágyó házaspárok és szerelmespárok.
Az olvasójegy fél évre szól:
könyvek, CD- és DVD lemezek kölcsönzésére is jogosít.
Szeretettel várjuk a Békés Megyei Könyvtárba!

Valentin napi online kvíz
Válaszoljon helyesen február 6-12 között hat kérdésre és nyerjen könyvtári olvasójegyet, egy kétszemélyes vacsorát
február 14-én Valentin napon a mezőberényi Tópart Vendéglőbe, Best of L' Art pour L' Art belépőt a február 14-én
19.00 órakor kezdődő előadásra a Csabagyöngye Kulturális Központba. Sorsolás: 2018. február 13. kedd
A kvíz kitöltéséhez kattintson ide.

Levéltári vándorkiállítás a könyvtárban
Február 23-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának
"Körök, egyletek, a civil társadalom története" című vándorkiállítása.

"Olvasás és ugatás"
A Békés Megyei Könyvtár és az Aura Segítő Kutya Alapítvány "olvasás és ugatás" című foglalkozásokat indít olyan
iskolás korú gyermekek számára, akik olvasási problémákkal, szövegértelmezési- vagy figyelemzavarral,
önbizalomhiánnyal küzdenek. A foglalkozások vizsgázott terápiás kutyák bevonásával zajlanak.
Az első foglalkozásra február 27-én, kedden 17 órától kerül sor.
Jelentkezési szándékát, kérem, erősítse meg egy regisztrációval az alábbi e-mail címen, vagy a megadott telefonszámon:
Gulyás Bianka: 06-30-83-11-335; repetaesmese@gmail.com.

Informatikai fejlesztések a könyvtárakban
A Digitális Jólét Program Pontnak köszönhetően hamarosan külső és belső wifi eléréssel, számítógépekkel, tabletekkel és
okostelefonokkal gazdagodik a Békés Megyei Könyvtár, valamint a Gerlai, a Jaminai és a Lencsési Fiókkönyvtárak,
így ezentúl valamennyi békéscsabai könyvtárban korszerű informatikai eszközökkel és szélessávú internet-hozzáféréssel
tesszük elérhetővé és fejleszthetővé a digitális ismereteket.

Békéscsabai Százak - Felhívás
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres
személyeiről. A Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben.
Kérjük mindazokat, akik információval, adattal, történettel, fotóval, dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat,
oklevél, bizonyítvány...) vagy egyéb forrással rendelkeznek valamely személyről, azt jelezzék nekünk a bmk@bmk.hu
e-mail címen, személyesen az emeleti olvasóteremben vagy a könyvtár Facebook-oldalán.
Bővebb információ olvasható az alábbi linkre kattintva.
Mokos József (1892-1972) szócikke
Mokry Sámuel (1832-1909) szócikke
Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941) szócikke

Büfé a könyvtárban
Megnyitott a Könyvtár Büfé. Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény,
szendvics kínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt...
Szeretné tudni, hogy mit írtak az újságok 1918-ban? A könyvtár a Békés című
hetilap 100 évvel ezelőtti számaiból érdekes híreket helyez el havonta a földszinti
tablón, a honlapon és a Tumblr-en működő blogján.
A Békés Megyei Könyvtár Tumblr-oldala az alábbi linkre kattintva érhető el.

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

Digitalizált egyházi anyakönyvek
A Békéscsabai Evangélikus Egyház, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és a Békés Megyei Könyvtár közös
munkájának eredményeképpen immáron digitalizált formában is elérhetőek a békéscsabai lutheránus gyülekezet
anyakönyvei már 1722-től kezdődően. Ez nagyban megkönnyíti és gyorsítja a

helytörténeti és a családfakutatók munkáját, hiszen a könyvtár szolgáltatásaként az
eddig kb. 17 ezer oldalnyi dokumentumból gyűjthetnek adatot az esketés, a
keresztelés és a halálozás adatait tartalmazó anyakönyvekből.
A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes olvasójegy szükséges!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új CD-inkből:

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:

Nyitvatartás:

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

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

