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Týden knihoven 2007 v EkoCentru Brno
Knihovna EkoCentra Brno EKOTÉKA se také letos připojila k celostátní
knihovnické akci Týden knihoven, která probíhá od 1. do 7. října 2007.
Srdečně zváni jsou všichni příznivci kvalitní literatury. Knihovna EkoCentra
Brno na Ponávce 2 nabízí veřejnosti přes 3 500 titulů zaměřených na
přírodu, zdravý životní styl a život neziskových organizací.

Pro všechny návštěvníky je během týdne připraveno pestré knihovnické menu:

 Knihovnická amnestie po celý týden
- pokud nám vrátíte již dávno vypůjčené knihy, nebudeme od vás chtít poplatek
z prodlení a nebudeme se vás ptát, proč jste knihy nevrátili včas

 2. října 2007 od 9 do 17 hodin
- mimořádné registrování nových členů na jeden rok zdarma: získáte tak přístup
k více než 3 500 titulům a zdarma i přístup na internet ve vymezených hodinách
- Den otevřených dveří: součástí bude například ochutnávka zdravé výživy, ukázky
produktů Fair Trade a výrobků z přírodních materiálů, které bude možno i zakoupit.
Děti si budou moci vyrobit od 9 do 15 hodin ruční recyklovaný papír. V 16.30 hod se
uskuteční přednáška Jak člověk na lukách hospodařil aneb Obhospodařování
travních porostů - mýty a skutečnost, historie a současnost, kterou povede Michal
Hejcman

 Výstava hraček z ovčí vlny v našich prostorách po celý říjen

 Informační materiály s různou ekologickou tematikou zdarma.

EkoCentrum Brno je Občanské sdružení, které si připomnělo už 15 let nepřetržité existence. Ve svých
stěžejních projektech se zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého
životního stylu a neziskového sektoru. Vedle stálého informačního centra s knihovnou a knihkupectvím v
Brně na Ponávce patří ke stěžejním dlouhodobým projektům sdružení rozsáhlý projekt programů pro děti
a Stezka zdraví Brno-Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz
Programy EkoCentra Brno finančně podporují: Evropský sociální fond v ČR, Velvyslanectví
nizozemského království, MŠMT, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, MŽP v rámci společného
programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, Statutární město Brno,
Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Nadace Zdraví pro Moravu, SFŽP, STEP, MČ Řečkovice-Mokrá
Hora. Děkujeme!
Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

Tisková zpráva EkoCentra Brno
ze dne 1. října 2007
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