
 

TZ Na Festival ostravských knihoven zve Jaromír Nohavica 

V Ostravě 13. 9. 2019 

Že je v knihovnách nuda? V úterý 1. 10. 2019 se přesvědčíte, že je to úplně jinak. Uskuteční se 
totiž další ročník Festivalu ostravských knihoven – zábavného putování po knihovnách v centru 
Ostravy a okolí. Pro návštěvníky jsou připraveny exkurze do běžně nepřístupných prostor, 
přednášky, workshopy, výstavy, soutěže a další zajímavé akce.  

Letošní ročník podpořil také známý písničkář Jaromír Nohavica. A proč právě on? Málokdo ví, že 
vystudoval Střední školu knihovnickou v Brně a několik let pracoval jako knihovník v Českém Těšíně a 
v Ostravě. „Jsem knihovník. Srdcem i duší. Pořád. I když v mých regálech jsou i písničky,“ odpověděl na 
dotaz, jak vzpomíná na bývalou profesi. Na důkaz těchto slov vytvořil novou nahrávku své písně 
Knihovník a věnoval ji pořádajícím knihovnám jako pozvánku na festival. Písnička je zveřejněna na 

webových stránkách www.festivalostravskychknihoven.cz. Festival podpořil také proto, že čtení a knihy 

jako takové hrají v jeho životě nezastupitelnou roli. „S knihami se člověk potkává jako s lidmi. 
S některými strávíš příjemný večer, jiné úplně mineš, další ti zůstávají kamarády a přáteli na celý život,“ 
řekl Jaromír Nohavica. 

Hlavní myšlenkou Festivalu ostravských knihoven je ukázat veřejnosti rozmanitost knihoven, které sídlí 
v centru Ostravy a nejbližším okolí. Knihovny nejsou již jen půjčovnami knih, ale v průběhu celého roku 
připravují pro své návštěvníky pestrý kulturní a vzdělávací program, který v rámci festivalu rovněž 
představí. Pokud se podaří účastníkům „oběhnout“ 6 knihoven z 8, získají do festivalové pohlednice 
razítka, za která pak obdrží ve vybrané knihovně zdarma registraci či jiný hodnotný bonus.  

„Kompletní program jednotlivých knihoven najdou zájemci na webových stránkách festivalu 
www.festivalostravskychknihoven.cz a samozřejmě také v pořádajících knihovnách: Moravskoslezské 
vědecké knihovně v Ostravě, Knihovně města Ostravy, Univerzitní knihovně Ostravské univerzity, 
knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovně a studovně Ekonomické fakulty VŠB-TU, 
knihovně Ostravského muzea, Národního památkového ústavu a Archivu města Ostravy. A návštěvníci 
mají již tradičně z čeho vybírat,“ sdělila za organizátory Marcela Stehlíková z vědecké knihovny. 

Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. 
„Knihovny plní nezastupitelnou kulturní a vzdělávací roli v každém městě či obci. Velmi si vážím toho, že 
právě v Ostravě táhnou knihovny za jeden provaz a dokážou tak prezentovat svou roli společně, navíc 
zábavným a interaktivním způsobem, který dokáže oslovit širokou veřejnost,“ uvedl k festivalu. 

V roce 2018 navštívilo festival téměř 1000 účastníků, kteří ohodnotili akci na jedničku. Pořadatelé věří, 
že se jim podaří toto číslo překonat. 

Festival ostravských knihoven se koná za podpory Ministerstva kultury ČR. 

Za organizační tým Festivalu ostravských knihoven       

         

Marcela Stehlíková 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 
stehlikova@svkos.cz 

tel. 731680947 
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