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RENDEZVÉNYEK
Szabó Magda Emlékkiállítás
Az író születésének 100. évfordulóján, 2017 szeptemberében szülővárosából, Debrecenből
indították útjára a tárlatot, mely most végre Szentes gyermekkönyvtárából Békéscsabára is
megérkezik.
A Szabó Magda Emlékkiállítás látogatható 2019. november 27. és december 30. között a
Békés Megyei Könyvtár földszinti folyosóján.
Csoportos bejelentkezés: (66) 530-212

Hevesi Imi bácsi a könyvtárban
Hevesi Imi bácsi koncertre hívja a gyerekeket 2019. december 27-én, pénteken két előadásra:
10 órától és 17 órától.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
A rendezvény időpontja: 2019. december 27. (péntek) 10:00 és 17:00

Xbox klub a könyvtárban
Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár moziszobájában Xbox 360 Kinect konzolunkkal a téli
szünetben (december 20., december 21., december 23., december 27., december 28., december
30.) 14 és 18 óra között!
Előzetes bejelentkezés: 66/530-202.
Érvényes olvasójegy szükséges.

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Születésnapi újság - Fontos információ!
É

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunkban a születésnapiújság-rendelés 2019. december 7. (szombat) és 2020.
január 6. (hétfő) között szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Az év könyvtárosai Békés megyében
2019. december 9-én, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének idei utolsó szakmai napján az "Év
KSZR könyvtárosa Békésben 2019" díjat Veres István, az okányi könyvtár vezetője, az "Év könyvtárosa Békésben
2019" kitüntetést pedig Kóti Hajnalka, a Békés Megyei Könyvtár munkatársa vehette át.

Mosolycsomag - cipősdoboz-akció
Folyamatosan érkeznek az édességgel, ajándékkal megtelt csomagok a könyvtárba. Nagyon köszönjük a Szőke és Társai
Kft-nek, a Hirschmann Kft. dolgozóinak, illetve minden kedves felajánlónak az adakozást!
A csomagokat Körösújfaluba, illetve békéscsabai gyerekeknek juttattuk el. Áldott karácsonyt kívánunk!

Ünnepi nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk nyitvatartása az ünnepek alatt az alábbiak szerint módosul:
2019. december 24. (kedd): zárva
december 25. (szerda): zárva
december 26. (csütörtök): zárva
december 27. (péntek): 14:00-19:00
december 28. (szombat): 14:00-19:00
december 30. (hétfő): 14:00-19:00
december 31. (kedd): zárva
2020. január 1. (szerda): zárva
A gyermekkönyvtár 18 óráig várja a gyerekeket.

Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Újdonság: Typotex Interkönyv adatbázis
A Typotex Kiadó 1989 óta működő könyvkiadó, profiljába elsősorban felsőfokú
tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek tartoznak a természettudományok és a
társadalomtudományok területéről (matematika, fizika, informatika, biológia, kémia,
mérnöki tudományok, pszichológia, filozófia, kommunikáció, művészetelmélet,
menedzsment stb.) egyaránt. Az Interkönyv oldal a Typotex Kiadó elektronikus
publikációs felülete, amelyen a kiadó teljes kínálata elérhető elektronikus formában (jelenleg több mint 600 mű).
Elsősorban friss, az utóbbi 20 év tudományos eredményeit feldolgozó tudományos munkák, valamint időtálló klasszikusok
érhetők el magyar és külföldi szerzőktől.
Az adatbázis érvényes olvasójeggyel rendelkező látogatóink számára érhető el a Békés Megyei Könyvtár
számítógépein.

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből:

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

