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RENDEZVÉNYEK
Keresztszemes hímzések határok nélkül (kiállításmegnyitó)
Június 23-án, pénteken 17 órától a Jaminai Könyvtárban Keresztszemes hímzések határok
nélkül címmel megnyílik a Csabai Xszemesek kiállítása.
A kiállítást megnyitja Lukoviczki Anna, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese.
Rendezvény időpontja: 2017. június 23. (péntek) 17:00
A rendezvény plakátja >>

Csobbanj Európával a Gyulai Várfürdőben
Látogasd meg az Európa-sátort családoddal, barátaiddal vagy bárkivel akivel strandolsz.
Játssz, nyerj és tudj meg többet az Unióról!
A gyerekeket sokféle ügyességi és logikai játékkal várjuk.
A nagyok totó kitöltésével tesztelhetik az Unióval kapcsolatos ismereteiket, uniós információkat
és kiadványokat kérhetnek és elmondhatják véleményüket bármilyen uniós témával kapcsolatban a Europe Direct, az
Európai Dokumentációs Központ és az EURES munkatársainak.
Találkozzunk a Gyulai Várfürdőben (Várkert utca 2.)!
Rendezvény időpontja: 2017. július 1. (szombat) 10:30 - 17:30

Papírfonás Klub a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 14 és 18 óra között a Lencsési Könyvtárban.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációs jegy vagy olvasójegy megléte szükséges.
Első alkalom a Békés Megyei Könyvtárban: június 26., hétfő 14 órától
Első alkalom a Lencsési Könyvtárban: július 3., hétfő 14 órától
A szakkör plakátja >>

Olvasótábor a Lencsési Könyvtárban
A Lencsési Könyvtár olvasótábort szervez 6-10 éves gyermekeknek június 26. és 30.
között.
A programok között lesz játék, irodalmi kvíz, közös olvasás, illusztrációkészítés és
múzeumlátogatás is.
A tábor plakátja >>

Panchinello zenei- és művészeti tábor
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A Panchinello program segítségével játszva, könnyedén megtanulhatnak a gyerekek hangszeren játszani szintetizátor
oktatás keretében (ismert modern dalokkal).
A tábor ideje alatt lesz mesefeldolgozás, fogunk kirándulni a természetbe, ahol alkothatunk kedvünkre és lesz idő
ügyességi és csapatjátékokra, fagyizásra és minden fajta vidám szórakozásra is!
A tábor plakátja >>

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

HÍREK
Nyári nyitvatartás (2017. július 3-29.)
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

Papírfonás-kiállítás a könyvtárban
Június 19-től megtekinthető a békéscsabai Csoda Műhely alkotóinak munkája a Békés Megyei Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gécs Béla kiállítása a könyvtárban

80. születésnapja alkalmából kiállítás nyílt a könyvtárban Gécs Béla tipográfiai munkáiból, publikációiból, könyveiből.
A kiállítás július 1-ig látogatható.

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 valamely 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, telefonon
(06-66/530-200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Nincs ideje olvasni? Hallgasson hangoskönyvet!
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Ha nincs ideje leülni olvasgatni, akkor a hangoskönyvet ajánljuk Önnek! Főzés, vezetés, kertészkedés, vagy akár hólapátolás
közben is hallgathatja a magyar- és világirodalom klasszikusait; regényeket, drámákat, verseket, meséket, valamint
ismeretterjesztő témájú kiadványokat. Gyűjteményünket közel 700 db kölcsönözhető hangoskönyv alkotja hangkazettán és
CD lemezen.

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.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új olvasótermi könyveinkből:

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

