Ha az üzenet nem jelenik meg megfelelően vagy ki szeretné nyomtatni, kattintson ide.

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
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RENDEZVÉNYEK
ÜNNEPI KÖNYVHÉT: Telegdi Ágnes-olvasótalálkozó és dedikálás
A 88. Ünnepi Könyvhét keretében június 9-én, pénteken 9 órától olvasótalálkozót tart Telegdi
Ágnes 3-4. osztályosoknak a Békés Megyei Könyvtárban, majd fél 11-től dedikál a
Főtéren.
Rendezvény időpontja: 2017. június 9. (péntek) 9:00 - 12:00

ÜNNEPI KÖNYVHÉT: Dobkör a Főtéren
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt dobkör
programjára az Ünnepi Könyvhét idején, június 9-én (pénteken) 11 órától a Főtérre!
Rendezvény időpontja: 2017. június 9. (péntek) 11:00
A rendezvény plakátja >>

ÜNNEPI KÖNYVHÉT: Békési Fiúk zenélnek a Főtéren
A 88. Ünnepi Könyvhéten június 9-én (pénteken) 13 órától a Főtéren lépnek fel a Békési
Fiúk Horváth Elek közreműködésével.
Rendezvény időpontja: 2017. június 9. (péntek) 13:00 - 14:00
A rendezvény plakátja >>

ÜNNEPI KÖNYVHÉT: Rejtő Jenő: Tatjána (kötetbemutató)
Irodalmi szenzáció: Tatjána: Rejtő Jenő (1905-1943) alighanem utolsó, kéziratban maradt
hosszabb lélegzetű művét adja ki június elején a Szépmíves Kiadó.
Június 9-én, pénteken 18 órától a kéziratról és a kötet kiadásáról tart előadást Kovács Attila
Zoltán irodalomtörténész, kiadóvezető.
Rendezvény időpontja: 2017. június 9. (péntek) 18.00

ÜNNEPI KÖNYVHÉT: Székely irodalmi humorest
Az Ünnepi Könyvhét keretében június 10-én, szombaton 17 órától A lusta dög címmel tart irodalmi humorestet Muszka
Sándor és Orbán János Dénes.

Rendezvény időpontja: 2017. június 10. (szombat) 17.00
A rendezvény plakátja >>

Papírfonás-kiállításmegnyitó a könyvtárban
2017. június 19-én (hétfőn) 17 órától a Csoda Műhely alkotóinak munkáiból nyílik kiállítás
a Békés Megyei Könyvtárban.
A kiállítást megnyitja: Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.
Rendezvény időpontja: 2017. június 19. (hétfő) 17:00
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK
ÜNNEPI KÖNYVHÉT - további programok:
Június 9. (péntek) 14:00-18:00 A Szabad Torna Sportegyesület játékos sporteszközeinek kipróbálása a Főtéren.
Június 9. (péntek) 14:30-18:00 Szigeti Csaba dedikálás a Főtéren.
Csütörtökön és pénteken könyvvásár és könyves játékok, programok, papírfonás, nyomdagép kipróbálás a Főtéren.
Június 17. (szombat) 16.00 Könyvhétzáró irodalmi délután. Helyszín: Szlovák Tájház

Nyári nyitvatartás (2017. július 3-29.)
Ügyelet: Hétfőtől-péntekig 8.00-11.00
Nyitva:
Hétfő 14-18 óra között
Kedd 11-18 óra között
Szerda 11-18 óra között
Csütörtök 11-18 óra között
Péntek 11-18 óra között
Szombat ZÁRVA
Nyitás: 2017. július 31. 14.00

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.)
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!

Békéscsabai Százak - Felhívás
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres
személyeiről. A Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben.
Kérjük mindazokat, akik információval, adattal, történettel, fotóval, dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat,
oklevél, bizonyítvány...) vagy egyéb forrással rendelkeznek valamelyik személyről, azt jelezzék nekünk a
bmk@bmk.hu e-mail címen, személyesen az emeleti olvasóteremben vagy a könyvtár Facebook-oldalán.
Bővebb információ olvasható az alábbi linkre kattintva.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt
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.

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.

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

