
Týden knihoven 2012

A máme ho tu zase. A co? No přece „Týden knihoven“. I v tom letošním 
připravila Městská knihovna v Přerově pro všechny své stávající i nové 
uživatele řadu zajímavých a netradičních akcí. Týden knihoven proběhne
v týdnu od 1. do 7. října 2012. 

Mottem letošního, již 16. ročníku Týdne knihoven, je „ČTI, ŽIJ 
ZDRAVĚ!“. Zaměřili jsme se proto na akce a aktivity spojené se zdravím 

a zdravým životním stylem. Jsme přesvědčení, že každý z našich stávajících i nových 
uživatelů nalezne, a to nejenom v rámci tohoto Týdne knihoven, něco, co jej v přerovské 
knihovně zaujme. 

Cílem celostátního projektu je podpora knih a čtenářství formou netradičních setkání a 
aktivit.

A co nás čeká? Setkáme se na besedě „Metoda EFT“, na které nám psycholožka Mgr. Petra 
Kolaříková poradí, jak použít tuto metodu k tomu, abychom se cítili lépe. V půjčovně pro děti 
si zase při společném setkání s „Doktorem Bolíto“, dětmi a rodiči popovídáme o zdravém 
životním stylu, jak zdravě jíst a co dělat pro své tělo, aby bylo zdravější. A to není 
samozřejmě všechno! Přehled všech akcí naleznete v našem přehledu (PDF).

U příležitosti Týdne knihoven představíme v půjčovně pro děti novou službu - „Tématické 
kufříky“. Co to je a k čemu to bude dobré? Tématické kufříky obsahují sady knížek, 
pracovních materiálů, ale také hry a hračky na určité téma. Naše knihovna připravila první 
čtyři kufříky na témata Malý hospodář, Logopedie, Pohádky a Pravěk. Tyto sady umožňují  
jednoduchou a hravou formou se věnovat určitému okruhu a přirozenou a nenásilnou cestou
získávat nové vědomosti a rozvíjet ty stávající. Do budoucna plánujeme rozšíření těchto 
kufříků o další témata, např. Lidské tělo, Čas, Povolání a další. 

Po celou dobu trvání Týdne knihoven bude vyhlášena Čtenářská amnestie. Všichni čtenáři, 
kteří mají u nás nevyřízené pohledávky, mohou této doby využít k vrácení upomínaných knih, 
časopisů a CD. Pokud budou všechny v pořádku vráceny, budou jim sankční poplatky 
prominuty. Amnestie se nevztahuje na pohledávky, které jsou vymáhány právní cestou.

Kromě mimořádných akcí jsou připraveny obvyklé besedy a lekce informační výchovy pro 
všechny vzdělávací instituce v Přerově. Mimoto je také na všech pobočkách připravena řada 
soutěží, kvízů a hádanek. Proto neváhejte a přijďte mezi nás.

Podrobné informace o uvedených akcích a časech konání naleznete v našem přehledu a na 
www stránkách Městské knihovny v Přerově (www.knihovnaprerov.cz).

Těšíme se na Vaši návštěvu.




