
 
 

Návštěvníky Festivalu ostravských knihoven poprvé doprovázelo sluníčko 
 
Jednodenní zábavné putování po 8 knihovnách v Ostravě probíhalo v úterý 1. 10. 2019 již 
od ranních hodin a zúčastnilo se ho 885 návštěvníků. V rámci Týdne knihoven se festival 
představující knihovny a podporující čtenářství konal potřetí. Letos mu propůjčil svůj hlas 
také Jarek Nohavica, který vytvořil novou nahrávku své písně Knihovník a věnoval ji 
pořádajícím knihovnám jako pozvánku na festival. 
 
Letošní Festival ostravských knihoven zaznamenal několik změn. Zatímco v předešlých 
ročnících se jej účastnili především senioři a studenti, v letošním roce navštěvovala 
knihovny převážně střední generace. Původně se návštěvníci těšili nejvíce na prohlídky 
běžně nepřístupných prostor a představení jednotlivých knihoven, tentokráte je nejvíce 
zaujaly workshopy a přednášky ve třech knihovnách, které byly všechny zaměřeny 
především na knihu – její vazbu, celkovou skladbu, tvůrčí text, samotné vydání i situaci na 
knižním trhu. Pozornost návštěvníků přitáhla také vernisáž výstavy Bibliofilie v knihovně 
Galerie výtvarného umění či přednáška Masarykovo náměstí v proměnách času 
v Ostravském muzeu. Ojedinělé bylo představení knihovny a studovny Ekonomické fakulty 
VŠB-TU zaměřené na 100 let československé koruny či výstava v Národním památkovém 
ústavu Krása středověkého a renesančního skla.  Zábavné knihovnické kvízy čekaly na 
návštěvníky v Univerzitní knihovně Ostravské univerzity a ve vědecké knihovně, zde také 
hra na postřeh Českého rozhlasu v Ostravě. 
 
Charakter knihoven se v posledních letech posouvá od pouhého půjčování knih ke 
svébytným vzdělávacím a komunitním centrům, což bylo i během festivalu velmi patrné. 
Návštěvníci festivalu byli mnohdy překvapeni šíří aktivit, které knihovny pro své čtenáře 
připravují, a budou se do knihoven rádi vracet.   
 
Pořadatelé děkují všem účastníkům za milou návštěvu a krásná slova oceňující práci 
knihovníků.  A již nyní zvou na další ročník, který se uskuteční opět v rámci Týdne knihoven 
6. 10. 2020. 

 
Za organizační tým Festivalu ostravských knihoven    
Marcela Stehlíková 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
stehlikova@svkos.cz 
tel. 731680947 
 
 
 
Festival ostravských knihoven se koná za podpory Ministerstva kultury ČR. 
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