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Inspirace z Ostravy - Knihovna
města Ostravy a její specifika
Alena Součková
Knihovna města Ostravy (KMO) patří k největším veřejným knihovnám v republice.
Vždyť Ostrava se svými více než 300 tisíci obyvatel je třetím největším městem České
republiky a ostravsko-karvinskou aglomeraci na ploše 30 x 30 km obývá téměř milión
obyvatel.
Knihovna města Ostravy je tvořena ústřední knihovnou a 26 pobočkami ve všech
čtyřech ostravských obvodech. Zřizovatelem knihovny je statutární město Ostrava. Na
provoz přispívají městské části, řada firem i jednotlivci. KMO slouží ostravským čtenářům
od roku 1921. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež a služby starším a
handicapovaným spoluobčanům.
Ústřední knihovna sídlí od roku 2005 na ul. 28. října u Sýkorova mostu v části
Moravská Ostrava. Postupně se tam stěhovala jednotlivá pracoviště z dosud
pronajímaných a většinou nevyhovujících objektů. Prostory byly knihovně přiděleny již o
několik let dříve, ale nejdříve ničivá povodeň (krátce po otevření první části knihovny) a
následná rozsáhlá rekonstrukce celého objektu v letech 2003-2005 poněkud oddálily
soustředění všech knihovnických služeb.
Budova, kde nyní knihovna sídlí, byla původně postavena jako kavárna s vyhlídkou na
řeku a most, se zajímavě řešenou vnitřní pasáží a v patrech s luxusními byty. Tato situace
ale netrvala dlouho. Prostory se změnily na dílny pro výrobu a opravy obuvi a
protektorování pneumatik, v patrech byly kanceláře. Paradoxně až povodně před deseti
lety "přispěly" k rekonstrukci celé budovy pro účely knihovny a komorní divadelní scény.
Podle dobových plánů a zobrazení byly obnoveny původní architektonické prvky i barevné
kompozice.
Přízemí a navazující klidová zóna na galerii patří rozsáhlému volnému výběru
literatury pro dospělé včetně studijních míst a počítačových stanic. Zvlášť je umístěna
čítárna novin a časopisů s možností kopírování a laminování. V samostatných prostorách
v přízemí je také zvuková knihovna pro nevidomé.
Další patro je věnováno nejmenším čtenářům a návštěvníkům. Rozsáhlé prostory
umožňují rozčlenit fond podle zájmů různých věkových kategorií dětí a mládeže, konají se
zde besedy, knihovnické lekce a exkurze. Služeb oddělení využívají také studenti
vysokých škol (recenze knih, články, výstřižky). Návštěvníky jsou i někteří senioři, kteří se
chtějí vrátit k oblíbené četbě svých dětských let.
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Hudební oddělení má v Knihovně města Ostravy dlouholetou tradici. K dispozici jsou
hudebniny, hudební nosiče, knihy a časopisy. Pořádají se zde hudební pořady atd.
Studovna, multimediální studovna, regionální oddělení, nově otevřené Eurocentrum
nabízí bohatý fond tištěných i elektronických informačních zdrojů.
Nejmladším oddělením v ústřední knihovně je Britské centrum, které slouží
pedagogům vyučujícím anglický jazyk, studentům, kteří jej studují, a všem, kteří se
zajímají o angličtinu a britskou kulturu.
Nezbytnou součástí ústřední knihovny jsou skladové prostory (KMO disponuje fondem
cca 600 tisíc knihovních jednotek) a administrativní část.
Projekt Všichni jsou tady doma
Pro rok 2007 připravila Knihovna města Ostravy ve všech svých pobočkách projekt
zaměřený na prezentování akcí k poznávání národnostních menšin, které jsou na
Ostravsku nejpočetněji zastoupeny (vietnamská, romská, řecká, polská, slovenská).
Cílem je podpořit interkulturní dialog prostřednictvím multikulturního vzdělávání a
napomoci integraci cizinců, kteří se rozhodli v Ostravě žít a jejichž potenciál může
společnost využít. Dalším záměrem je potlačit vžité xenofobní postoje a navázat s
příslušníky menšin (jednotlivci i sdruženími) pozitivní komunikaci. Programová náplň
zahrnuje tvůrčí dílny, výstavy, divadelní představení, soutěže, besedy, vystoupení
folklórních souborů atd.
Projekt Romaňi Kereka - Romský kruh - na pobočce v Ostravě-Vítkovicích
Od roku 2004 se připravoval projekt Romaňi Kereka - Romský kruh, jehož cílem bylo
vybudovat veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo. To znamená vytvořit
prostor setkávání, podporovat multikulturní dialog, zohledňovat romská specifika.
Připravovaná rekonstrukce budovy v Ostravě-Vítkovicích, Kutuzovova 14, umožnila
realizaci této aktivity právě v této části města, kde je velká koncentrace rodin s nízkým
sociálním standardem, který se projevuje negativními společenskými jevy (kriminalita dětí
a mládeže, záškoláctví, drogová závislost apod.).
Projekt chce oslovovat všechny ohrožené skupiny, prioritně děti předškolního a
mladšího školního věku (řízená podpora dětského čtenářství, pestré mimoškolní aktivity,
atraktivní trávení volného času). Další cílovou skupinou jsou matky na mateřské dovolené
a rodiny jako celek.
Knihovna ve spolupráci s dalšími institucemi, školami, sdruženími, poradci a aktivisty
by měla být jak metodicko-informačním centrem, tak místem pro realizaci vzdělávacích,
kulturních a volnočasových aktivit.
Pobočku v Ostravě-Vítkovicích tvoří dva velké otevřené prostory. Jeden slouží k
volnočasovým aktivitám - tvůrčí dílny, výstavy, hudební a taneční vystoupení, hry,
relaxace. Druhý nabízí knihovnické a informační služby - fondy pro děti, fond periodik,
fondy pro dospělé, internetové stanice. K dispozici jsou také romské a romistické knihy,
časopisy a noviny.
Otevírací doba (podobně jako v celé KMO) je každý den včetně soboty, mimo středu,
od ranních do pozdních večerních hodin. Služeb knihovny může využívat každý, kdo je
řádně zaevidován. Na akce (pořádány jsou od druhé poloviny roku 2006) jsou zváni
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všichni obyvatelé a dosud uskutečněné akce (výtvarné dílny, fotografická soutěž, literární
soutěže, taneční a pěvecká vystoupení apod.) byly přijímány pozitivně.
Více o Knihovně města Ostravy a jejích aktivitách na webových stránkách:
http://www.kmo.cz .
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