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RENDEZVÉNYEK
17. Internet Fiesta
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. március 17. és 24. között immár 17. alkalommal rendezi meg az
Internet Fiesta elnevezésű országos programsorozatot, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az
internethasználatot és online kulturális tartalmakat népszerűsítő könyvtári rendezvénysorozathoz a Békés Megyei
Könyvtár idén is számos programmal csatlakozik, melyekre minden korosztályt szeretettel várunk! Kérjük, figyelje
honlapunkat vagy Facebook oldalunkat, mert ott minden aktuális információt közzéteszünk!
A rendezvény időpontja: 2016. március 17-24.

Anyák Online - Közösségi összefogással a békéscsabai családokért
Egy beszélgetésre hívjuk az érdeklődőket, ahol bemutatunk két online kezdeményezést, melyek a békéscsabai és
Békés megyei szülőknek nyújtanak segítséget és hasznos ötleteket. Ismerjék meg a projektek szervezőit
személyesen! Vendégeink Alt Krisztina, az Őrzőangyalok projekt kitalálója és Dr. Tariné Dr. Botta Ágnes, a
Csabaimami szerkesztője. További információk >>>
A rendezvény időpontja: 2016. március 18. (péntek) 17 óra

Netezz biztonságosan! - előadások diákoknak
Az interneten böngészni, játszani, közösségi oldalakon beszélgetni már lassan mindenki tud. A mai generáció egyre
fiatalabb korban kerül kapcsolatba az internettel. Sokan azonban egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset tudnak a
netezés veszélyeiről. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja, hogy minél több internethasználó böngészhessen
biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén tudjanak kihez fordulni. További információk >>>
A rendezvény időpontja: 2016. március 23. (szerda) 10.50 - 14.30 között 4x45 perc

Lauren Ipsum - új, kreatív módszerek a digitális írástudás elsajátításában
A Békés Megyei Könyvtár idén is számos programmal csatlakozik az országos Internet Fiestához, melyekre minden
korosztályt szeretettel várunk! Ezúttal egy könyvbemutatóra és egy élményalapú oktatásról szóló előadásra hívjuk fel
a figyelmüket. Előadóink nem kevesebbre vállalkoznak, mint hogy egy újszerű oktatási formában fiatal lányoknak és
nőknek használható technológiai tudást adjanak. Hogy hogyan? Jöjjenek el előadásunkra és megtudják! További
információk >>>
A rendezvény időpontja: 2016. március 23. (szerda) 17 óra

Opera-mesék minden korosztálynak
A Békés Megyei Könyvtárban korábban is tartott már nagy sikerű előadásokat Hábetler András, a Magyar Állami
Operaház magánénekese. Ezúttal is operaénekes barátaival együtt adják elő könnyed hangvételű, szöveges
ismertetőkkel színesített előadásukat.
A délutáni két előadás bármelyikére szeretettel várjuk az operák kedvelőit és azokat, akik többet szeretnének tudni
az operairodalom legnépszerűbb zeneszerzőiről és műveikről.
A rendezvény 2 időpontja: 2016. március 24. (csütörtök) 13 és 15 óra

További programjaink: http://konyvtar.bmk.hu/

Lap tetejére >>>

HÍREK
Novellaíró és képzőművészeti pályázatok
A Békés Megyei Könyvtár novellaíró pályázatot hirdet, melynek témája az I. világháborúval kapcsolatos valós és
fiktív történet. A pályázattal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és formai előírásokat az alábbi felhívás tartalmazza.
Békés Megyei Könyvtár képzőművészeti pályázatot hirdet, általános és középiskolás tanulók részére, melynek
témája az I. világháború. A pályázattal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és formai előírásokat az alábbi felhívás
tartalmazza.

Pixelgrafikai pályázat - 3D nyomtatás
A Békés Megyei Könyvtár grafikai pályázatot hirdet olvasás, könyv, könyvtár, irodalom témában.
Közönségszavazat alapján a legtöbb voksot szerző kép alkotója 8 órányi 3D nyomtatóhasználatot nyer.
A pályázat részleteit az alábbi felhívás tartalmazza.

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Nyerjen ingyenes könyvtári tagságot vagy más nyereményeket az alábbi játékokkal
Március 17-24. között keresse fel a Békés Megyei Könyvtár honlapját, és vegyen részt a Fiesta online kvízjátékán. A helyes megfejtők között apró
ajándékokat és 3 darab egy évre szóló könyvtári olvasójegyet sorsolunk ki.
Az Őrzőangyalok és a Csabaimami lesznek a könyvtár vendégei az INTERNET FIESTA egyik programján. A weboldalak mögött álló édesanyák
fognak mesélni az ötletről és a megvalósításról. A Csabaimami kvízjátékával 3 db féléves könyvtári tagságot nyerhetnek azok, akik helyesen
válaszolnak a 3 egyszerű kérdésre és ellátogatnak a programra.
Az Őrzőangyalok ötletgazdája Alt Krisztina is készül egy játékkal. Ha kitöltik ezt a kérdőívet, Őrzőangyalos ajándékokat nyerhetnek!
A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ idén is csatlakozik az Internet Fiesta rendezvénysorozatához és 3 napon keresztül (március 2123.) egy-egy kérdés megválaszolására buzdítja az érdeklődőket. A nyeremény 3 értékes ajándékcsomag.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető új könyveinkből:

Hírlevél fel- és leiratkozás

IMPRESSZUM

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet egy ismerősétől kapta, de szeretne a jövőben rendszeresen értesülni a könyvtári aktualitásokról akkor iratkozzon fel
hírlevelünkre! Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, kattintson ide.

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
Lap tetejére >>>

