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RENDEZVÉNYEK
Valentin-napi beiratkozás a könyvtárban
2020. február 14-én, pénteken fél évre ingyenesen iratkozhatnak be az olvasásra vágyó
házaspárok és szerelmespárok.
Az olvasójegy fél évre szól:
könyvek, CD- és DVD lemezek, kották kölcsönzésére is jogosít.
Szeretettel várjuk a Békés Megyei Könyvtárba!

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

Könyvbemutató: A divatipar és az evészavarok

2020. március 13-án, pénteken 17:30-tól minden érdeklődőt szeretettel várunk a Békés Megyei
Könyvtárba A divatipar és az evészavarok
A kifutók veszélyei című könyv bemutatójára.
Vendégeink: Bogár Nikolett és Túry Ferenc, a kötet szerzői.
A program ingyenesen látogatható.
A könyv megvásárolható lesz a helyszínen.
A rendezvény időpontja: 2020. mácius 13. (péntek) 17:30

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Petri Lackás fotókiállítása
Petri Lackás fotókiállítása 2020. február 21-ig látogatható a Békés Megyei Könyvtár nyitvatartási idejében.

Mackókiállítás - Medvék minden mennyiségben
Olvasóink, látogatóink és munkatársaink játékmackóiból nyíló kiállításunkat a gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében
láthatják teljes egészében 2020. január 27. és február 29. között az 1. emeleten.
Óvodás és kisiskolás csoportok számára lehetőség van a Lássuk a medvét! című papírszínházi mese meghallgatására is.
Kérjük, ezügyben keressenek bennünket telefonon: 66/530-212.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! A kiállítás ingyenesen megtekinthető.

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

Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Mi történt 1920 februárjában?
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!

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:
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

