Отворена " Библиотека под ведрим небом- Књигоманија"
04.07.2022 - 12.00

Запослени у Народној библиотеци " Ћирило и Методије"
Приједор позвали су све Приједорчане и њихове госте да у
наредна три дана дођу на мали градски трг гдје је данас отворена
" Књигоманија - библиотека под ведрим небом ".

Директор ове градске установе Гордана Вила је новинарима изјавила да им је циљ да и на овај
начин промовишу своје активности када је ријеч о одјељењима за дјецу и одрасле.
"Наш циљ је да повећамо број чланова, али и да промовишемо наше активности, а прије свега
издавачку дјелатност и овим путем позивамо све Приједорчане да се учлане и да се овог љета и
убудуће друже са књигом ", казала је Вила.
Она је додала да библиотека прати све новитете издавачких кућа и да својим читаоцима може да
понуди књиге за читање за све генерације и различитих жанрова.
"Порука за све наше суграђане је да је наша библиотека због својих читалаца била и остала
приједорски храм културе", нагласила је Вила.

Она је истакла да је 2021.година завршена са око 1500 чланова и око 60.000 књига, а да је од
почетка ове године број новоуписаних чланова за 1000 већи што сматрају великим успјехом.
Библиотекар Ђурђица Јовичић је истакла да је у овој установи у току акција " Даруј сликовницу,
обрадуј своје другаре".
" Позивамо најмлађе суграђане да дарују своје сликовнице, а све које прикупимо поклонићемо
Педијатријском одјељењу приједорске болнице и акција нема рок трајања тако се сликовница може
донијети овдје на трг, а убудуће сваким радним даном у просторије библиотеке", потврдила је
Јовичићева.
Међу Приједорчанима који су прегледали шта то нуди градска библиотека када је у питању
издавачка дјелатност био је и градоначелник Приједора Слободан Јавор који је посјетио
библиотечки штанд на тргу.
Библиотека под ведрим небом " Књигоманија" која је дио програма овогодишњег Приједорског
љета културе биће отворена на малом градском тргу до сриједе 6.јула у периоду од 9-12 часова.
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