
100 let

regionu a regionální literatury

v knihovnách

[Ostrava, 22.–23. 10. 2019]

Konference Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách, uspořádaná za podpory

statutárního města Ostravy v rámci oslav stého výročí platnosti knihovního zákona (č.

430/1919 Sb.), je koncipována jako úvodní setkání knihovnických a univerzitních

pracovníků, kteří se zabývají problematikou regionu(ů) a regionální literatury a kteří

budou mezi sebou sdílet své zkušenosti a znalosti o této dnes velice populární

problematice.

Cílem konference je utvořit platformu, jejímž výstupem bude obraz práce s

regionální problematikou napříč různými oblastmi (literatura, výtvarné umění, hudba,

významné osobnosti regionu etc.) a areály v České republice. Konference se také

zaměří na možnosti navázání užší spolupráce mezi knihovnami a akademickou obcí.

Téma regionu a regionální literatury se těší ve společnosti velké popularitě – lidé se

dnes, nejen na Ostravsku, zajímají o významné osobnosti, místa i historii svého regionu a

toto vše by měla moderní knihovna ve svých aktivitách zohledňovat.

Program konference:

Úterý 22. 10. 2019

11:00—13:00
Prezence účastníků konference

13:05
Úvodní autorské čtení: vystoupí básník Ondřej Hložek, na kytaru zahraje
Martin Dytko

14:00 Úvodní slovo k hostům konference:
Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka Knihovny města Ostravy)

14:05 Úvodní slovo ke konferenci samotné:
Mgr. Roman Polách, Ph.D. (Centrum regionálních studií FF OU)

14:10 Mgr. Roman Polách, Ph.D. (Centrum regionálních studií, FF OU)
Region jako identifikační činitel v literatuře i knihovnictví

14:40 Mgr. Michal Denár (Městská knihovna Česká Třebová)
Osobnostiregionu.cz: 7 let v duchu spolupráce a sdílení

15:10 Mgr. Tamara Pršínová (Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích)
Region jižní Čechy – historie, literatura, osobnosti (představení činnosti
regionálního oddělení Jihočeské vědecké knihovny)



15:40—16:10 Přestávka a občerstvení

16:10 Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovně Františka Bartoše ve Zlíně)
Knihovna jako společný jmenovatel spolupráce paměťových institucí ve
Zlínském kraji

16:40 Mgr. Monika Horsáková (Ústav bohemistiky a knihovnictví, Slezská
univerzita)
Vizualizace poezie z dílny Slezské univerzity

17:10—18:00 DISKUZE NAD VÝSTUPY A PROMÝŠLENÍ DALŠÍCH MOŽNOSTÍ
UVEDENÝCH PŘÍSTUPŮ

18:15—19:00 — Komentovaná literární procházka Ostravou s Mgr. Petrem
Ligockým, sraz zájemců u Katedrály Božského Spasitele v Ostravě

19:15 — Večeře

Středa 23. 10. 2019

9:00 Mgr. Kateřina Sisková (Moravskoslezská vědecká knihovna)
RRB V MSVK – co v té bibliografii vlastně děláme

9:30 Mgr. Jana Vaculíková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
Regionální oddělení v MVK Vsetín a jeho (ne)tradiční činnosti

10:00 Jana Aubrechtová (Městská knihovna Rokycany)
Práce s regionální literaturou a autory, aneb Jak to děláme/neděláme v
Rokycanech.

11:00 Bc. Jana Koudelová (Krajská knihovna v Pardubicích)
Známí neznámí Vokolkové a jejich odkaz v Krajské knihovně v Pardubicích

11:30 Nataša Lajdová (Krajská knižnica Žilina)
Región Horné Považie (predstavenie činnosti úseku regionálneho výskumu,
dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline).

12:00 Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. (Centrum regionálních studií FF OU)
Centrum regionálních studií FF OU mezi vědou a její popularizací

12:30—13:30 DISKUZE NAD VÝSTUPY A PROMÝŠLENÍ DALŠÍCH MOŽNOSTÍ
UVEDENÝCH PŘÍSTUPŮ
SHRNUTÍ KONFERENCE A ROZLOUČENÍ

Finančně podpořilo


