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Knihovna Jiřího Mahena otevírá v nových prostorách pobočku v Novém Lískovci
Knihovna Jiřího Mahena dnes otevírá veřejnosti pobočku v brněnské části Nový Lískovec. Ta se
přesunula do větších prostor, což přinese čtenářům i návštěvníkům větší komfort při využívání
veškerých služeb včetně bezbariérového přístupu. Pobočka je součástí multifunkčního domu, který je
rovněž sídlem úřadu městské části Nový Lískovec. „Bez nadsázky můžeme říct, že knihovna v
Novém Lískovci je oblíbenou a neodmyslitelnou součástí života mnoha obyvatel této městské části.
Rodiče s kočárky, školy, děti i dospělí zde oceňují přátelskou až sousedskou atmosféru. Útulná, ale
malá pobočka při všem bohatém dění však doslova praskala ve švech. A tak jsme společně s
městskou částí několik let kuli plány, kde získat větší prostory pro knihovnu a v roce 2018 konečně
myšlenka mohla dozrát a uskutečnit se. Naši věrní návštěvníci a věříme, že i noví zájemci, dnes
poprvé vstoupí do nové prostorné knihovny laděné v hřejivých optimistických barvách a kvalitně
řemeslně proveden podle zdařilého architektonického konceptu,“ říká ředitelka knihovny Libuše
Nivnická.
Na pobočce čtenáři budou moci vybrat z více jak patnácti tisíc knižních titulů a dvanácti druhů
časopisů. K zapůjčení budou kromě knih i CD s mluveným slovem či hračky a didaktické pomůcky
určené nejen dětem se specifickými potřebami z projektu Lekotéka. Pro rodiče nabídne knihovna
dětský koutek, pro návštěvníky pak dvě místa s přístupem na internet a prostor pro studium. Díky
rozšíření pobočky vznikl i větší prostor pro pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů jak pro širokou
veřejnost, tak pro školy. Pro ty je připravena řada tematických besed. „Novinkou pro čtenáře bude
venkovní návratový box, kam budou moci čtenáři vracet knihy v době, kdy je pobočka zavřená,“
sdělila vedoucí poboček Ivana Kazdová. Pobočka bude pro čtenáře otevřena tři dny v týdnu - pondělí,
úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. „Dochází tak k navýšení půjčovní doby o dvě hodiny
v pondělí dopoledne,“ doplnila Kazdová.
Prostory pro knihovnu vybudovala městská část v místech, kde dříve sídlila pobočka České pošty.
Náklady na rekonstrukci prostor hradila městská část a činily 2,5 milionu korun. „Jsem ráda, že se
podařilo prostory uvolněné po poště využít pro zlepšení podmínek pro čtenáře z naší městské části.
Nová pobočka tak zůstává v budově radnice, ale na dvojnásobné ploše a s mnohem lepším zázemím
pro návštěvníky“, sdělila starostka městské části Jana Drápalová. Knihovna hradila nové vybavení
pobočky ve výší cca 1,2 mil. korun.
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