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TISKOVÁ ZPRÁVA                             Ústí nad Labem 4. 4. 2019 
 
AKTIVNÍ DUBEN V UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ 
 
S prvními slunečními paprsky přibývá energie i ve Vědecké knihovně UJEP. Ne, 
že by tam během zimních měsíců lelkovali, ale jaro je prostě velký motivátor.  
A tak se můžete těšit na samé zajímavé akce, na které by byla škoda nepřijít.  
 
Dubnový měsíc odstartoval v univerzitní knihovně kulturně. Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se 
zde uskutečnilo autorské čtení charismatického Radka Fridricha, který do knihovny  
vnesl tu pravou moderní soudobou literaturu.  
 
Úterý 9. 4. bude zasvěceno vážnému tématu. Umět poskytnout první pomoc by měla 
být samozřejmost, a proto je v knihovně k tomuto tématu připraven workshop Mýty  
o první pomoci aneb Nebezpečné omyly, kterým možná věříte. Rezervace předem 
je nutná, a tak se nahlaste na e-mail katerina.koderova@ujep.cz.  
 
Začátek dalšího týdne bude skutečně akční. V pondělí 15. 4. se hned z rána (9:00 h) 
bude možné vzdělat v práci s elektronickými databázemi UJEP, následovat bude od  
10:00 h školení citačního manažeru CitacePro. Obě školení jsou doporučena všem 
studentům, kteří právě chystají některou ze svých závěrečných prací.  
 
Odpoledne tentýž den, přesněji od 15:00 h, bude na programu významné ekologické 
téma: Snažíte se omezovat tvorbu odpadu? Přednáška Zero Waste, kterou povede 
Jana Karasová z blogu o životě bez odpadu www.czechzerowaste.cz, poskytne 
spoustu typů a nápověd!  
 
Hned den poté, v úterý 16. 4., proběhne repete ranní akce předchozího dne. Od 9:00 
h školení Jak na elektronické databáze na UJEP a od 10:00 h zasvěcení do práce  
s citačním manažerem Citace Pro. Od 14:00 h je  potom připraven pohled do 
Rumunska. Celý měsíc totiž ve Vědecké knihovně UJEP probíhají tzv. Rumunské 
dny. Studenti univerzity provedou účastníky besedy „Rumunsko očima cestovatele“ 
po této zemi tak barvitě, že možná pocítí chuť se do této krásné země podívat.  
 
Ve středu 17. 4. započnou přípravy na Velikonoce. Tyto svátky jara už na sebe 
nenechají dlouho čekat, velikonoční dekorace proto přijde vhod. Letos se v knihovně 
pustíte do ozdob z rákosu. Workshop odstartuje v 15:00 h.  
 
Týden na to, ve středu 24. 4., se chystá opět cesta do Rumunska. Tentokrát 
autenticky, neboť touto zemí provedou samotní rumunští studenti programu Erasmus+ 
na UJEP. Enjoy Romania! bude v angličtině a začíná opět v 15:00 h. 
 
Po celý duben bude ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP probíhat fotografická 
výstava České vesnice rumunského Banátu od Antonína Nevole. Veřejnost je zvána 
také na výstavu Významní Češi – mezi jazykem, národem a státem 1800—1945. 
 
A co víc? V dubnu je pro návštěvníky knihovny zajištěn zkušební přístup do 
elektronických databází Academic Search Ultimate a EMIS Univerzity.  
 
Akce VK UJEP probíhají za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem. 
 
Odkaz na přílohy: Plakáty akcí VK UJEP v dubnu 2019 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=8a348723-c546-7d67-0a39-
393acf0f45cd 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP, 475 286 012, 
katerina.koderova@ujep.cz, http://knihovna.ujep.cz/ 

 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí  
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