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RENDEZVÉNYEK

Életvezetési Klub - sorsformáló beszélgetések (Jaminai Könyvtár)
Ingyenes tanácsadás érzelmi, párkapcsolati, gyermeknevelési, önismereti kérdésekben.
Első foglalkozás: 2017. január 11. (szerda) 16.00-17.30
Második foglalkozás: január 25. (szerda) 16.00-17.30
Helyszín: Jaminai Könyvtár (Batsányi u. 7.)
A foglalkozást vezeti: Aranykőné Sajti Julianna, természetgyógyász, okleveles kineziológus terapeuta
További információk: 66/647-739

Patria Nostra filmvetítés és könyvbemutató
A Békés Megyei Könyvtár tisztelettel meghívja 2017. január 16-án, hétfőn 16:30-tól Nóvé Béla
Patria Nostra '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban című
dokumentumfilmjének vetítésére, valamint a könyv bemutatójára. Beszélgetőtárs: Szabó
László történelemtanár
A program ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2017. január 16. (hétfő) 16.30

Előadás és kiállítás a Lencsési Könyvtárban
2017. január 19-én csütörtökön 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban előadást tart
Szelekovszky László (mezőgazdász, természvédelmi szakfőtanácsos) "Természeti és
kultúrtörténeti értékeink" címmel Békés megye kastélyai és kúriái, Sissy királyné Békésben,
Békés megye híres emberei, asszonyai témában.
Ugyanekkor kiállítás nyílik Szelekovszky László és ifj. Szelekovszky László alkotásaiból
(használati eszközök, plasztikák, fafaragások, totemoszlop).
A kiállítás megtekinthető február 5-ig.
A program ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információk: Tel.: (66) 631-675 E-mail: lencsesi@bmk.hu
Rendezvény időpontja: 2017. január 19. (csütörtök) 17.30

A könyvtár vendége Kovács Attila Zoltán
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kovács Attila Zoltánnal (irodalomtörténész, kiadóvezető) beszélget Bod Péter
(irodalomkritikus) többek között életrajzokról, kéziratokról és kutatásról.

A helyszínen a kiadó könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók!
A program ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2017. január 23. (hétfő) 17.00

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

HÍREK
Ingyenes informatikai képzés I.
2017. január 9. és 24. között 35 órás ingyenes alapszintű informatikai képzés indul Békéscsabán.
Témakörök: PC, tablet, notebook, okostelefon működtetése, szövegszerkesztés, tájékozódás Interneten, böngészés,
elektronikus levelezés.
Jelentkezni a +36 30 210 4752-es telefonszámon, vagy az nlpintezet@nlpintezet.hu e-mail címen lehet.
Részletes információk >>

Ingyenes informatikai képzés II. - A jövő digitális - tanulj meg élni benne!
Békéscsabán 2017. január 16-án ingyenes informatikai képzés indul.
A képzés időtartama 35 óra, korhatár 16 - 65 év
Jelentkezni a 06 20-335-1053-as telefonszámon lehet január 12-ig.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
EBSCO Ebooks
Az EBSCO Public Library Collection gyűjteménye 2016. augusztusától elérhetővé
vált a BMK beiratkozott olvasói számára. Az angol, német, francia és spanyol nyelvű elektronikus könyvek nem csak a
könyvtár területén megtalálható számítógépeken keresztül érhetőek el, hiszen lehetőségünk van otthonról is elérni a
dokumentumokat az olvasójegy számának megadását követően. Az EBSCO eBooks alkalmazás letöltése után okos
készüléken is megtekinthetjük a kikölcsönzött e-könyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOS-re is elérhető.

Filmezés a könyvtár moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők akár moziszobában is megtekinthetik a
könyvtár állományába tartozó DVD-ket. A filmnézőknek 2 db televíziót, valamint
fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb mozizás érdekében.

Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása

logo

Nem tudja mivel lejátszani régi, de szeretett bakelitlemezeit, hangkazettáit? A Békés Megyei Könyvtár vállalja
bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálását. A szolgáltatás ára: 400 Ft/lemez.
További információt kaphat személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66
530 200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.
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

