
Braňte knihu, vzkazuji t niu:o€ny
ANETA BERÁNKOVÁ

lrýDěí z akcí ráda maluj€ Porlréty," po-
zva]a knihovnic€ ]itka Ho-

Bře.lav§ko Právo první
noci s překvapenim budou
mlt čtenáři z mi}ulovské
knihovny, Ta pňPravila pro
svoje čtenáře k Týdnu
knihoven, kl€rý odstartoval
v?ondělí, netradičnl dkcl

"ctenái přiide, vybere si á
balený balíček a rozball ho
až doma, uvnitř bude kniha,
kterou u nás přozatím i€ště
nikdo nečet] Po přečteniji
pnk vráti," př€dstavila nápad
ředilelka knihovny ]1ona
saIajková

Do Týdnu knihoven §e
zapojily i dalši ob(e a mě§ta
na Břeclavsku,

Braňte knihul jc hcslo
dvacátého ročniku ákca
k!eíou každoročnč pořádá
svaz knihovníků a iníor
nldčních pracovnIkú č.ské
Icpubliky "Jedná se o Cc1.)
ýátnj akci na podpoIu (et
byaknihoven,vjejlmz
největším zájmu jsou přť
devšim čtenáři," uvedl jcden
z gnlantů události Ronr,rn
Cicbisch,

',.ťllovl(.! matBřská školá
v knlhovně, sgrnám.nl3
píostř€dím {dnos)
pohoiallca: Ď6!ady pto
školnl d ružlny, 3nllstlo3ovÓ
omalovánky, žmlostní
soLrtěžo plo dětl (po cólý
týden}
nllubvl besoda s
cestov6t€l€m Pelrem
N8žarov€m, v 17,ro (út6íý
ú. řina)

Na svoje čtenáře mysli
například v Měst§ké
knihovně v HustoPečích,
Naplánovali prominutl po-
kut zapomnětlivým člená
řům, a to po celý týden,
označili to jako amnestii
upomíneL,,Do čtínáctého
řijna pořádáme takó pře
hlídku školnlch památnlčků
od s!ředy pak zveme na
výslavu obraZů Hu5tope
čanky zlalky A8babové,
která maluje již od dět§tví.
Nejraději má práCj § paste-
lem a kromě krajinomaleb

ráková, DI]a budou k viděnl
ve vestibulu do konce řljna,

V Hustopečlch zabrousl i
do histoie, o válečnýCh
škodách na HusLopečsku
promluví v ponděll desáté_
ho října Emil Kordiovský,
od púlpá!é odpoledne,

v bře.lavské měst§ké
knihovně nachystali pro_
gŤam rovnou na celý měsic.
,,Těch akcí máme hodně,
lakže by.hom je nevměst
nali pouze do jednoho týd
ne," nechal s€ s]Všet kni_
hovnik JaroslaV Čech

Na co tedy V okresním
městě lákaji? Na Výtvařnou
soutěž Podzimní jablko v
dětském oddělení, Děti mo-
hou kreslil až do pátku od
j€dné do šesti hodin podve-
čer, Dospěli mohou vyrazit
ve čtvŤtek v šestnáct hodin
na kurz trénování Pamě(i
do malého §á]u, Milovnlky
hudby zase potěšl přlští
úterý hudebnl kavárna ža
měřená na Kar]a Zicha, Také
ve čtyři odPoledne,


