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Program v knihovnách
V kterékoliv knihovně si vyzvedněte festivalovou pohlednici a sbírejte knihovní
razítka. Pokud jich získáte 6, obdržíte BONUS v knihovně, kterou si sami vyberete.
Vyzvednout si jej můžete s vyplněnou pohlednicí nejpozději do 6. listopadu.
MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ / www.svkos.cz / 9–19

9.00–19.00 / interaktivní hra o známém literárním hrdinovi
10.00 a 16.00 / ukázkové lekce trénování paměti (nutná rezervace na webu knihovny)
15.15 / exkurze Než je kniha na regále – poodhalení zákulisí pořizování a zpracování knih
(nutná rezervace na webu knihovny)
17.15 / Albert Čuba představuje svou knihu Herec k nepřežití, autogramiáda
BONUS: dárkový poukaz na půlroční registraci v knihovně v hodnotě 100 Kč
KNIHOVNA GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ / www.gvuo.cz / 9–17

9.00–17.00 / prohlídka galerijní knihovny a ukázka nových titulů z fondu knihovny
9.00–12.00 / dopolední blok pro školy na téma Ilustrace / dílna / 45 min
(nutná rezervace u Jany Sedlákové, sedlakova@gvuo.cz, 734 437 181)
14.00–17.00 / odpolední blok pro veřejnost – výroba placek, záložek a další aktivity
BONUS: volný vstup na aktuální výstavu, 1 návštěvník / 1 vstupenka
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY / knihovna.osu.cz / 8–18

8.00–18.00 / workshop Vyrob si svou placku, Ostravský kvíz
9.00 / přednáška Fake news pro školy
15.00 / přednáška Fake news pro veřejnost
16.00 / Albert Čuba představuje svou knihu Herec k nepřežití, autogramiáda
BONUS: registrace na rok zdarma
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY (Ústřední knihovna u Sýkorova mostu) / www.kmo.cz / 8–18

14.00–18.00 / prezentace hudebního oddělení KMO, výstava k fondům hudebního oddělení,
krátká vystoupení žáků spolupracujících ZUŠ, pěveckého sboru Čemu ni
19.00 / koncert talentované Lucie Redlové, stálice českého folku v rámci Open Mic scény
BONUS: odpolední káva s ředitelkou KMO Miroslavou Sabelovou s poukazem na registraci
do KMO (pro prvních 5 zájemců)
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TU (knihovna a studovna Ekonomické fakulty na Sokolské ulici) /
knihovna.vsb.cz / 9–18
9.00–17.00 / tematické úkoly, tvůrčí dílny a znalostní hra na téma Vysokoškolská knihovna
ve světě informací, veselý fotokoutek – Staň se na chvíli absolventem VŠB-TUO
workshop Jak se dělá časopis (čas bude upřesněn)
BONUS: pro externí uživatele registrace na 1 rok zdarma, pro registrované amnestie na 1. a 2.
upomínky

KNIHOVNA OSTRAVSKÉHO MUZEA / www.ostrmuz.cz / 9–17

9.00–17.00 / burza knih
11.00 / komentovaná prohlídka Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty, expozicí provede
David Majer (sraz před vstupem do Slezskoostravského hradu)
15.00 / přednáška Osudový okamžik: pád řetězového mostu přes řeku Ostravici (Roman
Bertha)
BONUS: voucher pro volný vstup do Ostravského muzea s platností do konce roku 2020
KNIHOVNA NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU / www.npu.cz/cs/uop-ostrava / 9–17

9.00–17.00 / výstava Krása středověkého a renesančního skla, komentář k vydávaným knihám
o technických památkách, archeologii a moderní architektuře
17.00 / přednáška Ostravská sídliště (Martin Strakoš) – nejstarší příklady sídlišť ze 40. let 20.
století až po závěrečné ukázky sídlištní zástavby z přelomu 80. a 90. let
BONUS: kniha zdarma
KNIHOVNA ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY / amo.ostrava.cz / 9–16

9.00–16.00 / výstava Hornictví v Ostravě, vědomostní kvíz
BONUS: sborník Ostrava 33 zdarma
KNIHOVNA PLATO OSTRAVA / www.plato-ostrava.cz /10–18

15.00–18.00 / představení knihovny jako funkční zóny a uměleckého díla zároveň
16.30 / prezentace Jindřich Chalupecký nafurt! – literární historik Pavel Hruška o osobnosti
Chalupeckého a jeho vybraných dílech z knihovny
BONUS: na výběr – volná vstupenka do kina nebo na aktuální výstavu s platností do konce
roku 2020 – 1 návštěvník / 1 vstupenka
KNIHOVNA JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ / www.jko.cz / 13–18

13.00–18.00 / výstava Co se může najít vzadu
15.00 / Albert Čuba představuje svou knihu Herec k nepřežití, autogramiáda
16.30–17.30 / koncert Umění našich uživatelů
BONUS: 2 volné vstupenky na Vánoční koncert Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
pro prvních 5 zájemců, pro ostatní 2 vstupenky na absolventský koncert studentů

Změna programu vyhrazena. Sledujte festivalostravskychknihoven.cz

