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FONTOS INFORMÁCIÓ
Júniustól könyvtár a színház előtt
A Békés Megyei Könyvtár munkanapokon 10-14 óra között a Békéscsabai Jókai
Színház előtti pavilonnál várja azokat a beiratkozott olvasókat, akik előzetesen
elküldték könyvigényüket. Mi a teendője? Válasszon legfeljebb 5 könyvet a
katalógusból!
Küldje el kérését:
* űrlap kitöltésével (kérjük, elsősorban ezt válassza)
vagy
* emailen a bmkkonyvfutar@gmail.com címen
vagy
* telefonon: 66/530-216, hétköznap 9:00-12:00 között.
Adja meg az elérhetőségét, hogy munkatársunk egyeztetni tudjon Önnel! A pavilonnál átveheti és/vagy leadhatja a
könyveket a megbeszélt időpontban.
Részletes információk és a könyvigény leadási űrlap

Lap tetejére

OTTHONRÓL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSAINK
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.

Emlékezzünk a II. világháborúra (virtuális kiállítás)
A Békés Megyei Könyvtár munkatársainak családi hagyatékából és a könyvtár képeslapgyűjteményéből álló kiállítás 2019
decemberében volt látogatható - a II. világháború kitörésének 80. évfordulójára emlékezve - a könyvtár földszintjén.

A kialakult helyzetre tekintettel szeretnénk, ha azok a
látogatók is megtekinthetnék (még ha virtuálisan is), akik
lemaradtak róla. A kiállítás 2020-ban is aktuális, mivel
idén ünnepeljük a második világháború európai
befejezésének 75. évfordulóját.
A virtuális kiállítás 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

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.

Trianon 100 - Könyvtári kvíz
A történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát
idegen államok fennhatósága alá szorító békediktátum aláírásának 100. évfordulójára
emlékezve, az Országgyűlés a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének
nyilvánította. A Békés Megyei Könyvtár online kvízzel emlékezik a
centenáriumra. Tartson velünk és tegye próbára tudását!
A játék időtartama: 2020. május 26-június 8. A helyes válaszadók között kisorsolunk 3 db 1 évre szóló ingyenes
könyvtári tagságot. A sorsolás időpontja: 2020. június 15. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Reméljük, hamarosan találkozhatunk a könyvtárban!
Az online kvíz kérdései az alábbi linkre kattintva érhetők el.
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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
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

