Ivo Brožek: „Když jsem
nastoupil, byl jedinou
technikou psací stroj.“
Ředitel Vědecké knihovny UJEP PhDr. Ivo Brožek
dovršil 1. září 2014 třicet let zaměstnání na naší
vysoké škole. Dne 16. 10. 2014 obdržel v Zrcadlové
kapli Klementina z rukou předsedy Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) Mgr. Romana
Giebische, Ph.D., Cenu českých knihovníků 2014 za
celoživotní přínos českému knihovnictví a podporu
SKIP. Při této příležitosti jsme PhDr. Ivo Brožka požádali o rozhovor.
Při studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole

Jaké bylo Vaše první
zaměstnání?

Mé první zaměstnání bylo v Oddělení vědeckoinformační a knihovnické služby Krajského ústavu národ-

(obdoba dnešního gymnázia) jsem měl všestranné
zájmy, účastnil jsem se různých olympiád (chemické, matematické, fyzikální), zajímal mě i zeměpis, dějepis a čeština. Proto byla pro mě obtížná
volba vysoké školy. Rozhodl jsem se studovat chemii a v září 1969 jsem nastoupil na Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze. Po půl roce jsem
poznal, že mi tento obor nevyhovuje zejména kvůli
laboratorním cvičením. Studium jsem ukončil a po
přijímacích zkouškách jsem nastoupil na Fakultu
sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy na
obor Vědecké informace a knihovnictví. Toto studium jsem pak v roce 1974 úspěšně ukončil (a to
na Filosofické fakultě UK, kam byl obor později
převeden).

ního zdraví v Ústí nad Labem, který sídlil v budově D
(VIKS) v dnešním kampusu UJEP. Zpracovával jsem
rešerše, evidenci publikační činnosti aj.
Co se za třicet let změnilo v knihovnictví na
naší škole?

Když jsem nastoupil do Ústřední knihovny Pedagogické fakulty, knihovna měla 7 zaměstnanců a 12
studijních míst. Jedinou technikou byl psací stroj
a rozmnožovací přístroj na katalogizační lístky.

15 rozhovor

Ještě jednou vám gratulujeme k získanému
ocenění. Je známo, že
jste dlouhodobě působil
jako vedoucí knihovny
a zastával významné
funkce v řadě odborných
institucí. Jak jste se ke
knihovnictví dostal?

Postupně jsem zažil zavádění počítačů, automatizovaných knihovních systémů, později internetu,
webu, kopírovací a skenovací techniky. Knihovna se
několikrát stěhovala, v roce 2001 dočasně do budovy
VIKS. V roce 2002 začaly snahy o vybudování celouniverzitní knihovny, které byly dovršeny v roce 2012.
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Čeho z toho všeho, co se
Vám v profesním životě
podařilo dosáhnout, si
nejvíce ceníte?

Cením si především toho, že se po mnohaletém
úsilí podařilo otevřít začátkem roku 2013 Vědeckou
knihovnu UJEP, která poskytuje komfortní zázemí
akademickým pracovníkům i studentům pro studium a vědeckou činnost. Knihovna v tomtéž roce
získala ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii
„významný počin v oblasti poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb“ za sloučení
fakultních knihoven do efektivního celku v moderně
koncipované budově knihovny. Rád bych tímto
poděkoval všem mým spolupracovníkům. Bez jejich
usilovné práce by toto nebylo možné.

Co knihovna UJEP připravuje v roce 2015?

Zopakujeme všechny úspěšné akce roku 2014, např.
Noc literatury, propagační stánek knihovny na Majálesu, autorská čtení a výstavy. Do volného výběru
umístíme kolekci vybrané beletrie American library. Podpoříme nově vzniklý studentský klub Cajk
ve vysokoškolských kolejích předplatným časopisů
hrazených z rozpočtu knihovny. Také plánujeme
uspořádat výstavy a besedy, které přiblíží země, jež
budou předsedat Evropské unii.

A na závěr nám dovolte
otázku. Jaká knížka
leží na Vašem nočním

Momentálně žádná, ale v poslední době mě zaujala

stolku?

kniha Jiřího Padevěta Průvodce protektorátní Prahou. Autora této knihy, oceněné Magnesia litera,
jsme také pozvali na besedu do Literární kavárny,
kde svou knihu představil našim studentům.

Děkujeme za rozhovor.
Přejeme Vám hodně
zdraví a úspěchů v profesním a osobním životě.
Rozhovor vedly:
Marcela Hladíková, VK
Ing. Kateřina Koděrová, VK

