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RENDEZVÉNYEK
Mandala kiállítás nyílik a könyvtárban
November 12-én, hétfőn 17 órától mandala kiállítás nyílik a Békés Megyei Könyvtárban Simon
Rózsa alkotásaiból.
A megnyitó után az alkotó interaktív előadásra invitálja az érdeklődőket.
A tárlat november 24-ig tekinthető meg.
A rendezvény időpontja: 2018. november 12. (hétfő) 17:00

Szabadfőiskolai kurzus a könyvtárban
November 17-én, szombaton 16 órától Sola Scriptura szabadfőiskolai kurzus a Békés Megyei
Könyvtárban. Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus. Az előadás címe: Hogyan lehet az
ember igazzá és boldoggá?
A rendezvény időpontja: 2018. november 17. (szombat) 16:00

Papírfonás az alapoktól
A két éve működő Csoda Műhelybe szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné megtanulni a
papírfonást, vagy szeretne tapasztalatot cserélni és közösen alkotni.
Páros hetek hétfőjén 16:00-tól 18:00-ig a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan hetek első
napján 14:00 és 18:00 között a Lencsési Könyvtárban.

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

HÍREK
Lomtalanítás előtt állók figyelem!
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Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy amennyiben lomtalanítás alkalmával régi képeslap, meghívó, kártyanaptár,
fénykép, fotónegatív vagy egyéb aprónyomtatvány kerül kezükbe, akkor gondoljanak könyvtárunkra.
Gyűjteményünkbe szívesen fogadunk korabeli (apró)nyomtatványokat, az eddigi olvasói felajánlásokat pedig ezúton is
köszönjük!

Első világháborús kiállítás
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy könyvtárunk szívesen fogad első világháborús tábori levelezőlapokat,
képeslapokat, leszerelési okmányokat (stb.) a hamarosan megnyíló világháborús kiállításához.
A felajánlásokat ezúton is köszönjük!

Tábori nyomdák termékei (kiállítás)
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nyomdászati termékei és a hadi tábori nyomdák nyomtatványaiból
nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtár földszinti aulájában.
A tárlat november 24-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Ingyenes szakkörök könyvtárunkban!
Tanulni vágyók figyelem!
Szeretettel várjunk a Békés Megyei Könyvtár ingyenes szakköreibe!
Jelentkezés és további információ: e-mail: bekescsaba@europedirect.hu ; tel.: +36-66-530-201
Könyvjelző olvasóklub 2018 novemberétől havonta egyszer
"Iránytű" - tréning álláskeresőknek 2018 novemberétől havonta
Wiki-szerkesztő foglalkozások 2019 januárjától havonta egyszer
Alkotó-Kör (festés, rajzolás és egyéb technikák) - 2019. márciustól szombati napokon havonta egyszer
A hagyományos kézikönyvkötő szakma alkotótábor - 2019 nyara
Internetes felhő-alapú alkalmazások e-learning - 2020 tavasz

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
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.

OPTEN Cégtár
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Az OPTEN Cégtár szolgáltatásában Ön is megtalálhatja a vállalkozása biztonságos
és sikeres működtetéséhez szükséges támogató eszközöket. Az adatbázisban
elérhető valamennyi magyarországi cég Cégközlönyben közzétett összes
hivatalos cégjegyzéki adata. Az OPTEN - Kapcsolati Háló szolgáltatás könnyen
átlátható grafikus formában szolgál a magyar gazdaságban rendkívül hasznos
háttér-információval mind a cégösszefonódások kapcsán felszínre került
kockázatok átlátásához, mind a személyes cégkapcsolatok révén feltárt
cégcsoportokban rejlő értékesítési potenciál kiaknázásához.
A szolgáltatás érvényes olvasójeggyel rendelkezőknek, a könyvtár számítógépeiről érhető el!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

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:
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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
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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
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