
 

 

Autogramiáda autora, výstavy, kvízy a soutěže – to je letošní Festival 
ostravských knihoven 
Ostrava 30. 9. 2020 
 
V úterý 6. října se návštěvníci během celodenního programu v deseti knihovnách přesvědčí, jak pestrou 
a zajímavou nabídku si pro ně pořadatelé festivalu připravili. Na programu jsou přednášky, výstavy, 
kvízy a soutěže, ukázkové lekce trénování paměti i autogramiáda autora. 

I letos rozdávají pořadatelé festivalové pohlednice, do kterých dostanou návštěvníci v každé navštívené 
knihovně razítko. Po obdržení 6 razítek můžou pohlednici vyměnit v jedné z knihoven za zajímavý bonus 
– registraci zdarma, poukaz na vstupenku apod. 

Letošním ambasadorem Festivalu ostravských knihoven se stal Albert Čuba, který ve vybraných 
knihovnách bude mít autogramiádu své knižní prvotiny Herec k nepřežití. Jeho videopozvánku si můžete 
poslechnout na www.festivalostravskychknihoven.cz . 

„Tak pestrý program ještě knihovny během žádného ročníku neměly, nevím, kam jít dříve,“ slyší 
pořadatelé od návštěvníků knihoven, kteří si již stihli celý program prostudovat. „Snažili jsme se, aby 
byla nabídka pestrá, po minulém ročníku jsme měli pocit, že by to chtělo trochu oživit. Ke stávajícím 8 
pořadatelům se připojili dva nováčci, knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a knihovna galerie 
Plato, které přišly také se zajímavými akcemi,“ sdělila Monika Oravová z Moravskoslezské vědecké 
knihovny v Ostravě, která je hlavním pořadatelem. Kromě uvedených knihoven se na návštěvníky těší 
Knihovna města Ostravy, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, knihovna Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, knihovna a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TU, knihovna Ostravského muzea, Národního 
památkového ústavu a Archivu města Ostravy.  

Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. 
„Jsem velmi rád, že u nás knihovny takto spolupracují a ukazují široké veřejnosti, že dnes již nejsou jen 
půjčovnami knih, ale také zajímavým a bezpečným prostorem pro vzdělávání a komunitní činnost. 
Pomáhají zvyšovat úroveň vědění a jsou dlouhodobě místem mezigeneračního setkávání,“ uvedl 
k festivalu. 

„Upozorňujeme, že vzhledem k neustále se měnícím protiepidemickým opatřením je nutné sledovat 
webovou stránku festivalu www.festivalostravskychknihoven.cz a pořádajících knihoven, protože může 
docházet k úpravě programu a pojetí festivalu vůbec,“ sdělila Monika Oravová. 

Festival ostravských knihoven se koná za podpory Ministerstva kultury ČR. 
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