Народна
библиотека
„Вук
Караџић“ отворила кутак за
читање на Сребрном језеру
Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште данас је
свечано отворила кутак за читање на Сребрном језеру, на
шеталишту испред истоименог хотела.
Пред бројним пријатељима Библиотеке и љубитељима књиге,
присутнима су се обратили председник општине Велико Градиште
Драган Милић и директорка Библиотеке Милена Димитријевић.
“Мени је срце пуно када видим да од Сребрног језера полако
постајемо једно врло значајно туристчко место, туристичка
дестинација. Ми се сваке године трудимо да на Сребрном језеру
понудимо неки нови садржај.“, рекао је Милић, скренувши пажњу
и на чистоћу воде у језеру. Он је похвалио идеју о отварању
оваквог пункта, подсетивши на веома квалитетне установе
културе у Великом Градишту – Библиотеку и Народни музеј са
новoм галеријом, новим скулптурама у градском парку те на нови
мурал Властимира Павловића Царевца, осликаним у сусрет
Царевчевим данима.
Овом приликом, на одушевљење присутних, председник општине је
најавио концерт Биље Крстић у Рамској тврђави током августа.
Директорка Библиотеке је истакла да је мисија библиотека да
промовишу културу читања увек и на сваком месту, уверена да се
у богатим библиотечким фондовима крије литература за свачији
укус. С друге стране, указано је на иновативност пројекта који
се огледа у начину представљања и промовисања библиотеке и
културе читања и то користећи на интересантан начин савремене
видове комуникације која се у великој мери одвија на
друштвеним мрежама.
Уметнички програм извеле су глумица Горица Поповић и вокална

солисткиња етно музике, Биља Крстић.
Реализацију ове
иницијативе помогли су и ученици Средње школе „Милоје Васић“
из Великог Градишта, као и стручњаци за маркетинг Ана Марија и
Саша
Хорват,
аутори
блога
и
инстаграм
профила
“стиклакафакравата“.
Уз стихове и музику које су извеле наше сјајне уметнице Горица
Поповић и Биља Крстић, посетиоци су добили и поклоне
изненађења, али и прилику да се учлане у Библиотеку по веома
повољним условима. Библиотека ће од данас па до краја августа
радити у периоду од 10 до 13 часова, а током лета биће
организовани и културно-едукативни програми за разноврсну
читалачку публику.

