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RENDEZVÉNYEK
Tűz-kör a könyvtárban
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt 2017. január
20-án, pénteken 17:30-tól a Békés Megyei Könyvtárban.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. január 20-án (péntek) 17.30 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

Vendégünk lesz Kovács Attila Zoltán
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 23-án (hétfőn) 17.00 órakor a Békés Megyei
Könyvtárban Bod Péter irodalomkritikus beszélget Kovács Attila Zoltán
irodalomtörténésszel, kiadóvezetővel életrajzokról, kéziratokról, kutatásokról.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. január 23. (hétfő) 17.00 - 18.30
A rendezvény plakátja >>

Sorsformáló beszélgetések
2017. január 25-én (szerdán) 16.00 és 17.30 között ingyenes tanácsadással vár minden
érdeklődőt Aranykőné Sajti Julianna természetgyógyász, okleveles kineziológus terapeuta a
Jaminai Könyvtárban.
Rendezvény időpontja: 2017. január 25. (szerda) 16.00 - 17.00
A rendezvény plakátja >>

Kézműves Klub - Farsang
Jöjjön el január 26-án, csütörtökön 15 és 18 óra között a Jaminai Könyvtárba, ahol kézműves
foglalkozás keretében farsangi díszeket, álarcokat készíthet!
A foglalkozás ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 15:00 - 18:00
A rendezvény plakátja >>

Born Gergely előadás

2017. január 27-én (pénteken) 18 órától a Jaminai Fiókkönyvtárban (Batsányi u. 7.) Born
Gergely művelődéstörténész tart előadást "János úr készül." - Az Athanor alkímiai
misztériumának titkai avagy - A világ újra kovácsolása címmel (2. rész).
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. január 27-én (péntek) 18.00 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK
A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
A Könyvtártámogató Alapítvány tisztelettel kéri, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtárat.
Adószámunk: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatásukat ezúton is köszönjük!

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!

Ingyenes számítógéphasználat
A Békés Megyei Könyvtár fél óra ingyenes számítógéphasználatot biztosít a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű
kiemelt projektben (GINOP-6.1.2-15-2015-00001) résztvevők számára.
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.

Filmnézés 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
Nem tudja mivel lejátszani régi, de szeretett bakelitlemezeit, hangkazettáit? A Békés
Megyei Könyvtár vállalja bakelitlemezek, hangkazették 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.

Oktatóterem-bérlés
Ha modern informatikai eszközökre, korszerű oktatótérre vagy közösségformáló
lehetőségekre vágyik, akkor térítés ellenében bérelje ki a könyvtár oktatótermét (15
fős férőhely, laptopok, tabletek, interaktív tábla, projektor, szkenner, 3D nyomtató,
3D TV, XBOX 360 konzol), ami a pedagógiai célok segítése mellett a
kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas. További információk kérhetők személyesen a Békés Megyei Könyvtárban
(Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új CD lemezeinkből:

Ízelítő új filmjeinkből:

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

