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Po dvouleté rekonstrukci se znovuotevře pobočka Knihovny Jiřího
Mahena v Horních Heršpicích
Přesně po dvou letech, v březnu 2020, se dočká svého otevření pobočka KJM v Horních Heršpicích na
Bednářově 16, která sídlí v nových zrekonstruovaných prostorách Kulturního domu. Rekonstrukce se týká i
interiéru, půjčovní prostory dostaly úplně nový kabát. Přestože patří pobočka k těm nejmenším
v automatizované síti KJM, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií.
Samozřejmostí je zdarma přístup k internetu. Knihovní fond čítá 4 tisíce svazků, z toho 1500 knih pro děti,
k dispozici jsou i CD s mluveným slovem, hračky a didaktické pomůcky v rámci projektu Lekotéka. K zapůjčení
budou také deštníky a dioptrické brýle.
Kromě klasické výpůjční služby se zde budou pravidelně konat kulturně – vzdělávací akce pro děti i dospělé.
Pořady pro širokou veřejnost doplní i spolupráce s Mateřskou a Základní školou v Horních Heršpicích. „Jsem
ráda, že také tady v Horních Heršpicích, budou mít možnost i ti nejmenší setkávat se nad knihou a jejich rodiče
a pedagogové jim budou moci svět knih a literatury přibližovat už od toho nejútlejšího věku.“ říká ředitelka
knihovny Ing. Libuše Nivnická.
Pobočka byla zrekonstruována za finanční podpory městské části Brno – Jih, která uhradila veškeré stavební
náklady, na vnitřním vybavení se podílela Knihovna Jiřího Mahena.
Slavnostní otevření pobočky se uskuteční 7. března 2020 v 11 hodin. V rámci znovuotevření bude probíhat do
14 hodin Den otevřených dveří.
Pro čtenáře bude pobočka KJM Horní Heršpice otevřena od 10. března 2020.
Otevírací doba pobočky
Út 10 – 12, 13 – 18
Čt 10 – 15
Tel.: 605 226 622
E-mail: horniherspice@kjm.cz
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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

