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ÚÚVVOODDNNÍÍKK

PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

2. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne pro šikovné výtvarníky na téma
Domorodec aneb Vzpomínky na léto. Půjčovna pro děti,
Palackého ulice č. p. 1, od 14.00 hod.

4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

11. 9., 25. 9. KLUB HRÁČŮ
Čtvrteční odpoledne plné deskových her, kvízů a soutěží.
Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od 14.00
do 16.00 hod.

13. 9. KLUB HRÁČŮ
Hravé sobotní dopoledne v knihovně. Pobočka Předmostí,
Hranická 93/14 (stará škola), od 9.00 do 12.00 hod.

AKCE PRO DOSPĚLÉ

4. 9. PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A ČASOPISŮ
Prodej zastaralých a opotřebovaných knih a časopisů za
symbolické ceny. Suterén Městské knihovny v Přerově
(boční vchod od Žerotínova nám.), od 8.00 do 18.00 hod.

24. 9. BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ PŘEROV
Zeptejte se na společné besedě zástupců MPP na vše, co vás
zajímá. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 17.00 hod.

29. 9. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Setkání aktivních seniorů na téma R. A. Dvorský  48. výročí
úmrtí českého hudebního skladatele, kapelníka, zpěváka
a herce. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 13.00 hod.

30. 9. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
První videopřednáška nového semestru VU3V zaměřeného
na téma Lidské zdraví. Jen pro přihlášené účastníky.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 10.00 a od 13.00 hod.

PPŮŮJJČČUUJJEEMMEE EEKKNNIIHHYY!!

Městská knihovna v Přerově od září nově zahájila ve
spolupráci s portálem eReading.cz testovací provoz
půjčování elektronických knih. Po propojení s katalogem
eReadingu.cz tak budete mít možnost bezplatně si zapůjčit
z pohodlí vašeho domova stovky titulů eknih včetně
bestsellerů a novinek!

Eknihy, které jsou dostupné z katalogu Carmen, lze číst
na čtečkách eReading.cz, na chytrých telefonech
a tabletech s operačním systémem Android a iOS pomocí
aplikace eReading.

Délka výpůjčky eknih činí 21 dní, přičemž po této době
se ekniha automaticky znepřístupní a sama zmizí
z vašeho zařízení. Najednou si lze vypůjčit maximálně
2 knižní tituly.

Tituly, které si lze takto zapůjčit, mají v katalogu Carmen
v detailu svého záznamu možnost volby "evýpůjčka".

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE A SLEDUJTE NAŠE
WWW STRÁNKY.

Vážení čtenáři,

letní prázdniny jsou již nenávratně za
námi a spolu se začínajícím školním
rokem přichází s novinkou také naše
knihovna. S velkou radostí si Vám tak
dovoluji představit první číslo
knihovního zpravodaje, kterým
bychom rádi nahradili původní, dříve
pravidelně vydávaný měsíční přehled
akcí. Jeho prostřednictvím Vám
budeme přinášet aktuální zprávy
o aktivitách přerovské knihovny, a to
zejména o pořádaných akcích a besedách, ale také důležité
informace ze světa knižních novinek spolu s celou řadou
dalších zajímavostí. Každý měsíc Vám naše knihovnice navíc
představí své tipy na knižní tituly, které rozhodně stojí za
přečtení. Nebudou však chybět ani zábavné kvízy či soutěže
o zajímavé ceny a svoji rubriku zde brzy naleznou také naši
nejmenší.

Přestože zpravodaj zatím nemá pevnou a ustálenou podobu,
naší snahou bude předložit Vám každý měsíc komplexní
informační zdroj z různých oblastí činnosti naší/Vaší
knihovny. Věříme, že po překonání prvotních „dětských“
nemocí bude náš zpravodaj přinášet kvalitní a hodnotné
informace všem svým pravidelným, ale i příležitostným
čtenářům. Zpravodaj bude vydáván výhradně v elektronické
podobě a distribuován prostřednictvím elektronické pošty
všem, kteří při registraci uvedli svoji emailovou adresu. Pro
naše uživatele, kteří dávají přednost tištěné formě, bude
tato verze zpravodaje k dispozici ve studovně knihovny na
Žerotínově náměstí.

Přestože se bude na přípravě zpravodaje podílet kvalitní tým
pracovníků Městské knihovny v Přerově, rádi bychom uvítali
příspěvky i od Vás, našich čtenářů. Chceteli se tedy
spolupodílet na jeho tvorbě a přispět tak ke zvýšení jeho
kvality a různorodosti, ozvěte se nám na emailové adrese
zpravodaj@knihovnaprerov.cz. Budeme se těšit na veškeré
Vaše náměty.

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově

příspěvkové organizace



KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

9. 9. VÝSTUP NA MONT BLANC
Cestopisná beseda s Mgr. Evou Sedlákovou. Knihovna
v místní části Vinary, Vinařská 5/18, od 17.00 hod.

11. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba obrázků a zvířátek ze suchého listí. Knihovna
v místní části Lověšice, Mírová 16/18, od 16.00 hod.

20. 9. TVOŘIVÉ DÍLNY
Výroba náramků z barevných gumiček. Knihovna v místní
části Dluhonice, Náves 32, od 17.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Biografické romány vyprávějící
o životech významných osobností
dávné historie i současnosti byly a stále
jsou pro čtenáře velkým lákadlem.
Světově uznávaní hudebníci, malíři,
spisovatelé a mnozí další umělci,
panovníci či například vědci se zapsali
do našeho povědomí zejména díky
svým jedinečným dílům, skutkům či
objevům. Znáte však stejně dobře také

jejich životní osudy? Pokud ne, nechejte se inspirovat našimi
knižními tipy a nahlédněte do soukromí slavných: Z  jako
Zelda, Když Nietzche plakal, Dějiny světla, Nádhera života,
Marie Antoinetta: Strmý pád, Původ aj.

Po koření a bylinkách saháme velmi často, a to z mnoha
nejrůznějších důvodů  pakliže patříme mezi gurmány, kteří
si rádi pochutnávají na dobře
ochucených pokrmech, jestliže nás na
dovolené okouzlilo exotické kulinářské
umění, ale i tehdy, když nás trápí
zdravotní problémy. Nahlédněte tedy
v září důkladněji do tajů rostlin hojně
užívaných ke kuchyňským, ale
i léčebným účelům např. s těmito
knižními publikacemi: Bylinky
v  kuchyni, Kuchařské suroviny, Byliny
a koření, 100 nej léčivých potravin, Pěstujeme bylinky v bytě,
Kořeněná kuchařka aneb Koření pro chuť i zdraví a další.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Etnická hudba je projevem vázaným na určité etnikum,
národ nebo kmen. Zahrnuje hudební kulturu předliterárních
národů a evropskou lidovou hudbu, která stojí v opozici proti
individuální umělecké tvorbě. Zvuk didgeridoo, bubínků,
píšťal, Panovy flétny a primitivních strunných nástrojů
provází lidstvo odnepaměti.

Zájem o etno hudbu se
začal projevovat po roce
1986, kdy se hudebníci
Paul Simon a Peter
Gabriel ve své tvorbě
hojně inspirovali africkými
a asijskými kulturami. Tento
vliv nadále neustále sílil

a objevoval se u kapel i solistů. Příkladem je Mike Oldfield,
multiinstrumentalista, v jehož skladbách se propojují prvky
rocku, new age, etna, world music a klasické hudby, nebo
etnometalová skupina Soulfly, která ve své dřívější tvorbě
spojovala etno s brazilskou lidovou hudbou. Velmi populární
je také keltská a irská hudba, kterou reprezentují zpěvačky
Enya nebo Sinéad O´Connor, skupiny Clannad,
Blackmore´s Night, The Corrs aj. Motivy africké,
indiánské a tibetské hudby se rovněž inspiruje řada umělců,
jako např. Natacha Atlas nebo Safri Duo. U nás se těší
oblibě např. lidová hudba Romů, kterou skvěle reprezentuje
nejznámější romská zpěvačka Věra Bílá, ale také Ida
Kelarová nebo skupiny Čikori, Gipsy Kings aj. Méně
známé pak jsou chasidské a židovské lidové písně v podání
skupiny Mišpacha.

Jako etnická hudba se označuje také world music, která
etnickou hudbu nekopíruje, ale doplňuje ji o prvky jiných
žánrů. Kompilace inspirované žánry reggae, folku, latiny atd.
z různých zemí všech kontinentů představuje edice
Putumayo Presents.

TVORBU VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH INTERPRETŮ SI MŮŽETE
ZAPŮJČIT V HUDEBNÍM ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V PŘEROVĚ.

NNAABBÍÍDDKKAA PPOOČČÍÍTTAAČČOOVVÝÝCCHH KKUURRZZŮŮ

Městská knihovna v Přerově zve všechny zájemce z řad
veřejnosti do počítačových kurzů pro začátečníky i pro
pokročilé:

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PC (kurz pro začátečníky)
Termíny školení: od 22. 9. do 20. 10. 2014 (každé
pondělí) nebo od 26. 9. do 24. 10. 2014 (každý pátek),
vždy v době od 9.00 do 11.00 hodin v učebně Městské
knihovny v Přerově, Žerotínovo nám. 36.

WORD PRO POKROČILÉ
Termín školení: od 22. 9. do 20. 10. 2014 (každé
pondělí), vždy v době od 16.00 do 18.00 hodin
v učebně Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo
nám. 36.

EXCEL PRO POKROČILÉ
Termín školení: od 27. 10. do 1. 12. 2014 (každé
pondělí), vždy v době od 16.00 do 18.00 hodin
v učebně Městské knihovny v Přerově, Žerotínovo
nám. 36.

Jednotná cena za každý kurz činí 400 Kč / 250 Kč (nižší
cena platí pro registrované uživatele knihovny). Poplatek
je splatný při odevzdání vyplněné přihlášky, která je
k dispozici ve studovně Městské knihovny v Přerově až do
čtvrtka 18. 9. 2014.



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

Obdivujete tvorbu Francise Scotta Fitzgeralda? Chtěli
byste nahlédnout do tajů jeho kontroverzního
soukromého života? Začtěte se do úspěšné knihy
americké autorky Therese Anne Fowlerové
a seznamte se nejen s jeho úchvatnou ženou Zeldou.

Ona je křehká a nesmírně
okouzlující, ale stejně tak
i nespoutaná a bezstarostná
dívka z Jihu. On je charismatický,
troufalý a záhy se z něj má stát
jeden z nejvýznamnějších
spisovatelů ztracené generace
americké literatury. Píše se dlouhý
červnový, tancem prosycený večer
roku 1918 a ti dva najednou stojí
tváří v tvář jeden druhému. Poprvé,
ale rozhodně ne naposled… Přestože dobře situovaná
a v Montgomery vysoce vážená rodina Sayreových dceřinu
neuvážlivou volbu partnera neschvaluje, mladičká Zelda cítí,
že svou životní cestou musí jít jedině po boku horkokrevného
Scotta. Francise Scotta Fitzgeralda.

„„OObbáávváámm ssee –– aa mmaammiinnkkaa ssee ttoohhoo ttaakkyy bboojjíí –– žžee mmeezzii vváámmii
ppaaddnnee kkoossaa nnaa kkáámmeenn,,““ ooddvvěěttiillaa TTiillddee.. „„JJeennoommžžee sstteejjnněě
nneezzbbýývváá nneežž ččeekkaatt,, jjaakk ttoo ddooppaaddnnee.. JJáá vvíímm,, žžee jjssii ss nníímm cceelláá
bbllaažžeennáá,, aallee ii ttaakk,, mmoožžnnáá žžee pprroo tteebbee nneenníí tteenn pprraavvýý..““ HHllaavvoouu
mmii pprroollééttlloo,, oočč bbyy mmii bbyylloo llééppee,, kkddyybbyy TTiillddee mměěllaa pprraavvdduu,,
oo ccoo jjeeddnnoodduuššššíí bbyycchh mměěllaa žžiivvoott,, aa řřeekkllaa jjsseemm:: „„PPřřáállaa bbyycchh ssii,,
aabbyy nneebbyyll tteenn pprraavvýý,, aallee oobbáávváámm ssee,, žžee ppaattrrnněě bbuuddee..““

(Fowlerová, T. A. Z jako Zelda)

Téměř na prahu ráje...
Svatební obřad se koná po dvou letech od osudového
setkání, v době, kdy Scottovi vychází jeho první román
Na  prahu ráje, který odstartuje sice závratnou kariéru
novomanželů Fitzgeraldových, a to přímo na vrcholu
jazzového věku, ale také nezvladatelný kolotoč plný
nespoutaných bohémských večírků a s nimi
neodmyslitelně spjatých alkoholových eskapád. Na
duševním i psychickém vyčerpání obou manželů se navíc
podepisuje četné stěhování po evropském i americkém
kontinentu, které je navíc doprovázeno prohlubujícími se
dluhy, ale také sžíravými žárlivými scénami a výbuchy zloby
kořeněnými vzájemnými výčitkami a gesty vzrůstajícího
opovržení.

Umělkyně nebo manželka?
Zelda se nikdy nestavěla do pozice zaryté feministky, avšak
život po boku slavného muže, plný pozlátka, strojených
úsměvů a bezduchého tlachání na společenských akcích, ji
záhy začíná nudit. Touží probudit v sobě tu starou známou
Zeldu, která bořila konvence a byla vždy středem pozornosti,
chce dát průchod svému talentu, o jehož existenci je pevně

přesvědčená. Ponurou šeď každodennosti tak začíná
rozbíjet s pomocí malířského plátna, vysilujících hodin
baletu či prostřednictvím vlastní autorské tvorby. Scott
však své ženě nikdy nezapomněl zdůraznit její hlavní
a jedinou přípustnou společenskou roli  roli milující
manželky a obětavé matky jejich dcery Scottie. K čemu
je ale žena, jež nedokáže dát muži za potomka syna?!

SSvveezzll ssee nnaa ppooddllaahhuu,, cchhyyttiill ssee zzaa hhllaavvuu aa kkřřiiččeell:: „„TTyyss mmii
zznniiččiillaa žžiivvoott!! VVeeddllee EErrnneessttaa jjsseemm mmiizzeerrnnýý kklleeššttěěnneecc!! TTřřii ssyynnyy
mmáá!! BBýýccii aa kkrreevv……““ ZZvveeddll ooččii kkee mmnněě.. „„PPřřeeddssttaavv ssii ttoohhllee:: JJáá
mmuu ppoovvííddáámm:: ‚‚JJsseemm vvyyřříízzeenneejj,, EErrnneessttee,, mmáámm vvyyllíízzáánnoo,, ppoovvěěss
mměě ttřřeebbaa,, aallee ffllaašškkuu mmii nneebbeerr..’’ ŘŘeekkll jjsseemm,, ‚‚ppoojjďďmmee ssppllaaššiitt
nněějjaakkýý hhoollkkyy’’ aa EErrnneesstt ppoovvííddáá:: ‚‚NNaa ttoo nneemmáášš kkoonnddiiccii..’’ JJsseemm
kkaassttrráátt!! IImmppootteenntt!! NNeemmáámm kkoonnddiiccii nnaa hhoollkkyy,, nnaa ppssaanníí ––
nneejjsseemm ddoobbrrýý nnaa nniicc aa jjee ttoo ttvvoojjee vviinnaa.. UUžž ttěě mmáámm ppoo kkrrkk..““

(Fowlerová, T. A. Z jako Zelda)

Schizofrenie
Tak zní nemilosrdný ortel ošetřujících lékařů, pod jejichž
dohled se Zelda dostává v době, kdy Scott již zcela není
schopen tvořit a svou inspiraci marně hledá na dnech lahví
vodky. Musel být konec téhle osudové lásky skutečně tak
trpký, nebýt arogance manžela a duševních zvratů jeho
ženy? Kdo z nich
dvou přispěl ke
krachu hvězdného
manželství větším
podílem viny? Tyto
a mnohé další
otázky se ve své
knize postupně
snaží Therese
Anne Fowlerová objasnit,
k čemuž jí dopomáhá důkladná znalost konkrétních údajů
ze života Fitzgeraldových. Přesto je kniha fikcí, jejímž
hlavním cílem bylo postihnout zejména emocionální vývoj
a pochody hlavních postav, nikoli veškeré reálné
podrobnosti. Přitažlivost příběhu navíc zvyšuje vysoká míra
autorčiny obrazotvornosti, díky níž má čtenář na stránkách

jedinečnou možnost proplouvat
slavnou literární společností 20. let
20. století, jako by byl on sám její
součástí. Vydejte se tedy také na
nespoutanou jízdu plnou drahého
šampaňského, blyštivých rób
a nejluxusnějších hotelových
apartmánů a nechte se naplno
strhnout podmanivou atmosférou
jazzu a charlestonu v doprovodu těch
nejlepších...

FFOOWWLLEERROOVVÁÁ,, TTHHEERREESSEE AANNNNEE.. ZZ   jjaakkoo ZZeellddaa.. PPrraahhaa:: OOddeeoonn,,
22001144..

Autor: Andrea Kopečková

Zelda Fitzgerald

Manželé Fitzgeraldovi



NNEEMMĚĚLLOO BBYY VVÁÁMM UUNNIIKKNNOOUUTT......

AANNGGLLIICCKKÝÝ AAUUTTOORR,, KKTTEERRÝÝ MMIILLUUJJEE BBRRNNOO

Úspěšného spisovatele, který
v Římě přednáší biologii na
univerzitě, SIMONA MAWERA,
není třeba čtenářům nijak sá
hodlouze představovat. Mezi
těmi českými si totiž našel své
příznivce už jen proto, že dvě
z jeho knih se váží právě
k České republice. Jeho zatím
poslední kniha Pád u nás vyšla
na podzim roku 2013 v rámci

projektu Velký knižní čtvrtek, který se zaměřuje na
vydávání toho nejlepšího čtení.

Simon Mawer dal o sobě vědět svým literárním debutem
až na pokraji čtyřicítky, avšak ihned za něj obdržel britskou
McKitterickovu cenu v kategorii knižních prvotin. Tento
román s tajuplným názvem Chimera, který vyšel v roce
1989, ovšem zatím nebyl do češtiny přeložen.

Světovou popularitu a uznání přinesla
autorovi jeho v pořadí pátá kniha
Mendel´s  Dwarf (Mendelův trpas-
lík), kterou označil proslulý ame
rický deník The New York Times za
jednu z nejlepších knih roku.
V příběhu se prolínají osudy dvou
významných, nicméně nešťastných
mužů, kteří svůj život zasvětili vědě 
Benedicta Lamberta a Gregora
Mendela. Nutno podotknout, že život
Gregora Mendela nebyl vůbec snadný
a jeho objev, který mu zajistil slávu, byl vykoupen vědcovou
osamělostí. Také fiktivní Benedict Lambert sice získal uznání
ve vědeckých kruzích, avšak jeho osobní život byl protkán
problémy způsobenými tíživým fyzickým hendikepem. Četba
této knihy ve vás možná probudí touhu navštívit rodný dům
Gregora Mendela v Hynčicích v okrese Nový Jičín – na roz
sáhlém zrestaurovaném venkovském statku je nyní nain
stalována stálá muzejní expozice. Příběh jistě potěší nejen
všechny milovníky genetiky, kteří se nebojí ani odborné
terminologie, ale také ty, kteří si rádi přečtou dílo
psané s lehkostí a humorem.

Na české půdě, dokonce opět v Brně, se odehrává také děj
románu nazvaného Skleněný pokoj. Tentokrát autor
situoval fiktivní postavy do prostředí jedné z dominant mo
ravské metropole, do vily Tugendhat. Tu román zviditelnil
nejen u nás, ale i ve světě, přestože autor pobouřil drama
tickými osudy svých smyšlených postav skutečné obyvatele
tohoto honosného sídla. Román, který získal nominaci na
nejprestižnější knižní ocenění anglofonního světa 

Man Bookerovu cenu, přečtete jedním dechem a zároveň se
poutavým způsobem seznámíte s historií jedinečné funkcio
nalistické stavby. A co víc  možná vás autor naláká i na její
samotnou prohlídku...

Dobrodružný román Simona Mawera
Dívka, která spadla z  nebe je za
sazen do prostředí druhé světové
války a líčí „obyčejný život“ mladé
a půvabné špionky, která je vyslána
výsadkem do oku
pované Francie se
speciálním, přísně
tajným posláním…
Autor i zde mistrně
předvedl, že psát
zkrátka umí a že ani talent
udržet své čtenáře v napětí až do
konce příběhu mu rozhodně není
cizí.

Zatím poslední Mawerovou knihou je již v úvodu zmiňovaný
titul Pád, v němž prozaik zabrouzdal do života horolezců,
jak napovídá už samotná knižní anotace: „Čtenář sleduje
osudy postav od doby válkou zkoušeného Londýna, přes
rozevlátá a náruživým horolezectvím naplněná šedesátá léta,
až po rozuzlení zasazené do kulis zapadlé vesnice současné
ho Walesu.“ O literární hodnotě opět nelze pochybovat – dílo
se pyšní prestižní BoardmanTaskerovou cenou za nejlepší
knihu s horolezeckou tematikou.

Je v podstatě jedno, po které z Mawerových knih
sáhnete jako první, připravte se ale na to, že s jejich
četbou nebudete chtít nikdy přestat…

Autor: Kamila Fojtíková

DDOO KKNNIIHHOOVVNNYY PPŘŘIIBBYYLLYY KKOOŠŠÍÍKKYY AA DDEEŠŠTTNNÍÍKKYY

Protože se u nás neustále
snažíme zlepšovat komfort
služeb poskytovaných všem
našim čtenářům, vybavili
jsme nově půjčovnu pro
dospělé, ale také všechny
pobočky knihovny a dětské
oddělení na Palackého ulici
košíky, do kterých si nyní
můžete během vybírání pohodlně odkládat knižní tituly,
které si chcete vypůjčit.

K novému vybavení všech našich pracovišť patří vedle
košíků také deštníky, které si můžete zapůjčit v případě,
že vás při návštěvě knihovny nemile překvapí nepříznivé
počasí. Deštník vám bude načten jako běžná knižní
výpůjčka a vy jej jednoduše vrátíte při vaší příští návštěvě.

Těšíme se na vás!

Simon Mawer

Gregor Mendel



KKDDEE NNÁÁSS NNAAJJDDEETTEE

Půjčovna pro dospělé, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 219 094 / 581 334 068, 724 534 108
email: sluzby@knihovnaprerov.cz
Studovna, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 334 069, 724 534 108
email: studovna@knihovnaprerov.cz
Hudební oddělení, Žerotínovo nám. 36
tel.: 581 334 062, 724 534 108
email: hudebni@knihovnaprerov.cz
Půjčovna pro děti, Palackého 1
tel.: 581 334 076, 724 519 662
email: deo@knihovnaprerov.cz
Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
tel.: 581 334 079, 724 519 634
email: predmosti@knihovnaprerov.cz
Pobočka Trávník, Trávník 30
tel.: 581 334 078, 724 519 639
email: travnik@knihovnaprerov.cz
Pobočka Velká Dlážka, Velká Dlážka 44
tel.: 581 334 077, 724 519 658
email: dlazka@knihovnaprerov.cz

KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Čekyně, Na Červenici 2/32, cekyne@knihovnaprerov.cz
Dluhonice, Náves 32, dluhonice@knihovnaprerov.cz
Henčlov, Zakladatelů 69, henclov@knihovnaprerov.cz
Kozlovice, Grymovská 47, kozlovice@knihovnaprerov.cz
Lověšice, Mírová 16/18, lovesice@knihovnaprerov.cz
Lýsky, U Silnice 18/44, lysky@knihovnaprerov.cz
Penčice, Rohová 1/124, pencice@knihovnaprerov.cz
Újezdec, Hlavní 61, ujezdec@knihovnaprerov.cz
Vinary, Vinařská 5/18, vinary@knihovnaprerov.cz
Žeravice, Na Návsi 40/100, zeravice@knihovnaprerov.cz

OONNLLIINNEE SSLLUUŽŽBBYY

MĚJTE PŘEHLED O STAVU SVÝCH VÝPŮJČEK!
Přes www stránky našich online katalogů můžete nejen
sledovat své aktuální výpůjčky a termíny jejich vracení, ale
můžete si je dokonce i sami prodloužit  vyhnete se tak
veškerým sankčním poplatkům a upomínkám. Online
katalogy naleznete na těchto www stránkách:
Carmen carmen.knihovnaprerov.cz
LWWW www.knihovnaprerov.cz/lanius
Pro mobilní telefony s OS Android je k dispozici verze
knihovního online katalogu SMARTkatalog 2. Tuto aplikaci si
lze bezplatně stáhnout na Google Play.

Půjčovna pro dospělé Studovna
Žerotínovo nám. 36 Žerotínovo nám. 36
PO 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
ÚT 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
PÁ 8:00  18:00 8:00  12:00, 13:00  18:00
SO 8:00  11:00 8:00  11:00

Čítárna Hudební oddělení
Žerotínovo nám. 36 Žerotínovo nám. 36
PO 8:00  18:00 8:00  18:00
ÚT 8:00  18:00 8:00  18:00
ST ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 8:00  18:00 8:00  18:00
PÁ 8:00  18:00 8:00  18:00

Oddělení pro děti a mládež, Palackého 1
PO 12:00  17:00
ÚT 12:00  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 12:00  17:00
PÁ 9:00  11:00, 12:00  16:00

Pobočka Předmostí, Hranická 93/14
PO 9:00  11:30, 12:30  18:00
ÚT 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:00
PÁ ZAVŘENO

Pobočka Trávník 30
PO 9:00  12:00, 13:00  17:30
ÚT 12:30  17:00
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  12:00, 13:00  17:30
PÁ 9:00  11:30, 12:30  16:00

Pobočka Velká Dlážka 44
PO 9:00  11:30, 12:30  17:00
ÚT 9:00  11:30, 12:30  17:30
ST ZAVŘENO
ČT 9:00  11:30, 12:30  17:30
PÁ 12:00  16:00

Zpravodaj Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace 

vychází jednou za měsíc, vydává Městská knihovna v Přerově, Žerotínovo

nám. 36, 750 02 Přerov, tel.: 581 334 060, 724 534 108, email:

zpravodaj@knihovnaprerov.cz, web: www.knihovnaprerov.cz. Redakce,

grafická úprava a korektury: Mgr. Andrea Kopečková.

Zaujal vás náš zpravodaj a chtěli byste se zčásti podílet

na jeho podobě? Rádi píšete články, vyjadřujete své

názory a máte zajímavé postřehy týkající se světa

literatury a knihovnictví? Posílejte nám své příspěvky na

email ZPRAVODAJ@KNIHOVNAPREROV.CZ a my

v každém čísle zpravodaje uveřejníme některý z nich.

BUĎTE S NÁMI I NA FACEBOOKU!
www.facebook.com/247015863415

PPRROOVVOOZZNNÍÍ DDOOBBAA




