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RENDEZVÉNYEK
Előadás és bemutató a könyvtárban
2019. március 14-én, csütörtökön
10:45-től rendhagyó történelemóra általános iskolásoknak.
13:30-17:00 között a Magyar Szablyavívó Iskola Békéscsabai Tagiskola bemutatója a
Békés Megyei Könyvtárban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2019. március 14. (csütörtök) 10:45

A Téglagyár emlékei - előadás a Jaminai Könyvtárban
A "Múltad hordozza a jövőd" helytörténeti sorozat első előadása 2019. március 21-én csütörtökön 17 órától kezdődik a
Jaminai Fiókkönyvtárban.
Kuti Sándor és Ludány Béla előadásának címe: A Téglagyár emlékei.
Rendezvényünk ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 17:00

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

Ünnepi nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a március 15-i nemzeti ünnep miatt, könyvtárunk nyitvatartása az alábbiak szerint
módosul:
március 15-én (pénteken): zárva,
március 16-án (szombaton): zárva.
Nyitás: március 18-án, hétfőn 14 órakor.

Európai filmek a Center Moziban: MINDEN JEGY ELKELT!
Értesítjük látogatóinkat, hogy a Europe Direct Békéscsaba által szervezett filmnézésre minden mozijegy elkelt!
Jelentkezést már nem tudunk fogadni.
Megértésüket köszönjük!

Múlt-kor - új folyóirat a könyvtárban
Az idei évtől a Békés Megyei Könyvtárban elérhető a Múlt-kor című negyedéves történelmi magazin. A legfrissebb
számot (2019. tavasz) keressék a kölcsönzőterem folyóiratrészlegében!

A Guzsalyas Egyesület és a Békés Megyei Könyvtár gyermekrajz pályázata
Rajzold le, hogy mi jut eszedbe a pásztoréletről, és alkotásoddal nyerj osztálykirándulást vagy különféle
rajzeszközöket.
Várjuk békéscsabai nagycsoportos óvodások, alsós és felsős általános iskolások pályaműveit a Békés Megyei Könyvtárban.
Technika: ceruza, színesceruza, filctoll, festék, zsírkréta. A rajzokat A/2-es, A/3-as vagy A/4-e méretben, borítékban kérjük
leadni (feltüntetve a gyermek nevét, életkorát, az intézmény nevét és az alkotás címét).
Beküldési határidő: 2019. május 13. (hétfő) 16 óra
Ü

Ünnepélyes díjátadó: 2019. május 17. (péntek) 18 óra
A kiállítás május 31-ig látogatható 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
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:
Lukoviczky Endre (festőművész) szócikke
Réthy Zsigmond (1946-1998) szócikke
Szabad Olga (1924-2004) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik 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
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

