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univerzita §everu - teorie
i realita života
Skuúcívítr, o§ehaná tyář místa, kam světlo jen máIokdy dopadne. Sever si nemusíme vybavovat
pouze ve smyslu skandinávslEch zemí, aby tento popisek platil. Svérázná strana mnoha zemí
je v Čechóch obklopena pohořím a protkána hustou vodní sítí. Koloňt místních lidí jde ruku
v ruce se stále nespoutanou silou okolní přírody. A severočeskó metropole Ústí nad Labem? VeIkó
symp atie neb o to tální nelib o st.

ŘekneJi se,,univerzita severu", mnohlfon
se vybaví univerzita v Uppsale nebo ta
vTorontu. MyzUJEP ovšem známenový
rozměr tohoto spojení. Kampaň ,,univer-
zita severu" se naší škole povedla a ďává
veřejnosti i lidem z dalekajasnou cestou
navnímat zdejší atmosféru. Sever Čech evo-
kuje představu vyhaslých komínů a pohnu-
tých lidsloých osudů. Sudety se zde zkrátka
nezapřou. Také IJstí nad Labem má svá
slavná léta pořád za sebou. Restart už ale
započal. Nové prosperující časy jsouzďe
právě teď a naše univerzita jako by v ruce
třímala pochodeň se světlem. Vytváří lepší
podmínky pro dnešek i dobunadcházejicí.

Budoucnost neznamená jenom místo, kam
jdeme, ale pŤedevším novou cestu, kterou
vyrváříme. A ta cesta mění nás i náš cíl.
Období vysokoškolského studia nějakou
formou zméni každého. Severní vítr je
sice občas doopravdy kruQý, ale ve finále
prospívá. Když něco roste, tak to bolí. Ať
už je to láska, svaly, mozková kapacita
nebo síla zkušeností. Sever se nás někdy
dotkne přímo v jádru kostí. A naše uni-
verzita zrovna tak. Už dávno neplatí, že

pro každého není. A že je to škola spíše
regionální? Ale kdeže. UJEP a jejívýsledky
i absolventy znají nejen napříč naší repub-
likou. Na dobré pověsti mají svůj podíl
i autoři níže uvedených knih, k jejichž
v|půjčce vás tímto zveme.

ZDENĚK RADVAI\IOVSKÝ JANA Š IKOVÁ
- 25 LET UJEP: r zs. rrÝnoči zx-ožnvi
Uryrvrnzrry J,qNa EvANcslrsry PunryryĚ
v Úsrí Neo l,e.srtvt

V roce 2016 naše univerzita oslavila čtwt
století. Její obsáhlou historii zformu]ovali
ti, kdoji důvěrně znají.Textpaní Šikové
a paíra Radvanovského jde do hloubky
a baví. pokud chcete naši univerzitu doo-
pravdy poznat, musíte touto publikací při
nejmenším prolistovat.

VÁcrÁv JINDRÁčEK, JIŘí šxooa,
PAVEL DOULÍK - DĚrsr<Á po-rnrí urvrĚ-
r,pcrÉrro rnxru .raxo vÝcHoDIsKA šror,Ní
INTERPRETACE

Pedagogická fakulta je nejstarší součástí
naší univerzity. Po celáléta vychovává

foto: archiv lcnihovny

schopné pedagogy a přináší nové pohledy
na didaktiku. Dětská fantazie je pramenem
zajimavých interpretací, o nichž hovoří
tato kniha našich známý ch pedagogů.

MARTIN KURIŠ, MICHAL KOLE-
črr, vrnoNIKA MAREšovÁ, LUcIE
ŠrXrOVÁ - Menrrlg Kunrš: MoNoGRAFIE
= MoNoGRAPH

Bez umění by byl lidský život nudný
a ptázdný. Martin Kuriš je známá postava
české u_ítvarné scény. Tato dvojjazyčná
monografie zahrnuj e jeho tvorbu v průřezu
let 1997 -2017 a pŤedvádi ve své kráse 300
barevných reprodukcíjeho obrazů a soch.

KATEŘINA DYTRTOVÁ, MARTIN
RAUDENSICÝ - Ko-rnxr: TvAR, zvuK
A GEsTo, tvůncn, učrrrr,e žÁr

Tohle dílo je slavné a zaslouži si to. Zis-
kalo ocenění jako jedna z Nejkrásnějších
česloých knih roku 2015 aVýrvarný počin
roku. Není to pouze kniha, ale celý soubor
v,.iffarně poj aťých edukačních pomůcek
zkoumajících dětskou tvorbu.

Sever zapůsobí. Kdo se jím nechal strh-
nout, našel kus sebe. Není navoněný, ale
reálnýjako život sám. Je skvělé, že tu jsme
společně!
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