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RENDEZVÉNYEK
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.
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

A második lépcsőfok a szakrális királysághoz (könyvbemutató)
Sok szeretettel meghívjunk Önt 2019. február 13-án, szerdán 17 órára a Békés Megyei Könyvtár és a
Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör rendezvényére:
Vesztergám Miklós A második lépcsőfok a szakrális királysághoz című művének kötetbemutató
beszélgetésére.
Házigazda: Dr. Bagdi László ügyvéd, költő.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
A rendezvény időpontja: 2019. február 13. (szerda) 17:00

Új utak a gyógyításban
Február 20-án, szerdán 17 órától Dr. Moka Eszter Germán gyógytudomány és az önleértékelés - miért fáj itt és ott? című
előadásával folytatódik az Új utak a gyógyításban előadássorozat a Jaminai Könyvtárban.
A rendezvény időpontja: 2019. február 20. (szerda) 17:00

Európai filmek a Center Moziban

Legyen a Europe Direct Békéscsaba vendége 1, 2 vagy akár 3 mozijegyre a Center Moziba!
Februártól áprilisig havonta egy-egy európai filmet nézhet meg, amelyek más-más
megközelítésből, de mind az európai kultúrával és történelemmel kapcsolatosak.
A filmek és a vetítések időpontjai:
Nagyi projekt - február 26. (kedd)
A legsötétebb óra - március 26. (kedd)
Bazi nagy francia lagzik 2. - április 30. (kedd)
Kezdési időpont: 17:15
A mozijegyek ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek! Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet.
A korlátozott számban rendelkezésre álló jegyeket a jelentkezések sorrendjében osztjuk ki. A Békés Megyei Könyvtár
kölcsönzőpultában átvehetők az előadás előtti héten szerdától. Egy személy maximum ötöt kérhet.

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
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.

Valentin-napi online kvíz!
Válaszoljon helyesen hat kérdésre és nyerjen könyvtári tagságot és színházjegyet a Békéscsabai Jókai Színházba!
A kvíz 2019. február 1-én 11 órától 2019. február 14-én éjfélig érhető el a könyvtár honlapján.
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
A kép forrása és segítség a kérdések megválaszolásához: Híres szerelmes levelek : a szenvedély üzenete. összeáll. Ronald
Tamplin. Budapest : Elek és Társa, 1996.; Internet.
A kvíz az alábbi linken érhető el!

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

BékésWiki helyismereti adatbázis
A Békés Megyei Könyvtár helyismereti vonatkozású szócikkeket készít és tesz
elérhetővé a BékésWiki elektronikus adatbázisban. Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulója alkalmából a város híres személyeiről, a Békéscsabai Százak
életrajzával gyarapszik adatbázisunk.
Ízelítő a tartalomból:
Ős (Novák) Lajos (1879-1938) szócikke
Simonyi Imre (1920?1994) szócikke
Vollmuth Frigyes (grafikus, pedagógus, videoszerkesztő) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Könyvtárunkban elérhető az Osiris Kiadó adatbázisa
Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb
magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Az adatbázisban
elérhetők magyar és világirodalomi munkák, humán és társadalomtudományi,
valamint klasszikus irodalmak és tudományterületek tankönyvei is. Több mint
1700 tétel érhető el elektronikus formában, tudományterületenként rendezve. A
szolgáltatás érvényes olvasójeggyel vehető igénybe.

Digitalizált egyházi anyakönyvek
A Békéscsabai Evangélikus Egyház, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és a
Békés Megyei Könyvtár közös munkájának eredményeképpen immáron digitalizált
formában is elérhetőek a békéscsabai lutheránus gyülekezet anyakönyvei már
1722-től kezdődően. Ez nagyban megkönnyíti és gyorsítja a helytörténeti és a
családfakutatók munkáját, hiszen a könyvtár szolgáltatásaként az eddig kb. 17 ezer oldalnyi dokumentumból gyűjthetnek
adatot az esketés, a keresztelés és a halálozás adatait tartalmazó anyakönyvekből.
A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes olvasójegy szükséges!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Lap tetejére >>>

IMPRESSZUM
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

