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RENDEZVÉNYEK
Mesés délután a könyvtárban!
Foglalkozásokkal egybekötött filmvetítés kicsiknek és nagyoknak a
moziszobában!
Június 15-én (szerdán) 15 órától: D. Tóth Kriszta: Lolamesék, virágok
készítése színes kartonból, színező.
Július 22-én (szerdán) 15 órától: Terra Willy című mese, Bee-Bot robot
méhecske, Dash robot, IQ játék gyermekeknek
Minden résztvevőnek apró ajándékkal kedveskedünk! A programon való részvételhez érvényes olvasójegy szükséges!

Hangfürdő a Lencsési könyvtárban
Virók Anna varázshangtára - Énidő" a test-lélek-szellemnek.
Itt a nyár, és itt egy lehetőség, hogy kis "ÉNIDŐT" szánj magadra!
Háromnegyed óra relax, ahol sejtszinten felfrissülhetsz, befelé figyelhetsz és
ezidő alatt a különböző hangok, rezgések jótékony hatását tapasztalhatod
meg (táltosdob, hangtál, koshi, esőbot, csörgő). A hang-meditációt fekvő
helyzetben a legideálisabb megélni, ezért hozz polifoamot, takarót, és kis párnát, de ülve is részt vehetsz rajta.
Hozzájárulás: 2000 Ft, könyvtári tagoknak: 1500 Ft.
Bővebb információ: 66/631-675.
A rendezvény időpontja: 2020. július 16. (csütörtök) 18:00

Kötetbemutató Grecsó Krisztiánnal
Magamról és Veráról többet
A nagysikerű, Libri közönségdíjas Grecsó regény, a Vera és az új
verseskötet, a Magamról többet kötetbemutatóján természetesen nem csak a
friss könyveiről mesél a szerző. Adomák, családi történetek, a mában élő
múlt szövevényes és felkavaró anekdotái hangzanak el.
Egykori kollégánkat, a szívében még mindig békéscsabai Grecsó Krisztiánt Kiss László író kérdezi.
A részvétel díjtalan! Szeretettel várunk minden olvasót!
A rendezvény időpontja: 2020. július 20. (hétfő) 18:00

Neves szakemberekkel indul a Karrier

Szabadegyetem!

A három napon át tartó előadás-sorozat fő témái: önmegvalósítás, tudatos
jelenlét a munkában és az életben, karriertervezési és álláskeresési
praktikák.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek miatt
előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés határideje: 2020. július 13.
A regisztrációs űrlap >>
A rendezvény plakátja >>
A rendezvény időpontja: 2020. július 21-23.

Történelmi code-orgás

Kódolós helyismereti tábor

A résztvevők játékosan, a kerettörténeten keresztül megismerkednek a
programozás alapjaival. Közben némi helytörténetet is tanulnak a
középkori Békés vármegyéről, a gyulai várról. A kódoláshoz a scratch
nyelvet alkalmazzák. A munka során egy igazi videojátékot készítenek el,
melyben a főhős mozog és akcióba lép a többi szereplővel. Megtanulnak
néhány fázisú animációt készíteni, kézzel készített rajzokat digitálisan feldolgozni. Természetesen a pihenés sem maradhat
el, az időjárástól függően számháborút is tervezünk.
Jelentkezés (2020. július 23-ig):
- személyesen: Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., tel.: 06/66/530-201 vagy a bmk@bmk.hu e-mail címen
- 12-15 éves korú gyerekeket várunk, a foglalkozást maximum 10-12 fővel indítjuk.
- A tábor 2020. július 27-31. (hétfő-péntek) között 8-16 óráig tart, napi háromszori étkezést biztosítunk.
- Ár: 19.000 Ft
A tábor időpontja: 2020. július 27-31.

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Nyugdíjasok hete a könyvtárban
Szombattól szombatig akció. Nyaraljon itthon, kalandozzon a könyvek birodalmában! Július 11. szombat és július 18.
szombat között kedvezményes beiratkozási lehetőséggel várja a könyvtár a nyugdíjasokat.
Árak: 1800 Ft helyett egy évre 1000 Ft. 70 éven felüliek számára díjtalan a beiratkozás.
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Arcanum Digitális Tudománytár
Az adatbázisban a legfontosabb magyar nyelvű szakmai folyóiratok, 2.
világháború előtti napilapok, hetilapok, lexikonok és egyéb dokumentumok (I.
világháborús könyvek, ezredtörténetek, családtörténeti könyvek) érhetők el.
Folyamatosan épül, bővül, jelenleg több mint 14 millió oldalnyi dokumentumot tartalmaz.
Az adatbázis csak a könyvtári számítógépeken 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 zenei CD-inkből:

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

