
 

 

 
 
 
 
 

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 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                       
 

Ústí nad Labem 21. 9. 2016 
 
 
TÝDEN KNIHOVEN VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ UJEP 
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do 
již 20. ročníku celostátní akce Týden knihoven, vyhlášené Svazem 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).  
 
Týden knihoven je největší společnou událostí českých knihoven probíhající po 
celé České republice, která letos proběhne v termínu od 3. října do 9. října. 
Tento největší knihovnický happening každoročně láká na celou řadu 
společných i dílčích akcí, které se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti 
i samotných knihovníků.  
 
Na celý týden Vědecká knihovna UJEP vyhlásila „amnestii dlužníků“. 
Čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou a vrátí je 
v průběhu Týdne knihoven zpět, bude prominut poplatek z prodlení.  
 
Nabídka, která potěší především středoškoláky, je možnost bezplatné roční 
registrace ve Vědecké knihovně UJEP pro studenty středních škol.  
 
Nejočekávanější akcí, kterou knihovna připravuje, je Autorské čtení Radky 
Denemarkové. Trojnásobná laureátka literární ceny Magnesia Litera, 
scénáristka, dramaturgyně a také historička a překladatelka Radka 
Denemarková zavítá do Ústí nad Labem v rámci celostátní akce Maraton čtení 
a představí své nejnovější publikace. Autorské čtení se uskuteční v pondělí 3. 
října v 17:00 h v Literární kavárně UJEP (přízemí budovy Vědecké knihovny, 
Pasteurova 5).  
 
O tři dny později, proběhne ve Vědecké knihovně UJEP Školení Citace Pro, 
kdy bude účastníkům zábavnou a zajímavou formou přiblížena problematika 
citování. Školení se bude konat 6. října 2016 od 14:00 h v počítačové studovně 
knihovny.  
 
Všechny výše zmiňované akce Vás zavedou do budovy Vědecké knihovny 
UJEP v univerzitním kampusu na adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad 
Labem. Účast na všech z nich je zdarma.  
 
Více informací o jednotlivých aktivitách je možné získat na webových stránkách 
knihovny: http://knihovna.ujep.cz/ nebo facebooku. 
https://www.facebook.com/events/525762637629084/ 
 
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 
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