JAK PROBĚHL FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN?
„Děkujeme, bylo to skvělé. Zajímavý program, pobavili jsme se.“
„Moc se nám u vás líbilo. Tolik knih najednou, to jsme ještě neviděli.“
„To je pěkná knihovna, vůbec jsme nevěděli, že galerie nebo muzeum mají také knihovny!“
„Jé, báňská má knihovnu i tady na Sokolské? Mysleli jsme, že jen v Porubě!“
Festival šesti ostravských knihoven sídlících v centru Ostravy proběhl za nadšených ohlasů
účastníků i knihovníků. Hlavní cíl festivalu – ukázat návštěvníkům rozmanitost těchto knihoven
a přiblížit jim, v čem jsou jednotlivé knihovny jedinečné – byl beze zbytku naplněn.
Festivalu se i přes velkou nepřízeň počasí zúčastnilo více než 530 aktivních návštěvníků, kteří
sbírali razítka do festivalové pohlednice a účastnili se programu. Další si se zájmem prohlédli
výstavy knih v jednotlivých knihovnách nebo se prostě jen přišli podívat, co se to v té „jejich“
knihovně vlastně děje. Velmi oblíbené byly zábavné kvízy a soutěže. Rozhodně zabodovaly
také exkurze do běžně nepřístupných prostor (zúčastnila se jich téměř polovina návštěvníků),
účastníci měli množství dotazů na služby a činnost knihoven, zvláště těch, které nejsou zvyklí
navštěvovat. Velmi je potěšila také přednáška Ostrava na starých pohlednicích v Ostravském
muzeu a zde také workshop Jak opravit svou knihu.
V dopoledních hodinách si prohlédli knihovny hlavně senioři, v odpoledním čase to byli více
studenti středních a zejména vysokých škol, pracující a rodiny s dětmi. Zajímavostí je, že
univerzitní knihovny navštívilo více seniorů a lidí ve středním věku než studentů. Ti měli
velkou převahu naopak v galerijní a muzejní knihovně, což všechny příjemně překvapilo.
Již nyní se všechny zúčastněné knihovny, to je Moravskoslezská vědecká knihovna
v Ostravě, Knihovna města Ostravy, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, knihovna
a studovna Ekonomické fakulty VŠB-TU, knihovna Ostravského muzea a knihovna Galerie
výtvarného umění v Ostravě, dohodly, že se Festival nestane pouze jednorázovou akcí, ale
naopak novou tradicí. Ta by se mohla stát pravidelnou součástí Týdne knihoven, který se již
stabilně koná po celé republice v prvním říjnovém týdnu.
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