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lvo Brožek ,,Naučil jsem §e vnímat globální
§ouvi§losti."
I(nihovnapaňíkuniverzitě jako kvelbloudovihrby, Ostatně, d"okážete sipředstaituniverzitubez
knihovny? Chtďo by se říct: ,,Nesmysl". Na druhou stranu si můžeme položit otázku, k čemu je
půjčováníl<ttihve 21. století,když se dataputujíúintemetemměsíútěpoútajínaexabajty (1018

bajtu)? V ústecké univerzitní knihovně po 32 letech skonál ve funkci ředitele PhDr. Ivo Brožek,
Iaureát Cerry českých kttihowtíků, a ani tyto otázlE nezůstaly mimo pozornost.. .

Čímlste chtěl být jako malý kluk?

Měl jsem mnoho rtrzných zájmi. Hodně
jsem četl, zajimal se o přírodu, historii,
zeměpis. Nepamatuji se však, že bych měl
nějaké vysněné povolání.

Kdyvás poprvé napadlo, že byste mohl
pracovat v knihovně?

Jako žákzákladni školy jsem navštěvoval
pobočku Krajské knihovny Maxima Gor-
kého v Ústí nad Labem na klíši. pomáhal
jsem paní knihovnici Matějkové s pomoc-
nými pracemi. Při studiu na střední škole
mne zajimalyjak přírodovědné, tak huma-
nitní obory. Nakonec jsem podal přihlášku
ke studiu chemie na Vysoké škole che-
micko-technologické. Po půl roce jsem
poznal, že laboratorní praxi nezvládnu,
a přihlásil se na obor knihovnictví na
Fakultě sociálních věd a publicistiky Uni-
veruiLy Karlovy.

Při pohledu na univerzitní knihovnu
je Váš vliv na UJEP zřejmý na prr.rú
pohled. Jak naopak ovlivnila univerzita
Yás?

Naučil jsem se rmímat globální souvislosti.
Poznal jsem náročnost povolání akademic-
lcých pracormíků, a to i z vlasúrí zkušenosti
(vedl j sem dvouhodinoqý qýběroqý seminář
Zaklady knihovnictví a bibliograf,e a úplně
mi to stačilo). Setkal jsem se s vynikajícími
osobnostmi.

Když se ohlédnete zpět, jakse změnila
kni]rovna ode dne, kdyjste do ní poprvé
vkročil, do současnosti?

Když jsem v roce 1984 nastoupil do
ústřední knihovny Pedagogické fakulty
v Ústí nad Labem, jedinou technikou byl
psací stroj a rozmnožovací přístroj na
katalogizační lístky. Pak se objevily elek-
tronické psací stroje s pamětí, osmibitové

Ivo Brožek
Máo.]se +í|.že. p.rlvo dně,'z;i č al :,stuiloÝať
všcHT, :ale,.hned.Ť'g. ročni,klr.,p,Ť el,.
avmce.l974absolvo ork4&óÝnis!É,,
a včdecké,infor acena,Fili]zofi&é.,kultě,,.
UniverzitíKadirr .Fraze násléd]{iía_íe}!::

ďech letech pracoval v oddělení ýědeckoin-
forrvační.a,knihowiieké.služby.:,{iajs_kébo..
ústayu nárgdního'afuáví IJstí nad,tabem;,,,
kde s e zabýval bib.liografie_kou :a,réšeršní.čin:.,,

ností. 0 d, roku. 1984.,brt1,:wilouťítrr úštř,e,dní.,,

knihovny Pedagogické fakulý (později,
1991,,Ped,agogiekéfi ku1_!f,UJ§P},Odr;20.]ž,:;
jeředrte|emV.ědee!,i ihogr}aá:U.niver.zltě
Ja§a.Er/nng'€1iš'ťjl i t3 ná.d.l,- e_m;..

Zaby _vá'ie.,Ťízgníw, iih'gVen,. ikáý
a.zpitaé.bv&íln.liElho,mííahfondů,_.ele.,
.lr-ieliými,irf.§ _ač,.níái, ilšláv€,
nfu]uživatďů..Dl6 0d' se.ýě,nlrié.:Ú.uée.,.

iťtero#.túzz#ea}, i,ha i
ografie). Byl řešitelem řady rozvojových prÓ-
jektůž.ób,§lrr:řJrihoýni€,ú.

,éinúosqpŤ sta i:'če_úé.ei +ůzhý€
,oblastí kliihojllliq$Í.. .:. 
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V. rl., 2 0_03 mu. býla, ]udčlénalMedaile.*.Y;
Tobol}ý#roce,2014 muBatsm.b}/ uděléna..

od'rgkuŽ904.zo13,blt], á,ďtoo réto'
yý!, oeiacekúolven,wšo§ehškorČai
(členert tomi§'e,1995:20,16). :,, : 
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Mezi léty,199&20 1'3.Bůs-_bjl.jako. přqdieda.,.
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