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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                 Ústí nad Labem 29. 10. 2019 
 
UNIVERZITNÍ KNIHOVNU NAVŠTÍVÍ DALŠÍ VELVYSLANEC  
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá při 
příležitosti finského předsednictví Evropské unii FINSKÉ DNY. Záštitu nad nimi 
převzal velvyslanec Finské republiky v České republice, Jukka Uolevi Pesola.  
 
Stalo se již tradicí, že Vědecká knihovna UJEP po celý měsíc duben a listopad věnuje 
pozornost státu, který právě předsedá Evropské unii. 
 
Slavnostní zahájení Finských dnů na UJEP za přítomnosti pana velvyslance  
a vedení UJEP se uskuteční v pondělí 4. 11. 2019 od 14:00 h ve volném výběru 
knihovny.  
 
Již od začátku měsíce bude v prostorách volného výběru instalována fotografická 
výstava Check-in Helsinki. Autor fotografií MgA. Jiří Dvořák, odborný asistent 
ateliéru Aplikované a reklamní fotografie z Fakulty umění a designu UJEP, 
zpracovává banální městská zátiší kombinovaná s technicky komponovanými 
snímky metropole, pokládá je mezi sebou a vytváří jemné významové hrátky. 
Vernisáž výstavy, která vznikla při několikaměsíčním pobytu v Helsinkách, se 
uskuteční v rámci slavnostního zahájení Finských dnů na UJEP v pondělí 4. 11. 
2019 od 14:00 h. Na výstavu naváže Jiří Dvořák okamžitě od 15:00 h cestopisnou 
přednáškou Kiitti Helsinky, která se uskuteční v počítačové učebně Vědecké 

knihovny UJEP. 

 
Po celý listopad bude v knihovně instalovaná také výstavka publikací o Finsku 
(vstupní hala Vědecké knihovny UJEP). MgA. Aneta Bendáková, ilustrátorka  
a lektorka knižní vazby, absolventka Fakulty umění a designu UJEP, povede v úterý 
5. 11. 2019 od 15:00 h komiksový workshop na téma Finsko. Na workshopu se 
účastnici dozvědí o základních principech komiksu, vymyslí si svého hlavního 
superhrdinu a podívají se s ním do Finska.  
 

Kulturní program Finských dnů na UJEP doplní promítání dokumentárních filmů  

v úterý 12. 11. 2019 v počítačové učebně Vědecké knihovny UJEP. Prostřednictvím 

filmů budou prezentovány finské národní parky a turistické cíle. 

 

O den později ve středu 13. 11. 2019 bude v počítačové učebně vyprávět 

studentka ústecké fakulty umění a designu, Eva Pacovská, o svém studijním 

erasmus pobytu ve Finsku.  

 
RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil pro Finské dny 
přednášku Cestovatelské postřehy ze země tisíců jezer – Finska, která se 
uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 15:00 h v počítačové studovně Vědecké knihovny 
UJEP.  
 

Všechny jmenované akce, které proběhnou v prostorách Vědecké knihovny UJEP 

na adrese Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, jsou bezplatné. Více informací je 

možné získat na webových stránkách knihovny: http://knihovna.ujep.cz 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP, 475 286 012, 
katerina.koderova@ujep.cz  
 
Příloha: Plakát s programem Finských dnů na UJEP 
 
Finské dny na UJEP probíhají za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem. 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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