
 

Tisková zpráva, 29. 9. 2022 

Festival ostravských knihoven se letos vydá po stopách jubilantů 

Milovníci knih a knihoven se mohou těšit na další, již 6. ročník Festivalu ostravských 

knihoven. Jeho hlavním organizátorem je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 

která si spolu s devíti dalšími knihovnami připravila knihovní questing neboli hledačku 

Po stopách jubilantů. Hlavní festivalový den, tedy v úterý 4. října, nabídne také bohatý 

doprovodný program. 

Rok 2022 přinesl řadu zajímavých výročí a jubileí. Některá z nich si knihovny připomenou v zábavné 

soutěžní hře zvané questing. „Každá z ostravských knihoven si připravila jednu otázku vztahující se 

k osobnosti, organizaci nebo události, jejíž výročí si letos připomínáme. Jako bonus navíc 

představíme i jedno výročí, které nás čeká v příštím roce.“ uvedla Monika Oravová, 

organizátorka festivalu. Zadání questingu bude zveřejněno na webových stránkách 

www.festivalostravskychknihoven.cz 3. října a pátrat bude možno až do 9. října. Úspěšní luštitelé 

mohou vyhrát některou ze zajímavých cen. 

V úterý 4. října bude v knihovnách probíhat také zajímavý doprovodný program. „Ústřední osobností 

ve vědecké knihovně bude v tento den genetik Gregor Johann Mendel, od jehož narození letos 

uplynulo 200 let. Připravena bude ukázková lekce trénování paměti s Mendelem a přednáška 

Genetika kolem nás aneb lékařská genetika k poctě Mendelovi, kterou přednese dr. Andrea Hladíková 

z Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedla Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké 

knihovny v Ostravě  

Z dalšího programu, který si knihovny připravily, lze jmenovat například výstavu 160 let Sokola, 

premiéru dokumentu Tiskárna Kryl & Scotti aneb krásná kniha ve fondu galerijní knihovny, literárně 

dramatický program Monolog: Já, Božena či přednášku Oslava všedního dne. Architektonická plastika 

s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Celý festival bude ukončen v pondělí 

10. října autorským čtením v knihovně PLATO Bauhaus. 

Kromě vědecké knihovny se do akce i letos zapojily Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, 

knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TUO, 

knihovna Ostravského muzea, knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě, knihovna 

Archivu města Ostravy, Knihovna města Ostravy, knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 

a knihovna PLATO Bauhaus. 

Všechny potřebné informace i podrobný rozpis doprovodného programu jsou k dispozici 

na adrese www.festivalostravskychknihoven.cz. 

Kontakt: Libuše Foberová, libuse.foberova@msvk.cz  
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