
Březen – měsíc čtenářů 

Městská knihovna Protivín ve spolupráci s MěKS Protivín se jako každý rok zapojí do 11. 

ročníku celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Kromě oblíbených tradičních akcí pro čtenáře 

připravujeme jedno velké překvapení, které si zatím ale necháme pro sebe. Jediné, co 

prozradit chceme, je to, že se můžete těšit. 

Nejlepší čtenář roku 2019 

Jako každý rok vyhodnotíme nejlepšího čtenáře za rok 2019 s největším počtem výpůjček za 

uplynulý rok. 

Nejlepší čtenář roku 2019 – UČITELKA/UČITEL 

Kromě nejlepšího čtenáře roku vyhodnotíme i učitelku/učitele, který si v knihovně vypůjčil 

nejvíce knih. 

Noví čtenáři do knihovny 

Roční registrace pro nového čtenáře bude v měsíci březnu zdarma. 

Amnestie upomínek 

V rámci Března – měsíce čtenářů opět vyhlašujeme amnestii na upomínky pro zapomnětlivé 

čtenáře. 

Výstava 

Ve vestibulu kina bude probíhat výstava fotografií členů Fotoklubu Protivín. 

Divadlo ArtWay 

Ve spolupráci s MěKS Protivín jsme pro děti pozvali na 15. března divadelní společnost 

ArtWay s pohádkou Vodníkův sen. Mohou se těšit na humorně laděný pohádkový příběh o 

vodníku Klepítkovi, který se usmyslel, že ho to u rybníka už nebaví a že starost o rybičky je 

pěkná nuda. 

Workshop Dokonalý make-up 

Stylistka a vizážistka Dana Beranová k nám zavítá již potřetí. Tentokrát dámám přispěje 

radou, jak si poradit s make-upem. 

Kurz Trénování paměti 

Lektorka Mgr. Jitka Lojíková stejně jako v loňském roce zahájí kurz Trénování paměti. 

Knižní novinky 

O nabídce našich nových titulů pro všechny věkové kategorie se dočtete pravidelně 

v Protivínských listech a na webu Městského kulturního střediska Protivín. Do knižního 

fondu bylo už od začátku roku zařazeno úctyhodných 170 knih všech žánrů. 

Magnesia Litera – cena čtenářů 

Do 31. března budou moci čtenáři hlasovat o nejlepší knize vydané v roce 2019. Vybírat 

mohou z původní české prózy, poezie a knih pro děti. Vítězná kniha bude vyhlášena 

v přímém přenosu České televize. 

Nejčtenější kniha roku  

A za naši knihovnu vyhlásíme nejčtenější knihu roku 2019. 


