TÝDEN KNIHOVEN OD 5. DO 11. ŘÍJNA 2020
Týden knihoven je společnou událostí českých knihoven, která probíhá po celé České republice
vždy první týden v říjnu. Tato akce se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i samotných
knihovníků a Městská knihovna Protivín se k ní každoročně připojuje.
Pandemie ovlivnila životy nás všech. V březnu nám překazila připravované překvapení – otevření
knihobudky v Protivíně. Proto jsme se soustředili na její zprovoznění a doufáme, že se podaří, aby
v Týdnu knihoven již našim čtenářům sloužila v plné kráse. Bude umístěna na původním místě
telefonní budky na náměstí. Do knihobudky se budou dávat zdarma k dispozici vyřazené knihy. Budeli se čtenářům některá z knih líbit, může si ji klidně odnést domů a po přečtení vrátit nebo si ji
ponechat, případně přinést místo ní jinou.
Na první den Týdne knihoven, tj. na pondělí 5. října od 19.00 hodin, jsme připravili přednášku
Americký sen. S téměř třicetiletým Jakubem Greschlem se vydáme na obrovskou třítýdenní cestu
kluka s handicapem po západním pobřeží USA. Jakub Greschl se narodil s dětskou mozkovou obrnou,
ale to mu nevzalo sílu a odhodlání uskutečnit své sny. Jeho cílem je ukázat lidem nejen cestu po
krásné destinaci, ale především cestu k motivaci, důležitost vzdělání a také cestu za své vlastní
hranice. Možná nám po jeho přednášce drobné nekonformnosti a omezení dnešní doby nebudou
připadat tak nepřekonatelné.

Tradiční akce v Týdnu knihoven:




registrace nových čtenářů zdarma na dobu jednoho roku
amnestie pro méně vzorné čtenáře
exkurze skupin po dohodě na tel. čísle 382 251 806 nebo e-mailu knihovna@kulturaprotivin.cz

Po celý rok nabízíme:
 aktuální přehled o knihovním fondu je k dispozici na internetu
http://77.48.0.104/katalog/
výběr z 18 000 knižních titulů
 absenční i prezenční výpůjčky knih a časopisů
 možnost rezervace knih
 meziknihovní výpůjční službu
 donáškovou službu seniorům a nemocným občanům
Pavla Lišková
knihovnice

