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RENDEZVÉNYEK
Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el április 10-én, szerdán 17 órakor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör
témája: A szeretet építőkövei: a türelem.
A témához kapcsolódó kérdések:
- Mi vált ki belőled türelmetlenséget?
- Mennyire tolerálod a tiédtől eltérő véleményt, hozzáállást?
- Mit jelent számodra a türelem gyakorlása?
Mindenkit szeretettel vár Aranykőné Sajti Julianna kineziológus, terapeuta.
További információ: 66/647-739, batsanyi@bmk.hu
A rendezvény időpontja: 2019. április 10. (szerda) 17:00

Kerékpártúra Szabadkígyósra
A Békés Megyei Könyvtár Könyvjelző Olvasóklubjának programja:
Kerékpártúra Szabadkígyósra.
Program
12:45 Gyülekező a Békés Megyei Könyvtár parkolójában.
13:00 Indulás kerékpárral Szabadkígyósra (útvonal: BMK - Bartók Béla út - Orosházi út - Wagner utca (földút) - Bányatavak (földút) - Szabadkígyós Diadalkapu - Wenckheim Kápolna).
14:00 Diadalkapu, majorság, a Wenckheim család emlékei.
14:30 Séta a majorban.
15:00 Wenckheim Múzeum és kiállítás meglátogatása.
15:30 Lipicai ménes.
16:00 Indulás Békéscsabára.
17:00 Várható érkezés.
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött az alábbi linken található űrlapon. Részvételi költség: 500
Ft/ fő (min. 10 fő esetén). Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmaradhat. Kérjük, uzsonnáról, frissítő vízről,
láthatósági mellényről mindenki gondoskodjon!
A rendezvény időpontja: 2019. április 27. (szombat) 13:00-17:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!

Lap tetejére >>>

HÍREK
A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Az idén május 20-ig rendelkezhet az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról.
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2019-ben is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

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
Ünnepélyes díjátadó: 2019. május 17. (péntek) 18 óra
A kiállítás május 31-ig látogatható a Békés Megyei Könyvtárban.

Költészet napi kvíz
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik.
A költészet napja alkalmából a Békés Megyei Könyvtár online kvízjátékot hirdet, melynek helyes megfejtői
negyedéves könyvtári tagságot nyernek.
A kvíz április 11. éjfélig tölthető ki. Sorsolás: 2019. április 15.
A helyes megfejtőket e-mailben értesítjük!
A kvíz az alábbi linkre kattintva 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.
Í

Ízelítő a tartalomból:
Lepage Lajos (1859-1919) szócikke
Mengyán (Fajó) András (designer, festő, grafikus) szócikke
Pemetefű-cukorka szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is
közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Typotex Interkönyv adatbázis próbahozzáférés
A Békés Megyei Könyvtár számítógépein próbahozzáférés keretében 2019.
április 30-ig elérhetővé vált a Typotex Interkönyv e-könyv-adatbázisa.
Az adatbázisban a kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető
el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
Az adatbázis az alábbi linkre kattintva érhető el.

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

