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Březen je v EkoCentru Brno měsícem čtenářů
Občanské sdružení EkoCentrum Brno, které se zaměřuje na podporu a propagaci
ekologicky šetrného životního stylu, se připojilo k celostátní akci BŘEZEN – měsíc čtenářů.
Veřejná Knihovna Ekotéka, kterou sdružení provozuje už víc než patnáct let, nabízí
návštěvníkům centra v Brně na Ponávce téměř čtyři a půl tisíce zajímavých titulů.
Novou celostátní akci BŘEZEN – měsíc čtenářů vyhlásil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne knihovna ani kniha, ale každý čtenář,
aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a ani být nechce. K měsíci
čtenářů se přidalo mnoho knihoven z celé ČR různými akcemi, které proběhnou v měsíci
březnu.
V období od 1. 3. do 31. 3. 2010 nabídne EkoCentrum Brno všem svým návštěvníkům
speciální rozšířený program. Vše bude k dispozici v otevírací době Po, Pá: 9.00 - 15.00; Út,
St, Čt: 9.00 - 17.00.
 Čtenářská kavárnička
„Tato akce je příležitostí pro návštěvníky EkoCentra Brno, kteří nejsou členy Ekotéky.
V měsíci březnu si mohou v otevírací době užívat příjemné chvilky v našich prostorách
blízko centra města, které se promění v internetovou a čtenářskou kavárnu,“ prozradila
asistentka informačního centra Katka Ševčíková.
„Přijďte si prohlédnout knihy, které vás zajímají, surfujte po internetu a vychutnejte si horký
nápoj, který vám připravíme. Po celý měsíc bude probíhat akce, při které si budete moci
vybrat CD nebo DVD z nabídky Ekotéky a shlédnout ho ve velkoplošné projekci. To vše
zdarma,“ pozvala návštěvníky knihovny Ševčíková.
 Dárek pro nové čtenáře
Každý nově zaregistrovaný čtenář naší knihovny Ekotéka obdrží v tomto období dárek –
biodegradabilní tašku s balíčkem materiálů pro ekologicky šetrnější životní styl. Členové naší
knihovny mají přístup téměř ke 4,5 tisícům titulů a internet ve vymezených hodinách zdarma.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu ekologicky
šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím v Brně na
Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku
1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

