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RENDEZVÉNYEK
Képes előadás a Jaminai Könyvtárban
Április 25-én, csütörtökön 17 órától a Suk-Bohn Baráti Társaság és a Jaminai Könyvtár
szeretettel hívja és várja az érdeklődőket a Bombázás előtt és után - a magyar királyi
mezőgazdasági iskola története című vetített képes előadásra.
Előadó: Ludány Béla, nyugalmazott gépészmérnök.
Közreműködik: Kuti Sándor és Feld Zoltán.
A rendezvény időpontja: 2019. április 25. (csütörtök) 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

Európa-nap Békéscsabán

Május 1-én, szerdán Békéscsabán a Széchenyi ligetben az ingyenes gyermek- és családi
programok mellett a Europe Direct Békéscsaba munkatársai tájékoztatást adnak az EU-val
kapcsolatos más témákban is, legyen szó oktatásról, munkavállalásról, utazásról vagy az Unió
céljairól.
Az eseményt idén is kvízek, játékok színesítik. Az Európa-totót helyesen kitöltők között egy
két személyre szóló nyaralást sorsolunk ki az olaszországi Bariban. Az út során a nyertesek
meglátogathatják az idei év európai kulturális fővárosát, az olaszországi Materát. Az utazás
időtartama: 4 nap, 3 éjszaka.
A rendezvény a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület szervezésében megvalósuló Csabai Majális és Ligeti Vásárhoz
kapcsolódik.
A rendezvény időpontja: 2019. május 1. (szerda)

15 év - 15 km - Futás az Európa-napon
Néhány év kihagyás után újra uniós futást - nem versenyt - szervezünk Békéscsabán. Májusban
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásának 15. évfordulóját ünnepli majd. Ezért az
idei Európa-nap kísérőrendezvényeként 15 km hosszú lesz a táv az uniós futáson,
Békéscsabán. Aki regisztrál az eseményre, az a táv teljesítése után kap egy egyedi befutóérmet.
Távok:
15 km- 6 nagy kör, 2 kis kör
10 km- 5 nagy kör
5 km- 2 nagy kör, 1 kis kör
A részvétel ingyenes.
Regisztrálni az alábbi linkre kattintva lehet.
A futást a Europe Direct Békéscsaba, a Békéscsabai BSI Futónagykövetek és a Maradj Lendületben Sportegyesület
szervezi.
A rendezvény időpontja: 2019. május 1. (szerda) 10:00

Közösségek Hete a Békés Megyei Könyvtárban
A Közösségek Hetén 2019. május 6. és 11. között a Hudák Kéziszövő Műhely Hagyomány és
design című kiállítása, május 7. és 11. között pedig kosárfonás-kiállítás látogatható a Békés
Megyei Könyvtárban.
Május 8-án, szerdán 9:30-tól és 10:30-tól Kocsor Imréné kosárfonó tart bemutató
foglalkozást.

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

HÍREK
Húsvéti nyitvatartás
Ünnepi nyitvatartás:
Április 19. (péntek): zárva
Április 20. (szombat): zárva
Április 22. (hétfő): zárva
Nyitás április 23-án, kedden 11 órakor.

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.

Gyermeknap 2019
2019. május 26-án, vasárnap 10:00 és 14:00 között gyermeknapi programjára várja a kicsiket és nagyokat a Békés
Megyei Könyvtár! A részletes programot hamarosan közzétesszük honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.

Robotbemutató a Jankayban
Intézményünk robotika csapata a Skoollal karöltve a Jankay iskolában tartott bemutatót április 8-án. Elvittük
magunkkal a két mindenre kapható Dash robotunkat, Lolkát és Bolkát. A diákok és a tanárok köreiben is nagy sikert aratott

a két robot.

24 órás versfolyam
A Jókai Színház 24 órás versfolyamán a Békés Megyei Könyvtár is részt vett. 2019. április 10-én, 15:00 és 15:15 között a
könyvtár munkatársai olvasták fel a számukra legkedvesebb verset.

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
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.

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:

Nyitvatartás:

Név: Békés Megyei Könyvtár
Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.00-19.00

Telefon: 66/530-200
E-mail: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Kedd-péntek: 11.00-19.00
Szombat: 14.00-19.00
Gyermekkönyvtár:
Kedd-péntek: 11.00-18.00
Hétfő, Szombat: 14.00-18.00

