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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ UJEP  
 

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem se zapojí do 
celostátní akce B řezen – měsíc čtená řů, vyhlášené Svazem knihovník ů  
a informa čních pracovník ů (SKIP).  
 
V průběhu celého měsíce března je pro návštěvníky knihovny připravena celá 
řada zajímavých aktivit.  
 
Letošní motto této celostátní akce zní „Hrabalovský rok v knihovnách !“ 
Jedním z hlavních cílů tohoto ročníku je posilovat společenský význam a prestiž 
četby. 
 
V centru našeho zájmu bude letos opět čtenář a čtení ve všech jeho formách 
k čemuž poslouží i akce s názvem Týden čtení aneb „ Čtení sluší každému “, 
která se ve Vědecké knihovně UJEP uskuteční již podruhé. V termínu  
od 3–6. 3. 2014 bude probíhat ve studovně VK UJEP (vždy od 13:00 h ) četba 
z knih českých a světových autorů. Návštěvníci se mohou těšit na úryvky z knih 
Bohumila Hrabala a mnoha dalších.  
 
Po celý měsíc bude možné se prostřednictvím webových stránek knihovny 
účastnit čtená řského kvízu , který se bude skládat celkem z deseti otázek 
zaměřených na vědomosti čtenářů především z oblasti literatury. Tři nejlepší 
řešitelé budou odměněni.  
 
V rámci projektu Živá literatura , za nímž stojí studentky katedry bohemistiky 
PF UJEP, se uskuteční další z řady připravovaných autorských čtení. Po velice 
úspěšném autorském čtení Jáchyma Topola přivítáme v knihovně Irenu 
Douskovou , a to dne 10. 3. 2014 v 18:00 h  ve volném výběru Vědecké 
knihovny UJEP. 
 
V průběhu celého měsíce bude možnost se zapojit také do knižního bazaru 
ve vstupní hale knihovny. Sem je vítán každý, kdo má zájem vyměnit svoji 
knihu za jinou.  
 
Všechny výše zmiňované akce proběhnou v prostorách Vědecké knihovny 
UJEP na adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem. Účast na všech akcích 
je zdarma. Více informací o jednotlivých akcích je možné získat na webových 
stránkách knihovny: http://knihovna.ujep.cz/ . 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP 

tel: 475 286 012,e-mail: katerina.koderova@ujep.cz 
http://knihovna.ujep.cz/ 
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