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Knihovna Jiřího Mahena představila veřejnosti svoji novou pobočku v Husovicích
Knihovna Jiřího Mahena dnes představila veřejnosti zcela novou pobočku v brněnské části Husovice.
Bude to již 36. provoz knihovny na území města Brna. „Jsme právem hrdí na to, že naše služby jsou
všem zájemcům snadno dostupné na celém území Brna. V Husovicích se z omšelého objektu
vyloupla elegantní kráska, z čehož jsem nadšená. Věřím, že se zde naši malí i dospělí obyvatelé
Husovic budou cítit příjemně a knihovna se stane nepostradatelnou součástí jejich života,“ uvedla
ředitelka knihovny Libuše Nivnická.
V nové husovické knihovně si čtenáři budou moci vybrat z více jak tří tisíc knižních titulů a sedmi
druhů časopisů. K zapůjčení budou kromě knižního fondu i deskové hry, CD s mluveným slovem či
hračky a didaktické pomůcky určené nejen dětem se specifickými potřebami. Na čtenáře zde budou
čekat i nestandardní výpůjčky, jako deštníky či dioptrické brýle. Tato služba je na všech provozech
knihovny velmi oblíbená. „Pobočka sídlí vedle kulturního centra Omega a prostor přilehlý ke knihovně
nám umožnuje pořádat pro čtenáře i veřejnost v Husovicích řadu venkovních akcí komunitního typu“
přibližuje budoucí aktivity vedoucí poboček Ivana Kazdová. Kromě programů pro širokou veřejnost
bude pobočka aktivně spolupracovat se školami v dané oblasti při rozvíjení čtenářské gramotnosti.
Samozřejmou součástí pobočky je bezbariérový vstup pro handicapované uživatele či místo určené
rodičům na přebalení dítěte. Pobočka bude pro čtenáře otevřena dva dny v týdnu, úterý a čtvrtek od
10 do 12 a od 13 do 18 hodin.
Nová pobočka v Husovicích by nemohla sloužit veřejnosti bez finančního přispění zřizovatele
knihovny Statutárního města Brna, které poskytlo příspěvek ve výši 390 tisíc Kč na vybavení a provoz
pobočky do konce roku 2018. A dále příspěvek ve výši 700 tisíc Kč na nákup knihovního fondu.
Objekt byl rekonstruován z úrovně městské části Brno-sever, která hradila náklady na vypracování
projektu zhruba 300 tisíc. Finanční náklady stavebních prací ve výši zhruba 6,8 mil. poskytlo městské
části Brno-sever město Brno. "Jsem rád, že se do Husovic po mnoha letech vrátila veřejná knihovna.
Jako školou povinný jsem chodil do tehdejší pobočky vedle pošty na Dukelské. Často se v souvislosti
s Husovicemi mluví o sociálních projektech, přitom zde v posledních letech nebyla ani knihovna, což
mi přišlo podivné. Shodou okolností se našel nevyužitý prostor v areálu kulturního domu Musilova a
po mnoha jednáních s knihovnou i městem se dnes podařilo to, o co jsme dva roky usilovali. Je to
jedna z nejmenších poboček v Brně, nicméně, jak říkáme - malá, ale naše,“ uvedl starosta MČ Brno
sever Martin Maleček."
Pobočka Husovice
Musilova 2a
Tel.: 773 777 315
E-mail: husovice@kjm.cz
Půjčovní doba pobočky: Út a Čt 10-12, 13-18
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