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RENDEZVÉNYEK
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 helyszínen
lehetőség lesz a szerző köteteinek megvásárlására.
A részvétel díjtalan! Szeretettel várunk minden olvasót!
A rendezvény időpontja: 2020. július 20. (hétfő) 18:00

Mesés délután a könyvtárban!
Foglalkozásokkal egybekötött filmvetítés kicsiknek és nagyoknak a
moziszobában!
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!

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.

Lencsési Könyvtár zárvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Lencsési Könyvtár (Békéscsaba, Pásztor u. 17.) 2020. július 20. és 24. között
(hétfőtől-péntekig) zárva tart. Megértésüket köszönjük!

Könyv- és folyóiratvásár a könyvtárban
Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében 100 Ft/db egységáron. Ugyanitt megvásárolhatók a feleslegessé
vált folyóiratok (50 Ft/db, bekötöttek: 200 Ft/db). A kiárusítás a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Xbox Klub
Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár moziszobájában minden pénteken
11:00 és 18:00, valamint szombaton 14 és 18 óra között Xbox 360 Kinect
konzolunkkal! A moziszobát az emeleti olvasóteremben találod.
Ha tudod, hogy biztosan jössz, érdemes lefoglalnod a moziszobát a 66/530-202-es
telefonszámon. A játékkonzol használatához érvényes olvasójegy szükséges.
Bővebb információ személyesen az olvasóteremben, illetve a 66/530-202-es telefonszámon kérhető.

Mi történt 1920 júliusában?
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!

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új könyveinkből:

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:

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

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

