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RENDEZVÉNYEK
Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el május 3-án, szerdán 17 órakor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör heti
témája a valódi megismerés jelentősége lesz.
Mindenkit szeretettel vár Aranykőné Sajti Julianna kineziológus.
További információ: 66/647-739, batsanyi@bmk.hu
A részvétel ingyenes.
Rendezvény időpontja: 2017. május 3. (szerda) 17.00
A rendezvény plakátja >>

Lischka Lipót-emléknap
A Békés Megyei Könyvtár tisztelettel meghívja a Lischka Lipót-emléknap programjaira
május 6-án, szombaton.
10 órától koszorúzás a ligeti temetőben.
10:30-tól emléktábla avatás a Széchenyi liget pavilonjában.
11 órától emlékülés a Békés Megyei Könyvtárban. A Lischka Lipót-emlékkötet bemutatása.
Rendezvény időpontja: 2017. május 6. (szombat) 10.00
Az emléknap részletes programja >>

"Korok, világok, hangulatok" (előadás)
Benyák Zoltán (Az idő bolondjai, A nagy illúzió) és Bíró Szabolcs (Non nobis Domine,
Anjouk-sorozat) idén ünnepli első regénye megjelenésének tizedik évfordulóját, méghozzá egy
nagyszabású, közös jubileumi könyvturnéval.
Május 13-án, szombaton 17:30-tól a könyvtár vendégei lesznek egy közös előadás
keretében.
Az előadás moderátora Németh Péter.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. május 13. (szombat) 17.30
A rendezvény plakátja >>

Magyar-szlovák-görög nyelvű kiállítás

Május 15-én (hétfőn) 15 órakor magyar-szlovák-görög nyelvű kiállítás nyílik a könyvtárban
"Három hónap szeretet" címmel.
A kiállítást megnyitja: Hollerné Racskó Erzsébet, a Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület
elnöke.
Köszöntőt mond Rakonczás Szilvia igazgató.
A kiállítás május 15-től május 31-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.
A megnyitót követően Szincsok György "Rendhagyó komlósi tájszótár" című könyvének
bemutatójára kerül sor.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. május 15. (hétfő) 15.00

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

HÍREK
Békéscsabai Vitézi Játékok 2017
Április 30-án (vasárnap) és május 1-én (hétfőn) keresse könyvtárunk sátrát a Vitézi Játékokon, ahol középkori vitézi,
harcászati könyvekkel, bibliográfiákkal és a gyerekek számára kifestőkkel várjuk az érdeklődőket!

Európa-nap Békéscsabán
Ünnepelje velünk az Európa-napot május 5-én (pénteken) 14 órától Békéscsabán a Csaba Centernél!
Kádár Ferkó Fotószínházával, sok-sok játékkal és ingyenes családi programokkal várunk mindenkit. A legkisebbek
élvezhetik a labdatengert, a nagyobbak választhatnak ügyességi és logikai játékok közül.
Kvízjátékunkon kétszemélyes máltai utazást nyerhet! A programot az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a
Europe Direct Békéscsaba szervezi.

Lipták kalendárium 2 - Kiállítás a könyvtárban
Június 30-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 (Beküldési határidő: 2017. május 7.)
A pályázatot benyújtók könyvjutalmat kapnak és nagyszalontai városlátogatáson, geszti kiránduláson vehetnek részt
2017. októberben.
A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

Arany János 200 - Online kvíz
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Békés Megyei Könyvtár online kvízpályázatot hirdet, melynek
helyes kitöltői között értékes ajándékokat (e-book olvasó) sorsolunk ki.
A kvíz ide kattintva érhető el.

A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2017-ben is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány Adószáma: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását 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!
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.

3D nyomtatás a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár 3D nyomtatójával kinyomtathatja 3 dimenziós
modellként megtervezett tárgyait PLA műanyagból. A modellek megtervezhetők a
Blender ingyenes modellező alkalmazással is.
A könyvtár Craftbot PLUS nyomtatójával maximum 25x20x20 cm-es tárgyak
készíthetők el.
A szolgáltatás ára: 200 Ft/méter (a tárgy elkészítéséhez felhasznált műanyag).

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 (hozott CD esetén).
További információt kaphat személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

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):

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

