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OTTHONRÓL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK
Arcanum Digitális Tudománytár
Egy hónapra teljesen ingyenes az elmúlt két évszázad magyar újságjait, folyóiratait
online elérhetővé tevő Arcanum Digitális Tudománytár. A digitális
periodikaarchívum a hobbiérdeklődőkön kívül nehezen nélkülözhető az
egyetemistáknak, oktatóknak, kutatóknak, különösen most, hogy a koronavírusos veszélyhelyzet miatt a levéltárak,
könyvtárak sem elérhetőek. Az adatbázis az alábbi linkre kattintva érhető el.

BékésWiki helyismereti enciklopédia
A Békés Megyei Könyvtár online helyismereti adatbázisában békéscsabai és Békés
megyei személyek életrajzait; intézmények, épületek, egyesületek történeteit; helyi
értékek, emléktáblák leírásait tesszük közé. Az enciklopédiában elérhető információk
korábban megjelent folyóiratcikkek, könyvek, kötetek, lexikonok és enciklopédiák
adatain, tényein alapulnak. A BékésWiki az alábbi linkre kattintva érhető el.

Csabai szemelvények
Helyismereti oldalunkon az 1869-1914 között megjelent
Békés megyei újságok - elsősorban a Békés és a
Békésmegyei Közlöny - lapszámaiból közlünk válogatást
a békéscsabai vonatkozású hírekből. A szövegeket mai
helyesírással, de a korabeli nyelvhasználatot megtartva
közöljük. A Csabai szemelvények blog az alábbi linkre
kattintva érhető el.

Hungaricana - Békés megyei vonatkozású online folyóiratok
A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon a Békés Megyei Könyvtár
közreműködésének köszönhetően ingyenesen és könnyen kereshető formában
érhetők el a helyi lapok és helytörténeti kiadványok elektronikus változatai:
Békés 1869-1937
Békés Megyei Hírlap 1950-2007
Békésmegyei Közlöny 1877-1938
Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949
Körösvidék 1920-1927

Kölcsönzések meghosszabbítása
A kikölcsönzött dokumentumok (könyvek, kották, képregények, zenei CD-k,
hangoskönyvek, DVD filmek) határidejének meghosszabbítására több lehetőségük is
van:
telefonon a 66/530-216-os telefonszámon,
e-mailben a kolcs@bmk.hu címre küldött kérés alapján, amelyben nevét és olvasójegye számát is feltünteti,
elektronikusan a könyvtár weboldalának nyitólapján található Hosszabbítás menüpontban.
Részletes leírás a könyvtár honlapján olvasható.

Mi történt 100 évvel ezelőtt? - Tumblr
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 Tumblroldalán érhető el.
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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.

Nyitvatartás:

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
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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

