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RENDEZVÉNYEK
Tiszta forrásból - Champier Ágnes, Waldorf tanár a vendégünk

logo

A CIFRA Palota Közösség szeretettel várja az érdeklődőket előadására és workshop-jára 2019. január 25-én, pénteken 17
órára a Békés Megyei Könyvtárba. Vendég: Champier Ágnes, a solymári Fészek Waldorf Iskola tanára, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőse.
Téma: Mi a waldorf? Miben más a waldorf pedagógia?
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: cifrapalota2015@gmail.com
A rendezvény időpontja: 2019. január 25. (péntek) 17:00

Újévi hangfürdő Horváth Viktorral
2019. január 30-án, szerdán 17:30-tól a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület szervezésében
hangfürdő a Békés Megyei Könyvtárban. Vendég: Horváth Viktor. Utána, 19 órától
dobkör.
Hozzájárulás: 1500 Ft.
A rendezvény időpontja: 2019. január 30. (szerda) 17:30

Teológiai kurzus a könyvtárban
2019. február 2-án, szombaton 16 órától Sola Scriptura szabadfőiskolai kurzus a Békés
Megyei Könyvtárban. Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus. Téma: "Ha meghal az
ember, hol van ő?"
A rendezvény időpontja: 2019. február 2. (szombat) 16:00

Arcok és harcok (könyvbemutató)
2019. február 7-én, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban könyvbemutatót tartunk Árpási Krisztina Arcok és
harcok ,,Beszélgetés a Népújság rendszerváltás előtti éveiről" című könyvéről.
Á

Vendég: dr. Árpási Zoltán, a Békés Megyei Népújság egykori főszerkesztője, a könyv
szereplője.
A helyszínen lehetőség lesz a könyv kedvezményes megvásárlására és dedikálására.
A rendezvény időpontja: 2019. február 7. (csütörtök) 17:30

Papírfonás az alapoktól
A két éve működő Csoda Műhelybe szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné megtanulni a
papírfonást, vagy szeretne tapasztalatot cserélni és közösen alkotni.
Páros hetek hétfőjén 16:00-tól 18:00-ig a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan hetek első
napján 14:00 és 18:00 között a Lencsési Könyvtárban.

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

HÍREK
Könyvtárunkban elérhető az Osiris Kiadó adatbázisa
Januártól olvasóink számára elérhető az Osiris Kiadó adatbázisa.
Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi
könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási
és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Tudományos, felsőoktatási és igényes
ismeretterjesztő könyveik a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára
készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része
fordítás.
Az adatbázisban elérhetők magyar és világirodalomi munkák, humán és társadalomtudományi, valamint klasszikus
irodalmak, tudományterületek tankönyvei. Több mint 1700 tétel érhető el elektronikus formában. A szolgáltatás
érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.

Vollmuth Frigyes 75. - kiállítás
Február 23-ig kiállítás látogatható Vollmuth Frigyes grafikus, pedagógus, videoszerkesztő alkotásaiból a Békés Megyei
Könyvtár nyitvatartási idejében.
Vollmuth Frigyesről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak.

Világválasztó kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban
Januárban kiállítás látogatható Császár Mónika Ilona festményeiből a Békés Megyei Könyvtárban.

Büfé a könyvtárban
Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény, szendvics kínálatunkból a
Könyvtár Büfében!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt...
Szeretné tudni, hogy mit írtak az újságok 1919-ben? 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.

Nincs ideje olvasni? Hallgasson hangoskönyvet!
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.

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:
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

Nyitvatartás:
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

