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TÝDEN KNIHOVEN VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ UJEP 
 
 

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do 
již 18. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).  
 
V termínu od 6. října do 12. října 2014 je pro návštěvníky knihovny připravena 
celá řada zajímavých aktivit.  
 
Jedním z hlavních cílů tohoto ročníku je přiblížit návštěvníkům co možná 
největší kontakt s autory, k čemuž poslouží aktivita s názvem Maraton čtení, 
do které se též zapojí právě Vědecká knihovna UJEP.  
 
Ve čtvrtek 9. října od 15:00 h proběhne v prostorách Literární kavárny UJEP 
(přízemí budovy Vědecké knihovny UJEP, Pasteurova 5, kampus UJEP) 
autorské čtení Jiřího Padevěta, který představí knihu Průvodce protektorátní 
Prahou. Tato kniha získala ocenění Magnesia litera 2014 ihned ve dvou 
kategoriích (literatura faktu a kniha roku 2014).   
 
V rámci Týdne knihoven bude možné se v naší knihovně též zúčastnit školení 
Elektronické informační zdroje, které proběhne ve středu 8. října 2014 
v počítačové učebně Vědecké knihovny UJEP od 10:00 h a od 13:00 h. 
V rámci semináře budou návštěvníkům mimo jiné předvedeny možnosti 
přístupu do plnotextových databází Oxford a Cambridge Journals, ale i  samotné 
vyhledávání v těchto databázích.  
 
Pro nově registrované čtenáře (i z řad veřejnosti) budou v Týdnu knihoven 
připraveny drobné dárky, které obdrží ihned při registraci.  
 
V průběhu celého týdne bude možnost se také zúčastnit knižního bazaru 
ve vstupní hale knihovny. Sem je vítán každý, kdo má zájem vyměnit svoji 
knihu za jinou.  
 
Na celý týden zároveň vyhlásí knihovna „amnestii dlužníků“. Čtenářům, kteří 
mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou a vrátí je v průběhu Týdne 
knihoven zpět, bude prominut poplatek z prodlení.  
 
Všechny výše zmiňované akce proběhnou v prostorách Vědecké knihovny 
UJEP v univerzitním kampusu 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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