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Knihovna Jiřího Mahena v Brně představí veřejnosti novou pobočku
Vojtova
Jedním z dárků pro veřejnost v roce stého výročí knihovny je zcela nová pobočka
na ulici Vojtova 7 ve Štýřicích. Na své představení v plné kráse však musela kvůli
epidemické situaci čekat až do červnových dnů. O to více se těšíme na setkání
s veřejností dne 17. 6. 2021 od 16 hodin.
Celým projektem bytových domů Vojtova a vznikem
pobočky návštěvníky provedou: náměstek primátorky
města Brna působící pro oblast bydlení JUDr. Jiří
Oliva, radní pro oblast kultury Ing. Marek Fišer,
ředitelka KJM Ing. Libuše Nivnická a ředitel
společnosti Archaia Mgr. Marek Peška, Ph.D. Archaia
si také připravila prezentaci k archeologickému
výzkumu a nálezům, které byly objeveny při stavbě
komplexu, ve kterém se knihovna nachází. Pro děti je
nachystána hra Rozlušti šifru knihovny a další
zábavný program.
„Je úžasné, že ideová myšlenka architektonického návrhu – vytvořit příjemné sousedské
společenství – souzní s filozofií knihovny a tak jsme od začátku byli součástí zrodu celého
komplexu“, říká ředitelka knihovny Libuše Nivnická. Pobočka by samozřejmě nemohla
vzniknout bez finančního přispění města Brna, které na interiérové vybavení knihovny
i na nákup knihovních fondů poskytlo mimořádné prostředky. Záměrem KJM bylo vybudování
moderní pobočky, která se stane pomyslným srdcem zdejší komunity, nabídne obyvatelům
celé lokality pozitivně laděné prostory s hravými zákoutími pro děti a rodiny, přívětivé posezení
pro setkání a sál pro kulturní a vzdělávací aktivity. Servis poskytovaný veřejnosti
zahrnuje pestré informační a výpůjční služby včetně těch elektronických a přístup k internetu.
Součástí knihovny je i Family Point – koutek pro rodiče s nejmenšími dětmi. Nejcennější
devizou je však možnost trávit společně čas napříč všemi generacemi a posilovat tak
vzájemnou sounáležitost.
Knihovnu můžete navštívit v:
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Kontakt:
Bc. Martina Kolaříková, vedoucí pobočky, tel. 778 402 651, vojtova@kjm.cz
Mgr. Jana Vyklická, tisková mluvčí, tel. 542 532 102, mobil 605 298 276, public@kjm.cz

