
 

Vybrané akce v rámci Týdne knihoven v Knihovně města Ostravy 

3. – 8. října 2022 

 

Pondělí 3. října 

pob. Dr. Martínka (odd. pro dospělé čtenáře) l celý den 

 Upcycling: ze starého nové: tematická výstavka; ukázka výrobků ze starých knih 

pob. Vietnamská l celý měsíc 

 výstava fotografa Pavla Zuchnického s názvem Život s autismem 

pob. Daliborova l celý den 

 Čtenářské hnízdo: týden čtení ostravských pověstí 

 

Úterý 4. října 

Ústřední knihovna (odd. pro dospělé čtenáře) l celý den 

  Festival ostravských knihoven: Po stopách jubilantů aneb knihovnický questing 

pob. Podroužkova l 17.00 h. 

Tim Postovit – básník, slamer a překladatel vystoupí v rámci projektu Spisovatelé do 

knihoven 

pob. Bartovice l 13.00 h. – 15.00 h. 

 Stránkohraní: výtvarná dílna pro děti ze starého nové 

pob. J. Trnky l 17.00 h. 

Muzikoterapie – přednáší Katka Bobčíková – přednáška s muzikoterapeutickou 

relaxací. Psychická odolnost jako nedílná součást života. 

 

Středa 5. října  

Ústřední knihovna (Sál Univerzál) l 15.00 h. 

Křest 4. dílu sborníku projektu sbírání vzpomínek pamětníků Paměť Ostravy za účasti 

představitelů vedení města, prof. Svatavy Urbanové a kmotry, spisovatelky Scarlett 

Wilkové. 

Ústřední knihovna (Společenský sál) l 15.00 h. 

Umělecká beseda v rámci festivalu Hudební současnost. Beseda bude na téma 

významných jubileí. Vystoupí: hudební skladatel Edvard Schiffauer, varhaník Jan 

Strakoš a skladatel a hudební publicista Lukáš Hurník. Besedu moderuje hudební 

publicista Milan Bátor. 

 



 

pob. Michálkovice l 16.30 h. 

Scarlett Wilková: beseda s ostravskou novinářkou a spisovatelkou nejen o její nové 

knize Až uvidíš moře. 

pob. Hošťálkovice l 16.30 h. 

 Jana Schlossarková: beseda s autorským čtením 

pob. Výškovice (odd. pro dospělé čtenáře) l 16.30 h. 

Grafologie aneb Co všechno se dovíme z rukopisu – beseda se Zdeňkou 

Rusnokovou 

pob. Vietnamská l 10.00 h. 

 Anna Malchárková: autorské čtení 

 

Čtvrtek 6. října  

pob. Stará bělá l celý den během půjčování 

Vitamíny za oknem – tvoříme vlastní zahrádku v podobě originální vajíčkové 

dekorace, určeno pro děti a mládež 

Ústřední knihovna l 16.00 h. (sraz na Jiráskově náměstí) 

Literární procházka na téma Nejmladší ostravská literatura knihovníka Petra 

Ligockého. Délka procházky cca 120 min. 

pob. Svinov l 13.30 h. – 17.00 h. 

Uháčkuj si vlastní síťovku. Z vybrané příze během Týdne knihoven se naučíme 

uháčkovat nákupní tašku. 

pob. J. Trnky l 18.00 h. 

Zahajovací koncert festivalu Hudební současnost. Koncert ostravských skladatelů I. 

Účinkují Adam Grygar, Daniela Grygarová, Eva Marie Kořená, Anežka Gebauerová, 

Marcela Kysová Halmová, Markéta Schaffartzik, Jan Soukup, Daniel Svoboda, Eva 

Sýkorová a další. 

pob. Podroužkova l 9.00 h. – 11.00 h. 

 Nebojte se počítače! – počítačový kurz pro seniory; nutná rezervace 

pob. Závodní l během celého týdne 

Říjnová EKO výzva – Jak můžeme přírodě pomoci? Začni se změnou u sebe, přijmi 

výzvu a pomáhej tak naší planetě; určeno pro děti a mládež 

pob. Dr. Martínka ( odd. pro děti a mládež) l 14.00 h. – 17.00 h. 

 Knihovník v zácviku – splňte si svůj sen a na jedno odpoledne se staňte knihovníkem. 

 

 



 

Pátek 7. října  

pob. Výškovice (odd. pro děti a mládež) l 16.30 h. 

 O poslední vlaštovce: knihodivadélko na motivy pohádky Eduarda Petišky. 

pob. J. Trnky (odd. pro děti a mládež) l celý týden během půjčování 

Krámek lovců perel: výměnný obchod s moriony, v rámci literárního projektu Lovci 

perel. 

 

 

Sobota 8. října 

pob. Opavská l celý týden během půjčování 

 Budeme tu i zítra? Aneb udržitelnost z různých úhlů pohledu – tematická výstava 

pob. Hladnovská l celý týden během půjčování 

 Druhý život knih  - nabídka vyřazených knih 

pob. Dr. Martínka (odd. pro děti a mládež) l 9.00 h. – 11.00 h. 

Redekorace – výtvarná dílna; přijďte si vytvořit podzimní dekoraci ze starých stránek 

knih. 


