
 

TISKOVÁ ZPRÁVA   
Ústí nad Labem 4. 4. 2014 

 
RAKOUSKOU KNIHOVNU V ÚSTÍ NAD LABEM OTEVŘELI  
ZÁSTUPCE DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ RAKOUSKA V PRAZE A 
VÍDEŇSKÝ STAROSTA 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 3. 4. 2014 otevřela Rakouskou 
knihovnu ve Vědecké knihovně UJEP.  
 
Význam slavnostního otevření Rakouské knihovny na UJEP buyl umocněn  
přítomností vysoce postavených představitelů Rakouské republiky. V prvé řadě se 
jednalo o Mag. Martina Hojniho, zástupce vedoucího mise diplomatického 
zastoupeni Republiky Rakousko v Praze, který zastoupil omluveného velvyslance 
Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa, a dále o neméně 
významnou návštěvu v osobě zemského hejtmana a starosty města Vídně  
Dr. Michaela Häupla, který je zároveň předsedou Rakousko-české společnosti ve 
Vídni.  
 
Rakouské knihovny (Österreich-Bibliotheken) jsou instituce zakládané od roku 
1989 Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a zahraniční věci. Právě 
zakládaná ústecká pobočka bude osmou knihovnou tohoto druhu v České 
republice a nabídne akademické i laické veřejnosti nejen rakouská literární díla, 
nýbrž i mnoho publikací k dějinám i současnosti Rakouska.  
 
Za přítomnosti starosty města Vídně a dalších významných byla na začátku 
slavnostního otevření v 17:00 h podepsána dohoda o zřízení Rakouské knihovny 
mezi UJEP, zastoupenou jejím rektorem prof. RNDr. René Wokounem, CSc., a 
rakouským Spolkovým ministerstvem Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA), 
které zastoupil pan Mag. Martin Hojni. 
 
Účast na prestižní události přijali dále významní zastupitelé města i kraje. Na 
UJEP jsme přivítali hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, který je 
svým postavením a funkcí protějškem zemskému hejtmanovi a vídeňskému 
starostovi Dr. Michaelu Häuplovi.  
 
Samozřejmostí byla přítomnost zástupců UJEP, zejména členů vedení UJEP 
(RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium, prof. RNDr. Jiřina 
Jílková, CSc., prorektorka pro vědu a doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., 
prorektor pro vnější vztahy), děkana FF UJEP doc. Ing. Aleše Havlíčka, Ph.D., a 
členů vedení FF UJEP, ředitele VK UJEP PhDr. Ivo Brožka a vedoucí katedry 
germanistiky FF UJEP doc. Mgr. Renaty Cornejo, Ph.D.  
     
Z odborníků na historii a rakousko-české vztahy byli přítomni zejména členka 
katedry historie FF UJEP a doc. PhDr. Kristína Kaiserová, CSc., ředitelka Ústavu 
slovansko-germánských studií FF UJEP, z ústecké veřejnosti pak Mgr. Miroslav 
Král, ředitele Muzea města Ústí nad Labem.  
 
Významné rakouské představitele doprovodila do Ústí nad Labem početná 
skupina zástupců rakouské strany, resp. těch institucí, které se o založení RK na 
UJEP nejvíce zasloužily. Byly to Mag. Christian Brunmayr, vedoucí odděleni pro 
realizaci kulturních a vědeckých akcí v zahraničí při BMEIA, Mag. Natascha 
Grilj, kulturní rada Rakouského velvyslanectví a ředitelka Rakouského 
kulturního fóra v Praze, Michal Polák, tajemník starosty města Vídeň a PhDr. 
Václav Maidl, knihovník Rakouské knihovny v Praze. 
 
Nechyběl ani generální ředitel společnosti UNIQA, která je významným 
sponzorem celé akce.  
 



 

Vznikem Rakouské knihovny v Ústí nad Labem se zařadí UJEP a tím i město Ústí 
nad Labem do prestižní mezinárodní sítě Rakouských knihoven, které jsou 
zřizovány a podporovány Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a 
zahraniční věci ve Vídni. Předpokladem pro udělení tohoto statutu je jednak 
kvalitní vědecké zázemí, které garantuje katedra germanistiky FF UJEP, a jednak 
základní fond literatury vztahující se k Rakousku a přístupný široké veřejnosti.  
 
Kořeny tohoto knižního fondu sahají již do první poloviny 90. let minulého století, 
kdy se katedra germanistiky při ústecké univerzitě začala v oblasti literatury 
intenzivně věnovat právě rakouské literatuře, která je v současné době jedním z 
jejích významných výzkumných těžišť. V této oblasti katedra germanistiky nejen 
výrazně vědecky publikuje, ale již řadu let také úspěšně rozvíjí své kontakty s 
Univerzitou Vídeň, a to v rámci společných projektů, konferencí či publikací.  
 
„Je pro naši univerzitu i město Ústí nad Labem obrovskou ctí, že nás navštívil 
představitel jedné z nevýznamnějších evropských metropolí, vídeňský starosta  
Dr. Michael Häupl, neboť jeho přítomnost na podobných akcích rozhodně není 
obvyklá. Jak založení Rakouské knihovny, tak tato vzácná návštěva jsou 
výsledkem dlouholetého působení naší katedry germanistiky na poli česko-
rakouských vztahů“, uvádí vedoucí katedry germanistiky FF UJEP doc. Renata 
Cornejo, která je jednou z hybných osobností úspěchu, kterým založení Rakouské 
knihovny v Ústí nad Labem a zároveň na UJEP je.  
 
Rektor UJEP, prof. René Wokoun, otevření Rakouské knihovny na UJEP 
jednoznačně vítá: „Oceňuji v prvé řadě píli pracovníků katedry germanistiky 
filozofické fakulty a taktéž Vědecké knihovny UJEP, bez ní by takto organizačně 
náročná akce nemohla být úspěšná. Zároveň mě těší úzký pracovní kontakt naší 
univerzity s rakouským velvyslanectvím i zemským hejtmanem a starostou města 
Vídně. Doufám, že společné setkání u příležitosti otevření Rakouské knihovny 
otevře další možné náměty na spolupráci s rakouskou stranou na úrovni 
univerzity, města i kraje.“  
 
K datu slavnostního otevření Rakouské knihovny dne 3. 4. 2014 je široké 
veřejnosti přístupno na 3 tisíce svazků literatury nejen z oblasti beletrie, ale i 
historie, filozofie, politiky, ekonomie, vzdělávání, dějin umění, architektury, 
výtvarného umění či tzv. gender studies. Kromě toho bude knihovna obsahovat 
také řadu publikací (i obrázkových) vztahujících se k hlavnímu městu Vídni. 
 
Významným aspektem rakousko-českých aktivit a zároveň smyslem zřízení 
Rakouské knihovny v Ústí nad Labem je taktéž prohlubování zájmu o našeho 
jižního souseda, se kterým máme mnoho společného jak z hlediska historického, 
tak i kulturního.    
 
Program slavnostního otevření Rakouské knihovny dne 3. 4. 2014, který 
obsahoval oficiální vystoupení a zdravice nejvýznamnějších představitelů 
rakouské i české strany, zakončilo krátké odborné vystoupení emeritního ředitele 
Archivu města Vídeň prof. Dr. Ferdinanda Oplla na téma „Vídeň jako ohnisko 
středoevropských dějin“.  
 
 
Při příležitosti slavnostního otevření Rakouské knihovny byl pro milovníky 
literatury a historie připraven bohatý doprovodný program: 
 
Výstava Berta Suttnerová /Bertha von Suttner (jako první žena obdržela v r. 
1905 Nobelovu cenu za mír) 
2. 4. – 31. 5. 2014 ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP(Po–Čt 8:00–20:00 
h, Pá 8:00–17:00 h, So 8:00 –12:00 h) 
 
 



 

 
 
 
 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.sikova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 

Přednáška o Bertě Suttnerové „Poselství Berty Suttnerové dnešku“  
2. 4., 15:00 h, studovna Vědecké knihovny UJEP  
Přednášející: PhDr. Jana Hodurová (ředitelka společnosti Berty Suttnerové 
v Praze)  
 
Přednáška „Češi v historickém obrazu Vídně“  
3. 4., od 13:00 h, kampus MF 01.32 (fialový sál) 
Přednášející:  Jan Brabenec (pražsko-vídeňský výtvarník a autor knihy „Vídeň je 
Vídeň, ale bez Čechů by to nebylo vono.“) 
 
Přednáška „Vídeň jako ohnisko středoevropských dějin. Historický přehled 
od středověku po rané 20. stolení“ 
3. 4., 14:00 h, kampus MF 01.32 (fialový sál) 
Přednášející: prof. Dr. Ferdinand Opll (historik, emeritní ředitel Městského a 
Zemského archívu města Vídeň) 
 
Autorské čtení Michaela Stavariče v českém a německém jazyce  
3. 4., 15:00 h, kampus MFC, zasedací místnost 1.14 v 1. patře  
Moderace: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., diskuze s rakouským autorem 
českého původu za účasti překladatelky Terezy Semotamové (Göttingen) 
 
 
Ústecká pobočka Rakouské knihovny mohla být založena díky 
sponzorskému daru Rakousko-české společnosti ve Vídni, jejímž předsedou 
je vídeňský starosta Dr. Häupl, finanční podpoře pražské pobočky rakouské 
pojišťovny UNIQA a knižnímu daru Magistrátu města Vídně.  
 
 

              
 

 
 

 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
 
 
 


