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NIZOZEMSKÉ DNY NA UJEP  
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá při 
příležitosti nizozemského předsednictví Evropské unii NIZOZEMSKÉ DNY. 
Záštitu nad nimi převzal velvyslanec Nizozemského království v České 
republice J. E. Eduard W. V. M. Hoeks. 
 
Tradici připomínání předsednictví Evropské unii zahájila Vědecká knihovna 
UJEP před rokem uspořádáním Lotyšských dnů, které v listopadu 2015 
vystřídaly Lucemburské dny. Nyní je na řadě Nizozemské království.  
 
Pracovníkům univerzitní vědecké knihovny se daří nejenom získat nad těmito 
akcemi záštitu příslušných velvyslanců v České republice, ale zároveň také 
zajistit jejich osobní přítomnost na zahájení.  
 
Na slavnostním zahájení Nizozemských dnů na UJEP tak bude mít univerzita 
tu čest přivítat velvyslance Nizozemského království v ČR. Spolu se 
zástupci vedení UJEP dne 6. 4. 2016 od 14:00 h slavnostně zahájí 
Nizozemské dny na UJEP ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP.  
 
Po zahájení proběhne od  15:00 h v počítačové studovně knihovny přednáška 
(Daniela Hagena) Párty, tráva, lodě … a tak dál, aneb Holandsko trochu 
jinak.    
 
V průběhu dubna bude v prostorách volného výběru knihovny instalována 
výstava reprodukcí nizozemských malířů. Díky spolupráci s velvyslanectvím 
Nizozemského království budou v počítačové studovně knihovny promítány 
nizozemské filmy s anglickými titulky Peklo 63 dne 12. 4. 2016, Sonny boy dne 
19. 4. 2016 (začátek vždy v 17:00 h). 
 
RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil v rámci 
Nizozemských dnů přednášku Toulky po Nizozemsku, kde kvetou nejenom 
tulipány, která se uskuteční dne 14. 4. 2016 od 15:00 h v počítačové studovně 
Vědecké knihovny UJEP.  
 
Po celý duben bude ve vstupní hale Vědecké knihovny UJEP navíc instalována 
výstava publikací o Nizozemsku. 
 
Účast na všech akcích, které proběhnou v prostorách Vědecké knihovny UJEP na 
adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, je bezplatná. 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 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
 

 


