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Knihovna - srdce každé

Moderníkttihovrty nejsoupouhé půjčovny knih. Předávajílideminformacev nejrůzn{§chpodo-
bách. Slovoinformace jepřitomvelice §roIE amnohoznafupojem.Výměnainformacís okolím
nám umožňuje udňovat vlastní exktenci. Pokud má knihovna udĚovat svou pňmární funkci,
musí v každém čase, y každé době, nabízet informace suým návštěvníkům v té formě, jakó jim
bude v životě nejvíc k užitku. Vědecká l<ttihown UJEP informace nabízí všemožrúmi způsoby,

IvIy vás ťímto zveme k její návštátě.

Rektorát ať promine. Sedí v něm sice pro
univerzitu hlavy nejdůležitější a nejmoc-
nější, skutečná studnice informací a vědění
ovšem sídlí jinde. Univerzitní knihovna je
od rektorátu coby kamenem dohodil. Stojí
hned vedle něj, v centru kampusu, a sv.ýrn

návštěvníkům je otevřena. 6 dní v ťýdnu.

Není pravdou, že do ní mohou pouze stu-
denti.Za roční poplatek 100 Kčjsou zde
srdečně vítáni všichni. Program, který
knihovrra pravidelně chystá, totiž stále
častěji oslovuje ilidi z široké veřejnosti.
Můžete si zde, samozřejmě, půjčovat
literaturu, je ovšem možno sem přijít na
zajimavou přednášku, promítání filmu,
rukodělný workshop či sportovní setkání.
Knihovnu navštívil nejeden známý lterec,
nespočet literátů, ale také ewopští velvy-
slanci a další významné osobnosti. Nahléd-
něte na aktuální program - mrkněte na
Facebook anebo web. Vědět nové je díky

knihovně zábava a i vy si v ní můžete najít
své.

Knihovna je zktátkamístem, kde se nejen
na univerzitách, ale i v rámci měst, pře-
dávaji a ptoživaji informace. Nejen u nás.
K.aždá z knihoven má co nabídnout. Bez
informací a jejich předávání se přeci nedá
žit.v íámci univerzity i každého města.
Tento Silverius pojednává o krajském
městě Ústí nad Labem. Ustí je svéráz, ato
každývi. Dokládají to i tituly, které o něm
naše knihovna má ve svém fondu.

JIŘí IMIÁUF: úsrí HLA\^iĚ

Znáte kapelu Houpací koně? Jirka Imlauf
je jejím frontmanem a zárovei autorem
deníkových záznamfl, které vměstnal do
této knihy. Na jejích stránkách ptoži-
jete mnoho epizot z ,,divokého severu" -
úderně, s vtipem i elegancí.

fo to : archiv l<ttihovny

MARTIN KRSEK: eo ÚsrrcrÝcH NEJ

V okolí Ústí není krásná jenompŤíroda.Za
zmínku tu stojí mnohé, aťuž jde o archi-
tekturu, či prumysl. Prolistujte tuto knihu
a dopŤejte sami sobě momentypřekvapení!

TÁŇA KINDL NOVÁKOVÁ: MĚSTO
MILENCŮAVRAHŮ

Okolí Labe, narkoman se svou dávkou,
ruch města i jeho skrytá zákouti. O tomto
i mnohém dalším nutí přemýšlet tato
kniha, podle níž byl natočen stejnojmenný
dokument.

Tím ale plejáda knih o Ústí nad Labem
v místním fondu nekončí. v knihormě vám
rádi doporučí další. Stavte se zažitinfor-
mace jinak!

0 torn" jak svérázné je města Ústi nad La-
bem, sc mťtitte přesvcJčit v nasí kniht;vně


