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RENDEZVÉNYEK
Csaba Big Band koncert
Január 20-án, hétfőn 20 órától a Csaba Big Band koncertezik a Békés Megyei Könyvtár
előadótermében.
Az együttes 2013 februárjában alakult Illyés Miklós és Kajári János szervezésében, a
Csabagyöngye Kulturális Központ művészeti csoportjaként. Tagjai békéscsabai, gyulai,
gyomaendrődi, békési, budapesti muzsikusok. Zenészei már több rangos helyi és országos eseményen vettek részt.
A koncert ingyenesen látogatható.
A rendezvény időpontja: 2020. január 20. (hétfő) 20:00

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
2020. január 25-én, szombaton 15 órától a Lencsési Könyvtárban Versek a Szív Szent
Teréből" címmel három békéscsabai kortárs költő verses bemutatkozása.
Meghívott vendégek: Gyebrovszki Ilona, Horvátné Varga Mária, Lant Györgyi. A
rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A vendégekkel Virók Anna beszélget.
A rendezvény időpontja: 2020. január 25. (szombat) 15:00

Radnóti és Kosztolányi vonzásában
2020. január 27-én (hétfőn) 18 órától a Békés Megyei Könyvtárban Bíró-Balogh Tamás
irodalomtörténész ismerteti legújabb kutatási eredményeit Radnóti Miklósról és
Kosztolányi Dezsőről.
Az est házigazdája Kiss László író.
A program ingyenesen látogatható.
A rendezvény időpontja: 2020. január 27. (hétfő) 18:00

Hogyan öltözködjünk környezettudatosan?

Mengyán Eszter újságíró, blogger előadása a fenntartható, tudatos divatról és az alábbi
kérdésekről:
Miért gyártanak olyan ruhákat, amelyek néhány mosás után tönkremennek? Miért lesz kék a
lábunk az új farmertől? Miért tűnik minden darab elszabottnak? Mi a ruhák valódi ára, és ki
fizeti meg őket? Mi a baj a divatipar jelenlegi működésével? Hogyan tudunk vásárlóként
változtatni? Hogyan öltözhetünk úgy, hogy közben a környezetünkre is odafigyelünk?
A program ingyenesen látogatható.
A rendezvény időpontja: 2020. január 28. (kedd) 17:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Képeslapjaink...
E havi tematikus kiállításunkon a brit királyi testőrséghez kapcsolódó képeslapokat és figurákat tettünk közzé.
A kiállítás a könyvtár földszinti pultja melletti faliszekrényben tekinthető meg.

Új ingyenes szakkör a könyvtárban
Ingyenes szakkör indul az internetes felhő-alapú alkalmazásokról a Békés Megyei Könyvtárban.
Ismerkedjen meg a Google Drive szolgáltatással, készítsen és osszon meg elektronikus tartalmakat, tárolja fotóit, családi
videóit biztonságosan a "felhőben", sajátítsa el az internetes keresés alapjait.
Első foglalkozás: 2020. január 22. (szerda) 17:00. A képzés 6 alkalomból áll, amelyet online konzultációs lehetőség
egészít ki.
Jelentkezni a 66/530-216-os telefonszámon vagy e-mailben a bekescsaba@europedirect.hu címen lehet.
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Újdonság: SzóTudásTár adatbázis
A SzóTudásTár a leggazdagabb tartalmú, hiánypótló, interneten elérhető
egynyelvű magyar szótár, mely a magyar szavakról a következő témakörökben ad
információkat: etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, összetett szó,
értelmező, magyarító, szólás, közmondás, idegen, rövidítés, virág.
A felület letisztult, egyszerű, felhasználóbarát, minden korosztály kényelmesen
kezelheti. A SzóTudásTár elérhető bármely internetes kapcsolattal rendelkező eszközön (számítógépen, tableten,
okostelefonon).
Az adatbázis a Békés Megyei Könyvtár számítógépein érhető el.

Mi történt 1920 januárjában?
A Békés Megyei Könyvtárban folyamatosan frissülő cikkgyűjteményt teszünk
közzé "100 éve történt" címmel. Az érdeklődők ízelítőt kaphatnak az 1920-ban
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 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

