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TÉMATICKÉ BESEDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
BESEDY SE KONAJÍ V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
JIŘINA HAUKOVÁ

45 minut

Beseda seznamuje žáky s životem a dílem přerovské rodačky – Jiřiny Haukové, která byla nejen
významnou básnířkou, ale i překladatelkou. Byla také členkou umělecké skupiny 42
a v neposlední řadě držitelkou ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo a Medaile za zásluhy.
Beseda rozšiřuje znalosti v oblasti literatury a pomáhá u žáků utvářet pozitivní vztah k rodnému
regionu.

PŘEROVŠTÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

45 minut

Beseda se zaměřuje na život a dílo literárních umělců jako jsou František Bayer, Jan Blahoslav,
Karel Blažek, Milada Ganguli, Josef Kebza, Jaroslav Mazáč, Augusta Skálová a mnoho dalších
přerovských rodáků nebo osobností spjatých s Přerovem. Beseda rozšiřuje znalosti o městu
Přerovu, a pomáhá žákům utvářet pozitivní vztah k rodnému regionu.

PŘEROVŠTÍ VÝTVARNÍ UMĚLCI

45 minut

Beseda se zaměřuje na život a dílo malířů, grafiků a výtvarníků jako jsou Josef Baják, Oldřich
Hradil, Marie Hlobilová – Mrkvičková, Jan Chmelař, Pavel a Věra Kotasovi, Augustin Mervart, Eva
Siblíková – Chmelařová, Miloš Sum a mnoho dalších přerovských rodáků nebo občanů města
Přerova. Beseda rozšiřuje znalosti o městu Přerovu, a pomáhá žákům utvářet pozitivní vztah
k rodnému regionu.

JOSEF KAINAR

45 minut

Josef Kainar byl významným českým básníkem, hudebníkem a muzikantem. Patří navíc mezi
význačné přerovské rodáky. Chcete se dozvědět, kde bydlel, kam chodil do školy, co zde napsal a
zda měl na Přerov pěkné vzpomínky? V rámci této besedy se studenti dozví zajímavosti nejen o
jeho životě, ale i tvorbě. K nahlédnutí nebo i půjčení budou pro ně připraveny vybrané Kainarovi
knihy. Beseda rozšiřuje znalosti v oboru literatury a rozvíjí u žáků schopnost chápat literární
sdělení.

OLDŘICH MIKULÁŠEK

45 minut

Beseda se zaměřuje na život a dílo významného přerovského rodáka a básníka Oldřicha
Mikuláška. Beseda rozšiřuje znalosti v oboru literatury a rozvíjí u žáků schopnost chápat literární
sdělení.

Kontakty na jednotlivá pracoviště, kde se besedy realizují:
Dospělé oddělení, Žerotínovo nám. 36, tel.: 581 334 068, e-mail: sluzby@knihovnaprerov.cz

