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RENDEZVÉNYEK
Tűz-kör a könyvtárban
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület tisztelettel vár minden érdeklődőt a Békés
Megyei Könyvtárban március 31-én, pénteken 17:30-tól "dobkör" rendezvényére.
Rendezvény időpontja: 2017. március 31. (szerda) 17.30
A rendezvény plakátja >>

Őszi napfény főúri parkjaink ösvényein (kiállítás)
Dr. Grin Igor fotográfus alkotásaiból nyílik fotókiállítás a Lencsési Könyvtárban április 3án, hétfőn 17 órakor. A kiállítás megtekinthető április 24-ig a Lencsési Könyvtárban.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. április 3. (hétfő) 17.00
A rendezvény plakátja >>

Diafilmvetítés
Tavaszi és húsvéti meséket vetítünk a Gyermekkönyvtárban: A három nyúl, Húsvéti tojások,
Torkos nyuszi, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A telhetetlen méhecske.
Rendezvény időpontja: 2017. április 5. (szerda) 16.30 - 17.30
A rendezvény plakátja >>

Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el április 5-én, szerdán 16:30-kor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör a
kiegyensúlyozott és örömteli élettel foglalkozik. Mindenkit szeretettel vár Aranykőné Sajti
Julianna kineziológus.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. április 5. (szerda) 16.30
A rendezvény plakátja >>

Húsvéti kézműves foglalkozás

Andi néni szeretettel vár minden 5-10 éves gyereket és szüleiket, nagyszüleiket a műhelyébe!
A program ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. április 12. (szerda) 16.00 - 17.30
A rendezvény plakátja >>

Diafilmvetítés a tavaszi szünetben
Szeretettel várjuk a kisiskolásokat a tavaszi szünet első napján a Gyermekkönyvtárba!
Arany János születésének 200 éves évfordulója tiszteletére az alábbi diafilmeket vetítjük:
Rózsa és ibolya (népmese), Rege a csodaszarvasról (monda).
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. április 13. (csütörtök) 11.00 - 12.00

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

HÍREK
Lipták kalendárium-kiállítás
Április 8-ig kiállítás tekinthető meg a könyvtárban Lipták Pál alkotásaiból. A kiállítás kurátora Ván Hajnalka,
művészettörténész.

Arany János-kiállítás
Március 1-én Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező kiállítás nyílt könyvekből, illusztrációkból. A
kiállítás érdekessége, hogy megtekintheti az Arany János eredeti aláírását tartalmazó dokumentumot is.

Arany Jánosra emlékező pályázatok
A Békés Megyei Könyvtár pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából:
- Toldi képregény (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)
- Toldi 3D makett (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)
- Toldi a médiában (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)
- Online kvíz (Április 7-től a könyvtár honlapján)
A pályázatot benyújtók könyvjutalmat kapnak és nagyszalontai városlátogatáson, geszti kiránduláson vehetnek részt
2017. októberben.
A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

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!

Új folyóirataink

2017-től a Békés Megyei Könyvtárban elérhetők a Paleo és Magyar Turista című folyóiratok legfrissebb számai.
A 2003-ban alapított Magyar Turista bemutatja a Kárpát-medence turisztikai látnivalóit, a térségben található
műemlékeket, várakat kastélyokat és azok romjait, természetesen történelmi hátterükkel, összefüggéseikkel együtt,
kiegészítve azokat az aktuális, a felkeresésükhöz szükséges információkkal.
A Paleo Konyha gasztromagazin a Paleolit Életmódmagazin recept rovatának népszerűsége folytán indult el. Az életmódés gasztromagazin 2017-től új méretben ás nagyobb terjedelemben jelenik meg. Immár a Békés Megyei Könyvtárban is
elérhető.
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.

BékésWiki online helyismereti enciklopédia
A Wikipédia bizonyára nem ismeretlen az Ön számára és munkájához,
tanulmányaihoz talált már az enciklopédia lapjai között hasznos információkat.
Ha Ön Békés megyei, érdekli a helyismeret, helytörténet, akkor látogasson a
Békéswiki honlapjára, ahol megnézheti vagy akár szerkesztheti is a Békés megyei
online helyismereti enciklopédiát.

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
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.
Kérjen információt személyesen a Békés Megyei Könyvtárban, telefonon (530-200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Opten jogi információs szolgáltatás
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben a legtöbb vállalkozás számára
elengedhetetlen a jogszabályok naprakész ismerete. A könyvtárban hozzáférést
biztosítunk az Opten cég- és jogi információs adatbázishoz, mellyel naprakész,
pontos és minőségi adatokhoz juthat gazdasági-, jogi- és marketing témában.
Bővebb információért kattintson ide!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő a Gyermekkönyvtár új könyveiből:

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

