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RENDEZVÉNYEK
Kert és konyha természetesen-egészségesen
Amiről szó lesz: kertészkedés öko-szemlélettel, az önellátó házikert fortélyai, tartósítószer
nélküli befőzés, házi fűszerek és aszalványok készítése.
A program végén őszi finomságokból készült kóstolóval kínáljuk a résztvevőket, valamint
mindenki elkészítheti a saját ízlésének leginkább megfelelő smoothie-t vagy turmixot idénygyümölcsökből és zöldségekből.
Az előadó és a program házigazdája Bonyhádi Enikő, a Gyulai Ehető Közösségi Kert koordinátora.
A rendezvény időpontja: 2019. október 22. (kedd) 16:30

Szelekovszky László előadása a Lencsési Könyvtárban
2019. november 14-én, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László, mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos Csárdáink címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 17:30

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Október 23-ai zárvatartás
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk 2019. október 23-án, szerdán zárva tart! Nyitás október 24-én,
csütörtökön 11 órakor.

Új bútorok a Jaminai Könyvtárban

Megszépül a Jamina Fiókkönyvtár. Most a gyerekek kaptak új bútorokat. Köszönjük Dr. Csicsely Ilona képviselő
asszonynak a figyelmet és a támogatást!

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
Mi történt 1919 októberében?
A Békés Megyei Könyvtárban folyamatosan frissülő cikkgyűjteményt teszünk közzé
"100 éve történt" címmel. Az érdeklődők ízelítőt kaphatnak az 1919-ben történt
békéscsabai és Békés megyei történésekből.
A gyűjtemény a könyvtár Tumblr-oldalán is elérhető.
Aktuális válogatásunkat keressék a könyvtár földszinti tablóján!

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új zenei CD-inkből:

Ízelítő új filmjeinkből:

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

