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ŠEDESÁT LET VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM  
 
V letošním roce slaví knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
výročí šedesáti let (1954–2014) od jejího založení. 
 
V tomto jubilejním roce připravila Vědecká knihovna UJEP celou řadu zajímavých 
aktivit. Na webových stránkách knihovny byly zpřístupněny naskenované 
historické fotografie knihovny i článek o historii šedesáti let poskytování 
knihovnických služeb. 
 
Po celý rok jsou ve vstupní hale knihovny instalovány zajímavé výstavy „Poklady 
z fondů knihovny“. V měsíci září a říjnu je ve vitríně instalována výstava 
historických knihovnických pomůcek a tiskopisů, která přibližuje práci knihovnic 
z dob minulých.  
 
Knihovna též oslovila dva významné ústecké fotografy Petra Berounského  
a Vladimíra Cettla, kteří v rámci oslav knihovny připravili zajímavou výstavu 
fotografií „Dva v jedné“, jež dokumentuje prostor nové Vědecké knihovny UJEP. 
Výstava fotografií bude instalována v prostorách knihovny (Pasteurova 5, 400 96 
Ústí nad Labem) až do konce měsíce října. 
 
Oslavy šedesátého výročí vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem vyvrcholí 
dne 26. 9. 2014 v 15:00 h, kdy rektor UJEP, prof. RNDr. René Wokoun, CSc., 
v rámci slavnostního odpoledne předá pamětní listy bývalým i stávajícím 
knihovníkům, spolupracovníkům z řad akademických pracovníkům a ústeckým 
knihovnám. V rámci tohoto slavnostního dne vystoupí s tanečními ukázkami 
Vladimír Gončarov, sólista ústeckého divadla a nositel ceny Thálie. 
Samozřejmostí bude přítomnost členů vedení UJEP, děkanů jednotlivých fakult 
UJEP a ředitele Vědecké knihovny UJEP. 
 
Svou účast na akci přislíbil i předseda SKIP (Svaz knihovníků a informačních 
pracovníku) Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., ředitel Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem Ing. Aleš Brožek, vedoucí Lékařské knihovny 
Krajské zdravotní a. s., v Ústí nad Labem PhDr. Václav Hofmann a vedoucí 
knihovny Muzea města Ústí nad Labem Helena Houfková. 
 
Součástí oslav je také výstava klauzurních prací studentů Fakulty umění a 
designu v Ústí nad Labem s knihovnickou tématikou. 
 
V roce 1954 vznikla v Ústí nad Labem Vyšší pedagogická škola, jejíž součástí 
byla pochopitelně i knihovna. Tato škola se v roce 1959 transformovala na 
Pedagogický institut, v roce 1964 na Pedagogickou fakultu, v roce 1991 vznikla 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  jejíž součástí se Pedagogická fakulta 
stala. Později přibyly další fakulty se svými knihovnami a od začátku loňského 
roku byly spojeny do Vědecké knihovny UJEP. 
 
V moderní, z dálky viditelné budově v univerzitním kampusu s celkovou užitnou 
plochou 3192 m², je umístěno přes 250 tis. svazků knih, k dispozici je zde 200 
studijních míst, Wi-Fi připojení, 29 počítačů, skenovací a kopírovací služby Je zde 
instalován systém radiofrekvenční identifikace dokumentů Bibliotheca (2 detekční 
brány, samoobslužné výpůjční zařízení, návratový automat). Vybavení knihovny 
bylo částečně pořízeno z finančních prostředků operačního programu Výzkum a  
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vývoj pro inovace díky realizaci projektu VIZ: Vědecké informační zdroje pro 
výzkum a vývoj. Výraznou změnou je rozsáhlý volný výběr a zejména 
zpřístupnění univerzitní knihovny veřejnosti, což v předchozích podmínkách 
univerzity nebylo možné. Otevírací doba je pondělí až čtvrtek 8:00–20:00 h, pátek 
8:00–17:00 h, sobota 8:00–12:00 h. Knihovna organizuje zajímavé výstavy, 
autorská čtení a besedy. 
 
Vědecká knihovna UJEP je nositelem ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii 
„Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb“, a to „za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně 
koncipované budově knihovny“. 
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