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RENDEZVÉNYEK
Előadással egybekötött könyvbemutató a Lencsési Könyvtárban
2019. május 16-án, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban könyvbemutatót és előadást
tart legújabb könyvéről Bódia Miklósné /Magdi/ "A gyógyító út" címmel.
Segítség az önfelfedezésben. Útmutatás az útkeresőnek egy teljesebb élet felé!
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Az előadás ingyenes!
A rendezvény időpontja: 2019. május 16. (csütörtök) 17:30

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.

Gyermeknap a könyvtárban
Gyermeknap alkalmából játékokkal, robotokkal, festéssel, játszóházzal, diafilmvetítéssel
várunk kicsiket és nagyokat a Békés Megyei Könyvtárba!
A rendezvény időpontja: 2019. május 26. (vasárnap) 10:00-14:00
A gyermeknap részletes programja az alábbi linkre kattintva érhető el.

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.

Kiállítás Lipták Pál festményeiből
2019. április 16-tól Új szerzeményeink: betűk és formák címmel kiállítás látogatható Lipták Pál alkotásaiból a Békés
Megyei Könyvtár földszinti folyosóján.
Lipták Pál életéről, munkásságáról a BékésWiki-n olvashatnak az alábbi linkre kattintva.

Olvasótábor: 2019. július 15-19.

A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort szervez. Jelentkezni a gyermekkönyvtárban lehet.

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 1918-ban? 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.

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új zenei CD-inkből:

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

