Knihovny se zapojily do festivalu i v online podobě
V Ostravě 9. 10. 2020
Festival ostravských knihoven, to je den plný zábavy, zajímavostí, soutěží a putování po
ostravských knihovnách. V úterý 6. 10. 2020 navštívilo knihovny téměř 500 lidí, více než stovka
se jich zúčastnila online.
Původní program 10 knihoven v centru Ostravy a jeho okolí s koncerty, množstvím přednášek,
autorskými besedami, komentovanými prohlídkami, workshopy a výstavami musel být bohužel hodně
zredukován vzhledem k platným protikoronavirovým opatřením. Lidé se nesměli scházet v počtu větším
než 10 osob, všichni museli mít ústa i nos zakrytá rouškami, sídla některých knihoven byla dokonce
zcela uzavřena. I za těchto omezených podmínek si však knihovny poradily a program aktuální situaci
přizpůsobily. Formou výstav si tak mohli zájemci prohlédnout nové knihy o umění či starší dokumenty
o hornictví v Ostravě. Čekaly je dvě autogramiády a autorská čtení ambasadora festivalu Alberta Čuby,
v omezeném počtu si vyzkoušeli ukázkové lekce trénování paměti nebo se zúčastnili exkurzí do zákulisí
knihovny. Literární historik Pavel Hruška představil v prezentaci o Jindřichu Chalupeckém, vyhledávané
byly workshopy, veselé fotokoutky, oblíbené byly rovněž soutěže a kvízy o ceny. Knihovny se
prezentovaly také online aktivitami. Mnozí tak z domova sledovali streamovaný pořad Jak se dělá
časopis nebo si ověřili své vědomosti ve znalostních kvízech na sociálních sítích knihoven.
Návštěvníci měli k dispozici festivalové pohlednice, a pokud se jim při putování knihovnami za zdařilým
programem podařilo nasbírat 4 razítka, obdrželi navíc ve vybrané knihovně hodnotný bonus – registraci
zdarma, krásnou knihu, vstupenku do pořádajících institucí.
Pořadatelů Festivalu ostravských knihoven bylo letos deset – hlavní pořadatel Moravskoslezská
vědecká knihovna v Ostravě, dále Knihovna města Ostravy, 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 Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a knihovna Plato Ostrava.
Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.
Finančně akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
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