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RENDEZVÉNYEK
Könyvbemutató Tóth Krisztinával
2018. szeptember 19-én, szerdán a Békés Megyei Könyvtár vendége Tóth Krisztina költő,
író, műfordító. Tóth Krisztina az egyik legismertebb és legolvasottabb magyar szerző,
munkáját számos irodalmi díjjal ismerték el. A gyerekirodalomban szokatlan témájú, humoros
hangvételű, a tabutémákat könnyedén feldolgozó műveivel hívta fel magára a figyelmet.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda)
A pontos időpontot hamarosan közzétesszük honlapunkon és Facebook-oldalunkon!

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

HÍREK
Augusztus 20-ai zárvatartás!
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2018. augusztus 20-án (hétfőn) zárva tart!
Nyitás: augusztus 21-én, kedden 11 órakor.

Hőség ellen egy jó könyvet, a hűvös könyvtárban!
Az augusztusi hőségben (is) jöjjön a könyvtárba, ahol hűvös terekben olvashat könyvet, folyóiratot, használhatja az
ingyenes wifi-t és megihat egy hűsítőt a büfében!
Beiratkozott olvasóink a könyvtár állományába tartozó filmeket is megtekinthetik a moziszobában. A filmnézőknek 2 db
televíziót, valamint fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb filmezés érdekében.

Új szócikkek a BékésWiki-ben

A Békés Megyei Könyvtár helyismereti vonatkozású szócikkeket készít és tesz elérhetővé a BékésWiki elektronikus
adatbázisban. Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából a város híres személyeiről, a Békéscsabai Százak
életrajzával gyarapszik adatbázisunk.
Legújabb szócikkeink:
Bohn Mihály (1864-1930) szócikke
Schéner Mihály (1923-2009) szócikke
Szemián Sámuel (1827-1891) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük szócikkek formájában.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Újdonság a gyermekkönyvtárban!
Örömmel értesítjük a gyermekkönyvtár látogatóit, hogy megújult bútorzattal, új könyvtári pulttal várjuk meglevő és
új olvasóinkat!
Bízunk benne, hogy szívesebben töltik majd a gyerekek nálunk az időt!

Előrendelhető a Harruckern családról szóló könyv
Az 1895-ben kiadott Éble Gábor történész művének újbóli kiadása nyomdai előkészítésben van.
Az új, 13x20 cm méretű, hasonmás szövegű, 80 oldalas, metszetekkel illusztrált, új tipográfiával tervezett kötet kis
példányszámban készül és nem kerül könyvárusi forgalomba.
Előjegyzést augusztus 17-ig fogad el a kiadó, a Kolorprint Nyomdaipari Kft. A kötet ára: 900 Ft.
A kötet előrendelhető a Békés Megyei Könyvtár pultjánál!

Büfé a könyvtárban

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

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Arcanum Digitális Tudománytár
Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) a teljesség igényével teszi
hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait, legyen szó
újságokról, tudományos folyóiratokról, lexikonokról vagy könyvekről. Az ADT
teljes címlistájához látogasson el az alábbi weboldalra.
A keresés, a találatok és a tartalomjegyzék böngészése ingyenes, azonban a dokumentumok megjelenítésére, letöltésére a
Békés Megyei Könyvtár számítógépein van mód.

Kölcsönözzön képregényt!
A Békés Megyei Könyvtárban a szak- és szépirodalom, ifjúsági irodalom, zenei CD-k,
hangoskönyvek, DVD filmek és kották mellett képregényeket is kölcsönözhet.
Ízelítő a kínálatból: Watchmen : az őrzők, Trónok harca, Anne Frank naplója, The witcher, A
szőke ciklon, Az arany ember, A láthatatlan ember, A Setét Torony, Alice Csodaországban.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új olvasótermi könyveinkből:

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

