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Knihovny nenabízejí jen úžasné služby a fondy,  
ale jsou často zajímavé i svými unikátními prostory 
a budovami. Pojďte s námi prozkoumat, co vše 
ukrývají ostravské knihovny! 

Každá z ostravských knihoven si pro vás připravila 
jednu otázku. Odpověď najdete buď přímo v dané 
knihovně, nebo na její webové stránce či sociální 
síti. Z každé odpovědi vyberte určená písmenka 
a vyluštěte závěrečnou tajenku. 

Výslednou tajenku zašlete do 10. 10. 2021 na adresu  
info@festivalostravskychknihoven.cz nebo odevzdejte 
vyplněné zadání v kterékoliv ze zapojených knihoven. 
V následujícím týdnu proběhne slosování a můžete 
vyhrát jednu z hodnotných cen.
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Co ukrývají  
ostravské knihovny  
aneb knihovní questing

www.festivalostravskychknihoven.cz
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Knihovna Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1 | www.npu.cz/cs/uop-ostrava

Jak se jmenuje socha umístěná nyní před budovou  
Národního památkového ústavu v Ostravě?

PLATO Ostrava
Janáčkova 22 | www.plato.cz

Pod jakým uměleckým názvem je známá knihovna  
a čítárna PLATO?

Knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Českobratrská 958/40 | www.jko.cz

Jak se jmenuje zpěvák a klarinetista, který studoval na Janáčkově 
konzervatoři a je ambasadorem letošního ročníku Festivalu 
ostravských knihoven?

Knihovna Archivu města Ostravy
Špálova 450 | amo.ostrava.cz

Který císař je spojen s nejstarší dochovanou listinou  
uchovávanou v Archivu města Ostravy? Jeho jméno najdeš  
v 1. patře na obálce knihy ve vitríně věnovaným publikacím 
vydaným Archivem města Ostravy.

TAJENKA
… než vybitý mobil

E-mail: 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 1802/9 | www.svkos.cz

Kdo je autorem dřevěného reliéfu nazvaného Svět vědy,  
který je k vidění v půjčovně knihovny?

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
??? | knihovna.vsb.cz

Na jaké adrese najdeš studovnu a půjčovnu  
Ekonomické fakulty VŠB-TUO?

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
Bráfova 3 | knihovna.osu.cz

Doplňte citát, který je umístěn na sloupu v půjčovně knihovny: 
Varování – 

Knihovna města Ostravy
28. října 2 | www.kmo.cz

Jak se jmenuje oblíbená pochoutka a zároveň časopis,  
který vydává Knihovna města Ostravy? 

Knihovna Ostravského muzea
Masarykovo náměstí 1 | www.ostrmuz.cz

Která významná ostravská osobnost stála u zrodu  
studijní knihovny muzea? 

Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12 | www.gvuo.cz

Jakpak se jmenoval vážený pán, co se prvním  
ředitelem Domu umění stal? Ve foyer nad schody,  
pamětní deska ti napoví.
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