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Knižní festival Ostrava 2019 
 
Název projektu a krátká specifikace 
Knižní festival Ostrava 2019, zajištění bezplatného vstupu pro žáky ZŠ a jejich pedagogický doprovod, 
zajištění bezplatné účasti na workshopech v rámci festivalu, vše v pátek 01.03.2019, který byl určen 
zejména pro školy. Festival dále pokračoval 02.-03.03.2019. 
 

Odůvodnění a cíle projektu 
Odborníci v současné době spatřují klesající zájem dětí a žáků o četbu, literní a dramatickou tvorbu, 
sníženou kvalitu práce dětí s textem a jeho pochopení. Tyto dovednosti jsou omezovány zvýšenou 
mírou využívání výpočetní techniky, mobilů, tabletů a různými hrami a aplikacemi. Cílem MAP II bylo 
podpořit čtenářskou gramotnost a umožnit většímu množství žáků nejen ostravských ZŠ účast na 
Knižním festivalu Ostrava 2019 a celým třídám poskytnout zdarma tematické workshopy z oblastí, 
které je zajímají.  
 

Cílová skupina 
Žáci základních škol a jejich pedagogický doprovod.  
 

Přínos pro cílovou skupinu 
Probuzení zájmu o četbu, literární tvorbu, komiks, logické stolní hry, představení činnosti Knihovny 
města Ostravy, možnost nákupu knižních novinek i stolních her, bezplatná účast na zajímavých 
workshopech, možnost se setkat se zajímavými osobnostmi, autory, spisovateli, youtubery.  
 
Harmonogram realizace a bližší popis 
Ve dnech 01.-03.03.2019 proběhl ve Výstavišti Ostrava – Černá louka první ročník Knižního festivalu 
Ostrava 2019. Festivalu se mimo zajímavé osobnosti nejen z literární oblasti účastnili také zástupci 
nakladatelství, např. Albatros Média, MOBA, Host, JOTA, Knihcentrum.cz, Bookmedia, Audioteka.cz, 
Portál, Mladá fronta, Meander, Epocha, Olympida, Slovart, Domino, Mystery film, Albi aj. Součástí 
festivalu byl také bohatý doprovodný program na třech scénách v podobě výstav, besed s autory, 
autorského čtení, řízených diskuzí.  
V pátek 01.03.2019 (den určený pořadateli zejména pro školy) se scéna Voices of Freedom věnovala 
tématům sci-fi, fantasy a komiksům, Nakladatelská scéna poskytla prostor nakladatelstvím 
k prezentaci novinek a autorů a Komorní scénu zaplnily aktivity komornějšího typu, jako scénická 
čtení, recitace, autorská čtení, speciální workshopy jako pohádkové dílny nebo tvůrčí psaní. V dalších 
dnech byl program festivalu zaměřen na komunikaci a média, která v dnešní době výrazně ovlivňují 
životy a názory dětí a žáků (youtube, instagram), fake news, dezinformace, lidská práva a svobody, 
pokračoval také program na Nakladatelské a Komorní scéně.  
Po celou dobu festivalu probíhaly i workshopy zaměřené na ruční výrobu, např. japonská knižní 
vazba, krasopis, výroba knižních záložek, obalů na knihy aj. V rámci festivalu proběhlo také 
vyhodnocení školní soutěže „Nakresli si svůj komiks“.  
Školám byly skrz MAP II nabídnuty volné vstupenky a možnost zaregistrovat si bezplatnou účast na 
jednotlivých workshopech. Žáci se takto účastnili tematických přednášek (workshopů): 
Arnošt Vašíček – Planeta záhad, pro 6. - 9. třídy,  
Bohdan Boboking Volejníček – Život a dílo J. R. R. Tolkiena, pro 8. - 9. třídy,  
Jiří Walker Procházka a Klára Smolíková –Viktorka a její vesmírná dobrodružství, pro žáky 1. stupně, 
Komiksy hravé i dravé, pro žáky 2. stupně,  
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Alena Vorlíčková – Pohádková dílna: Zakletý zámek, pro žáky 1. stupně,  
Pohádková dílna: Cesta a její cíl, pro žáky 2. stupně. 
 
Partneři projektu 
Černá louka s.r.o., pořadatel festivalu, základní školy. 
 
Udržitelnost 
Díky velmi pozitivnímu ohlasu účastnících se pedagogů a dětí plánujeme podobné aktivity 
podporovat i nadále.  
 
Zapojené ZŠ 
Osloveny byly všechny základní školy zapojené do MAP II, celkem se prostřednictvím MAP II účastnilo 
knižního festivalu cca 950 žáků. 
 
Náklady - co je hrazeno z projektu MAP II 
20 000 Kč včetně DPH – volné vstupenky pro libovolný počet dětí, omezené množství míst na 
workshopech (je dáno kapacitou místností a tématikou workshopů). 
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