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RENDEZVÉNYEK
Petri Lackás fotókiállítása
Petri Lackás fotókiállítása 2020. február 6. és 21. között látogatható a Békés Megyei
Könyvtár nyitvatartási idejében.
A megnyitó időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 17:00

Térdtorna fitballal
Térdtorna fitballal a Békés Megyei Könyvtárban Czégény Erzsébet, testépítés- fitneszoktató,
IWI személyi edző vezetésével.
Időpont: 2020. február 6. (csütörtök) 18:30.
A részvétel ingyenes!
13 fő regisztrációját tudjuk fogadni! Jelentkezni a 06-30/303-3152-es telefonszámon lehet.
A rendezvény időpontja: 2020. február 6. (csütörtök) 18:30

Női Lélek Kör
A Női Lélek Kör következő témája: Anya + feleség + szerető = nő.
Bódia Miklósné Magdi, kommunikációs tréner, life coach vezetésével.
Helyszín: Lencsési Könyvtár
A rendezvény időpontja: 2020. február 13. (csütörtök) 17:00

Szelekovszky László előadás a Lencsési Könyvtárban
2020. február 20-án, csütörtökön 17 órától a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos Sissy - Erzsébet királynő
- a magyarok nagyasszonya - Békés megyei vonatkozásai címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak! A
rendezvény ingyenes.
A rendezvény időpontja: 2020. február 20. (csütörtök) 17:00

Szent Ferenc nyomában - Olaszország mesés tájain
Ki ne hallott volna Szent Ferencről, minden idők legismertebb szentjéről, az ökológia művelői
és az állatok védőszentjéről?
Egy olaszországi útvonal végigjárva, felkutatva élete népszerű és kevésbé ismert, izgalmas,
csodákkal teli helyszíneit, közel hoz bennünket a "Poverellóhoz".
A zarándokút születéséről, szépségeiről, érdekes és hasznos tudnivalóiról Janiga Emese, az
út hazai népszerűsítője és az útikönyv fordítója mesél a Békés Megyei Könyvtárban.
A magyar nyelven megjelent útikönyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.
Rendezvényünk ingyenesen látogatható.
A rendezvény időpontja: 2020. február 21. (péntek) 17:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Újévi üdvözletek a nagyvilágból
A Gécs Béla gyűjteményéből rendezett Újévi üdvözletek a nagyvilágból című kiállítás február 4-ig látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében.

A zenei részleg újdonsága
Az új évben új elrendezéssel várjuk látogatóinkat. Tekintse meg az alábbi videón, hogyan sikerült "átalakításunk"! :)
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.

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:

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

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd-péntek: 11.00-19.00
Szombat: 14.00-19.00
Gyermekkönyvtár:

Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

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

