
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ
MMěěssttsskkéé kknniihhoovvnnyy vv PPřřeerroovvěě

LEDEN 2015

ppřřííssppěěvvkkoovvéé oorrggaanniizzaaccee



ÚÚVVOODDNNÍÍKK

PPŘŘEEHHLLEEDD AAKKCCÍÍ

AKCE PRO DĚTI

6. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Kreativní odpoledne pro šikovné výtvarníky na téma Větrné
balonky. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 hod.

8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. XBOX
Oblíbená herní konzole s množstvím zábavných sportovních
aktivit. Půjčovna pro děti, Palackého ulice č. p. 1, od
14.00 do 16.00 hod.

15. 1., 29. 1. 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.

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ

8. 1. 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.

12., 19., 26. 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ PC
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro začátečníky. Každé
pondělí, jen pro přihlášené účastníky. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
9.00 do 11.00 hod.

12., 19., 26. 1. LIBREOFFICE
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro ty, kteří se chtějí
seznámit se základy práce s bezplatnými kancelářskými
programy. Každé pondělí, jen pro přihlášené účastníky.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 16.00 do 18.00 hod.

14. 1. NEBOJTE SE MAROKA!
Cestopisná přednáška s Hanou Kopečnou. Sál Agentury
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, od 17.00 hod.

15. 1. POUŽÍVÁME TABLET
Přednáška Ing. Pavla Cimbálníka, který účastníky seznámí se
základy práce s tabletem. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 16.00
hod.

16., 23., 30. 1. PRACUJEME S INTERNETEM
Jednotlivé lekce počítačového kurzu pro ty, kteří se chtějí
seznámit se základy práce s internetem. Každý pátek, jen
pro přihlášené účastníky. Učebna Městské knihovny
v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od 9.00 do
11.00 hod.

20. 1. MATEMATIKA A ŽIVOT
Třetí přednáška z cyklu O matematice a lidech vážně
i nevážně s Doc. RNDr. Stanislavem Trávníčkem, CSc.
Učebna Městské knihovny v Přerově (boční vchod od
Žerotínova nám.), od 17.00 hod.

Vážení uživatelé a návštěvníci Městské knihovny
v Přerově,

dovolte mi, abych vám jménem
celého týmu pracovníků přerovské
knihovny popřál mnoho štěstí
a pracovních i osobních úspěchů
v novém roce 2015.

Městská knihovna v Přerově vloni
oslavila 95 let od svého založení.
Během těchto let prošla mnohými
změnami, a to ať už v rámci svého
umístění nebo úprav interiérů, tak
také v oblasti zavádění nových informačních technologií.
Knihovna jde s dobou a nemůže si dovolit usnout na
vavřínech. Co nás tedy čeká v roce 2015? Ne, že bychom se
hned stěhovali do nových prostor, ale věříme, že i k tomuto
významnému okamžiku jednou dojde. V nejbližším období
několika dnů spustíme naše nové www stránky, které budou
odpovídat moderním trendům a technologiím. Připravujeme
také zahájení půjčování tabletů s možností výpůjček
elektronických knih z portálu eReading.cz, které již nabízíme
od září loňského roku. Můžete si tak tento nový formát knih
vyzkoušet a seznámit se s moderními komunikačními
prostředky ještě dříve, než si je sami pořídíte.

Kromě standardního půjčování knih, časopisů, CD a dalších
knihovních dokumentů je samozřejmostí také realizace
vzdělávacích kurzů pro veřejnost, zaměřených na základy
ovládání výpočetní techniky a na práci s bezplatně
dostupným programovým vybavením, např. z kancelářského
balíku LibreOffice. Chybět rovněž nebudou ani pravidelné
besedy z různých oblastí lidské činnosti. Sledujte proto naše
informace umístěné v našich provozovnách nebo na
internetových stránkách www.knihovnaprerov.cz. Jsme
přesvědčeni, že každý si v naší nabídce najde něco, co jej
zaujme nebo třeba jen potěší.

Na konec si dovolím několik statistických ukazatelů za
uplynulý rok 2014. V loňském roce využilo služeb Městské
knihovny v Přerově 5 702 uživatelů (z toho 1 643 dětí ve
věku do 15 let), kteří si v rámci 123 114 návštěv vypůjčili
celkem 431 146 knihovních dokumentů nebo se zúčastnili
některé z našich akcí. Věříme, že nám i v letošním roce
zachováte svoji přízeň a tato čísla společně ještě vylepšíme.

Těší se na vás celý realizační tým pracovníků Městské
knihovny v Přerově.

Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově



26. 1. KULTURNÍ AKADEMIE KNIHOVNY
Listopadové setkání aktivních seniorů na téma Květy 
nejdéle vycházející časopis na světě. Učebna Městské
knihovny v Přerově (boční vchod od Žerotínova nám.), od
13.00 hod.

27. 1. VÍM UŽ, CO NEVÍM?
Přednáška z cyklu Vím už, co nevím? s Ing. Miroslavem
Šmídou. Učebna Městské knihovny v Přerově (boční
vchod od Žerotínova nám.), od 16.30 hod.

27. 1. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ VU3V
Slavnostní ukončení třetího semestru VU3V věnovaného
tématu Lidské zdraví. Určeno pouze pro studenty a jejich
rodinné příslušníky a přátele. Mervartova síň Muzea
Komenského v Přerově, od 15.00 hod.

KNIHOVNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

8., 15., 22., 29. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Pletení košíků z papírových roliček. Knihovna v místní
části Kozlovice, Grymovská 47, od 16.00 hod.

9. 1. BESEDA S KLÁROU JANEČKOVOU
Literární beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou. Pořádá
Knihovna Henčlov ve spolupráci s Osadním výborem
Henčlov. Klub seniorů (budova MŠ, 2. patro), od 17.00
hod.

15. 1. TVOŘIVÉ DÍLNY
Veselý sněhulák. Knihovna v místní části Čekyně, Na
Červenici 2/32, od 16.00 hod.

LLIITTEERRÁÁRRNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

Za současnou českou literaturu považujeme veškerou
tvorbu autorů vycházející po roce 1989. Nejen, že se po
tomto významném datu dostala na knihkupecké pulty velká
díla dříve zakázaných spisovatelů, ale vyprofilovala se také
řada literátů, a to ať už prozaiků či básníků, jejichž jména se
neodmyslitelně zapsala do
povědomí širokého okruhu
dnešních čtenářů. Vypravte
se proto v novém roce za
českou tvorbou do knihovny
a zpříjemněte si lednové
dny s některým z těchto
našich knižních tipů:
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE,
VZPOMÍNKY NA JEDNU
VESNICKOU TANCOVAČKU,
PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM
RADOSTI, PRAGA PICCOLA,
ZEPTEJ SE TÁTY, ZVUK
SLUNEČNÍCH HODIN aj.

Vánoce jsou svátky klidu
a pohody, ale také
lenošení a často i nepříliš
zdravého stravování. Není
tedy divu, pokud se po
vánočních svátcích necítíte
úplně ve formě a trápí vás
nějaké to kilo navíc.
Nepropadejte však ihned
panice  s trochou pevné
vůle se dá vše rychle
napravit tak, aby na vás

vánoční hříchy nebyly vůbec znát a vy jste získali zpět svou
předešlou kondici. Aby byla vaše cesta ke zdravému
životnímu stylu rychlejší, jednodušší a příjemnější,
neváhejte sáhnout po některé z těchto užitečných knižních
publikací, jako např. OPRAVDU ZDRAVĚ, PRAVIDLA
HUBNUTÍ, PRIMAL BLUEPRINT, PERFEKTNÍ DOMÁCÍ
TRÉNINK, TĚLO JAKO POSILOVNA PRO ŽENY nebo po
mnohých dalších.

HHUUDDEEBBNNÍÍ TTÉÉMMAA MMĚĚSSÍÍCCEE

V novém roce jsme se rozhodli vykročit do světa hudby
zábavnou a hravou formou. Ponechali jsme proto stranou
veškerou teorii a připravili si pro vás malý
kvíz ze znalostí (nejen) základů
hudební terminologie. Pakliže je tedy
hudba vaší velkou vášní a mezi odbornými
výrazy se pohybujete jako ryba ve vodě,
vyzkoušejte si náš jednoduchý test, který
vám nezabere více než pár minut.
Správné odpovědi na naše záludné otázky
naleznete na konci kvízu. Přejeme vám
příjemnou zábavu!

1. "AGITATO"
a) forma komunikačního média, jejímž cílem je

propagovat výrobky italských firem
b) z italštiny  zvolna, pohodlně
c) z italštiny  pohnutě, rozčileně, bouřlivě, vzrušeně

2. "ANTIFONÁŘ"
a) hudební archív
b) turistický průvodce po antických památkách Říma se

specializací na náměstí Forum Romanum
c) zpěvník církevních zpěvů z doby gregoriánského

chorálu

3. "COURANTE"
a) starý francouzský tanec v třídobém taktu
b) populární jihoslovanský lidový tanec
c) šípový jed hojně používaný jihoamerickými indiány

v oblasti Amazonky a Orinoka



4. "DIATONIKA"
a) nová převratná metoda diety při hubnutí, která

využívá bylinné tonikum složené ze směsi ženšenu,
guarany, klanoprašky čínské a rozchodnice růžové
ve formě gelu nebo krému

b) tónový systém v evropské hudbě, kde jsou tóny
uspořádány z hlediska výšky

c) nehezký až nepříjemný souzvuk

5. "ENERGICO"
a) vysoce energetický nápoj, který revitalizuje tělo

i mysl, novinka rakouské firmy Red Bull GmbH
b) souzvuk dvou nebo několika tónů, který působí

drsně až nepříjemně
c) z italštiny  rázně

6. "FUJARA"
a) období, kdy zima přechází v jaro, vyznačuje se

silnými větry od jižního pólu (tzv. fučáky)
b) lidový dřevěný dechový nástroj, používaný původně

pastevci
c) historická forma jednohlasého zpěvu z období

středověku

7. "HUMORESKA"
a) radostná a vtipná charakteristická skladba
b) nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce,

zachycuje zpravidla humorné scény nebo výjevy ze
života, název pochází z italského al fresco

c) drobná skladba s názvem, který vyjadřuje její
programní zaměření, náladu a celkový charakter

8. "HYMNUS"
a) nejstarší cyklická hudební forma, komponovaná jako

součást křesťanské bohoslužby
b) soubor odumřelých organických látek rostlinného

i živočišného původu, tvoří nejúrodnější část půdy
c) historická forma jednohlasého zpěvu z období

středověku, chvalozpěv komponovaný na latinské
texty, v novější době jsou jako hymnus označovány
i rozsáhlé kantátové a oratorní skladby světského
charakteru

9. "CHORALISTA"
a) chorobný mravokárce, nekompromisní hlasatel

přísných morálních zásad
b) umělec, který ve svém díle slučuje rozmanité prvky

pocházející z různých stylů a názorových směrů
c) člen chrámového sboru, zpěvák na kostelním kůru

10. "JAM SESSION"
a) protestní setkání českých výrobců marmelád, kteří

nesouhlasí z nařízením EU týkajícím se názvu
„marmeláda“ pouze pro výrobky z citrusových plodů

b) setkání hudebníků hrajících improvizovaný jazz
c) instituce shromažďující doklady hudební historie

11. "LIPSY"
a) náušnice na rty pro ženy i muže, které omrzel

klasický piercing a kteří zkoušejí nové trendy ve
zdobení vlastního těla

b) moderní společenský tanec, má 6/4 rytmus,
v melodice připomíná latinskoamerické tance

c) strunné nástroje starých Řeků s různým počtem
strun, na které se drnkalo prsty

12. "POLONÉZA"
a) slavnostní a vznešený polský tanec ve tříčtvrtečním

taktu s charakteristickým rytmem doprovodu
b) dietní majonéza se sníženým obsahem tuku
c) hudební forma, která určuje tempo a sjednocuje

krok, podle účelu a povahy je to hudba slavnostní,
vojenská či smuteční, společný je pak sudý
dvoudobý takt

13. "POZOUN"
a) tzv. pohodář, v každé situaci a za všech (i velmi

nepříznivých) okolností pozitivně smýšlející člověk
b) jinak také trombón, žesťový dechový hudební

nástroj
c) první tón diatonické stupnice

14. "PRESTO"
a) zelená omáčka, jejíž hlavní složkou je bazalka
b) z italštiny – rychle, spěšně
c) z italštiny – důrazně, zesíleně

15. "SCAT"
a) domácí mazlíček, speciálně vyšlechtěný kříženec

kočky se psem, určený pro ty, kteří se nemohou
rozhodnout, jestli si mají pořídit psa nebo kočku

b) označení pro jazzové projevy vyhraněného tempa
a výrazného rytmu

c) způsob jazzového zpěvu, který místo textu využívá
spojení slabik bez významového obsahu

16. "TREMOLANDO"
a) nejvyšší hora italských Dolomit, nachází se na

severní straně Marmoladského ledovce, je velmi
oblíbena lyžaři a snowboardisty

b) technika hraní na tympány, při níž tympanista hraje
oběma paličkami a rychle opakuje střídavé údery

c) přenesení písně nebo jakékoliv skladby do jiné
tóniny

VRKOČOVÁ, LUDMILA. Slovníček základních
hudebních pojmů. 1. vyd., (S. l.): Ludmila Vrkočová,
1994.

Správné odpovědi: 1 c, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 b, 7 a, 8 c, 9 c,

10 b, 11 b, 12 a, 13 b, 14 b, 15 c, 16 b

Stanislava Puppová



KKNNIIŽŽNNÍÍ RREECCEENNZZEE

NNEEVVĚĚRRAA

Třicátnice Linda, žijící v jedné z nejbezpečnějších zemí
světa, má všechno, o čem ostatní ženy mohou velmi často
jen snít – milujícího a spolehlivého manžela, dvě dobře
vychované děti, pečlivou chůvu, nadstandardní materiální
zajištění a slibnou kariéru v renomovaném švýcarském listu.
Obléká se do šatů těch nejluxusnějších návrhářských značek
a každoroční dovolenou tráví v exotických destinacích. Přesto
se poslední dobou stále častěji v noci probouzí s tísnivým
pocitem, že život, který vede, ji zcela přestává naplňovat.
Uvědomuje si, jak se do něj tiše a nepozorovaně vkradla
rutina, která zabíjí vše, co jí ještě nedávno připadalo
naprosto perfektní a správné. Lindiny pochybnosti pak už jen
završí trefně mířený rozhovor, který zapříčiní, že se
nebezpečný kolotoč eskapád rozjede na plné obrátky…

Když Linda po letech potkává svou velkou studentskou lásku,
z níž je nyní úspěšný a vlivný politik, padá do zběsilého
víru lží přímo po hlavě. Touha prožít něco, co se tolik
vymyká jejímu spořádanému stereotypnímu životu, je
najednou silnější než cokoli jiného. Pro chvilky vášně,
která po dlouholetém manželství z ložnice již vymizela,
riskuje vše, co doposud stálo na nejvyšších příčkách jejích
hodnot. Milostné dobrodružství ji vrhá do pozice milenky,
která je ve svém boji za
znovu nalezenou lásku
ochotna překročit veškeré
své hranice. Sama při tom
odhaluje stinné stránky své
osobnosti, o nichž doposud
neměla ani to nejmenší
tušení. Jak daleko bude
Linda ochotna na cestě za
svým snem nakonec zajít?

AAbbyyss ppoozznnaall,, kkddoo jjssii,, mmuussííšš
nněěkkddyy zzttrraattiitt ssáámm sseebbee..

(Coelho, P. Nevěra)

Nebyl by to typický Coelho,
kdyby příběh dotýkající se
palčivé problematiky současnosti, která hýbe každodenními
osudy lidí po celém světě, nedoplnil o mnohá morální
poselství. Do své knihy tak autor zakomponoval hluboké
myšlenky o smyslu života, o důležitosti lidské svobody,
o schopnosti milovat a bezbřehé touze být milován či
o nejrůznějších pocitech, které člověka doprovázejí
v různých životních etapách či situacích – o pocitech viny,
prázdnoty, smutku, nenávisti, beznaděje, ale i euforie,
radosti a čirého štěstí. Lindu a její příběh navíc Coelho
symbolicky připodobňuje k postavě spořádaného dr. Jekylla
na straně jedné a ďábelského Hyda či monstra
Frankensteina na straně druhé. O to více tak můžeme

vnímat množství kontrastů, jimiž je celé vyprávění
prosyceno.

MMnnoozzíí nnaammííttaajjíí,, žžee jjssmmee kk žžiivvoottuu nneesspprraavveeddlliivvíí.. JJiinníí jjssoouu rrááddii,,
pprroottoožžee mmyyssllíí,, žžee pprráávvěě ttoohhllee –– ssaammoottuu aa nneeššttěěssttíí –– ssii
zzaasslloouužžíímmee,, pprroottoožžee mmáámmee vvššeecchhnnoo,, aa oonnii nnee.. JJeennžžee jjeeddnnoohhoo
ddnnee sslleeppíí pprroohhllééddnnoouu.. SSmmuuttnníí ddoojjddoouu úúttěěcchhyy.. TTrrppííccíí ssee
ddooččkkaajjíí zzáácchhrraannyy.. RRyyttíířř ppřřiijjddee aa vvyyssvvoobbooddíí nnááss,, aa žžiivvoott mmáá
zznnoovvuu ssmmyyssll…… PPřřeessttoo vvššaakk mmuussííšš llhháátt aa ppooddvváádděětt,, ppoonněěvvaaddžž
nnyynníí ssee ssiittuuaaccee zzmměěnniillaa.. KKddoo nneemměěll nniikkddyy cchhuuťť vvššeehhoo nneecchhaatt
aa jjíítt hhlleeddaatt ssvvůůjj sseenn?? SSeenn jjee vvžžddyycckkyy nneejjiissttýý,, mmuussíí ssee zzaa nněějj
zzaappllaattiitt jjiissttáá cceennaa,, aa ttoouu jjee vv nněěkktteerrýýcchh zzeemmíícchh ooddssoouuzzeenníí
kk uukkaammeennoovváánníí,, vv jjiinnýýcchh ttoo mmůůžžee bbýýtt vvyylloouuččeenníí zzee
ssppoolleeččnnoossttii nneebboo llhhoosstteejjnnoosstt.. AAllee nněějjaakkáá cceennaa ssee zzaappllaattiitt
mmuussíí vvžžddyycckkyy..

(Coelho, P. Nevěra)

PAULO COELHO (1947, Rio de Janeiro) má na svém kontě
již 26 literárních děl, které uveřejnil ve 168 zemích
celého světa v překladu do 80 jazyků. Před dráhou
spisovatele působil jako ředitel divadla, herec, textař
a novinář. V roce 1987 podnikl Svatojakubskou pouť a za
rok po ní napsal knihu Mágův deník. Po roce následovalo
vydání Alchymisty a nástup na literární dráhu
nejprodávanějšího brazilského autora všech dob
a jednoho ze tří nejprodávanějších spisovatelů na celém
světě. Z dalších jeho slavných děl uveďme tituly jako
Jedenáct minut, Záhir, Vítěz
je sám, Rukopis nalezený
v Akkonu, U řeky Piedra
jsem usedla a plakala nebo
Rukověť bojovníka světla.

COELHO,PAULO. Nevěra.
Praha: Argo, 2014.

Andrea Kopečková

Paulo Coelho (zdroj: Wikipedia.org)



PPAAPPÍÍRR NNEEBBOO DDIISSPPLLEEJJ......??

MMÁÁMMEE NNAA KKNNIIHHYY ČČAASS??

My i naše děti přečteme denně stovky písmenek
z monitorů počítačů, tabletů, mobilů nebo čteček.
Obrovským hitem současnosti se totiž téměř ze dne
na den staly knihy elektronické, což má za následek,
že v těch klasických mnozí listují čím dál míň. Knihu,
která voní skutečným papírem, bereme možná do
rukou již spíše sporadicky. Moderním vymoženostem
doposud nepropadly snad jen starší ročníky z řad
čtenářů.

Položme si tedy zdánlivě jednoduchou otázku: „Je lepší
kniha, kterou držíme v ruce, nebo zářící obrazovka?“
Pakliže čekáte jednoznačné a směrodatné rozřešení, nejspíš
budete zklamáni. Odpověď zní totiž takto: „Jak pro koho –
záleží na osobních preferencích…“ Odborníci tvrdí, že čtení
z papíru je lepší, protože papír svou fyzickou podstatou
umožňuje, aby mozek při četbě získával mnohem více
informací. Listujeme stránkami, dotýkáme se papíru
a vnímáme jeho nezaměnitelnou vůni. Mozek tak údajně
působením více smyslů zpracovává čtenou informaci
mnohem lépe, když psané slovo „fyzicky držíme v ruce“.
Zastánci knih elektronických vám pak na druhé straně
nejspíše předloží argumenty jako levnější náklady při
pořizování eknih, možnost přizpůsobení velikosti písma
potřebám čtenáře, snadnou orientaci v knize či okamžitou
dispozici knihy bez nutnosti jakéhokoli čekání…

Pokud se nad fenoménem elektronických knih sama
zamyslím, docházím k tomu názoru, že ačkoli osobně
preferuji knihy v papírové podobě (neboť na těch jsem přeci
jen vyrostla), čtečka mě svým způsobem také baví  hlavně
díky své praktičnosti, což dokážu ocenit zejména při
cestování. Je lehká, nezabere vám mnoho místa v kufru,
a přesto vezete s sebou hned několik knižních titulů. Proto
také zcela uznávám, že pro dnešní mladou generaci mají
digitální média neodolatelné kouzlo. Je celkem logické, že
vedle světélkujícího displeje každá kniha zkrátka „bledne“
a představuje symbol minulosti – je přece tak snadné

vyhledat vše potřebné na internetu, a to za zlomek času.

Sáhnout ve volné chvíli po napínavé detektivce nebo po
humoristickém románu a díky fiktivnímu příběhu se oprostit
od všednodenní reality představuje vytoužený oddech
a relaxaci (nehledě nyní na to, v jaké je kniha podobě – zda
v té elektronické, nebo v papírové). Ale jak je to
vlastně s časem na čtení? Mnozí mí známí, když je lákám
k návštěvě knihovny, jsou s odpovědí ihned hotoví: „A kde
na to mám vzít čas?“ Ano, číst lidi sice pořád baví, ale
v dnešní chaotické době, kdy se tolik vzácný čas počítá na
vteřiny, již na četbu nezbývá tolik potřebného prostoru, co
dříve. Nebo snad tento problém souvisí také se samotnou
chutí do čtení…? Těžko říct. Jestliže značnou část dne
koukáme na množství textu v práci, a to ať už na monitoru
nebo na papíře, čteme desítky emailů a tiskových zpráv,
večer už zkrátka na četbu knihy nemáme sílu a raději volíme
sledování televize nebo poslech oblíbené hudby.

Spěje tedy snad čtení knih k pozvolnému zániku?
Rozhodně nikoli! Nebojím se tvrdit, že knihy stále jsou
a nadále budou naší vášní, která se nám ze životů jen tak
lehce nevytratí. Vždyť jak ochuzené by byly už jen dětské
roky bez chvil strávených nad krásnými obrazovými
publikacemi, které každé malé dítě touží osahat, jak bídná
by byla fantazie těch nejmenších bez vytváření vlastních
příběhových světů… Nejmladším dětem ukazujeme leporela,
obrázkové časopisy, komiksy, až poté přichází na řadu
literatura pro začínající čtenáře. Ke čtení však děti musí
především motivovat rodiče. Pakliže tato role ovšem
selhává, pěstování vztahu ke knihám je v pozdějším věku již
daleko složitější…

A co vy? Na jakou stranu se přikloníte co do podoby
knih? Za sebe můžu poradit takto  nebojte se vyzkoušet
něco nového a klasické knihy klidně střídejte s četbou těch
elektronických  nepochybně mají svou budoucnost.
Zůstaňte ale v klidu  ty tištěné a voňavé totiž také ještě
dlouho nevymizí z knihkupeckých pultů ani z knihovnických
regálů, protože tam mají svůj post jistý. A proto přijďte do
naší knihovny – nabídneme vám obojí.

Jana Brázdová



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: 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




