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Vědecká knihovna UJEP komplexně za-
jišťuje knihovnické a  informační služby 
pro studenty všech fakult i  forem studia, 
akademické pracovníky a  zaměstnance 
UJEP (shromažďování, zpracovávání, 
uchovávání a  zpřístupňování knihovní-
ho a  informačního fondu). Knihovna se 
nachází v  areálu kampusu, v  nejvyšším 
patře budovy K  (budova na sloupech). 
V  rámci knihovny působí Evropské do-
kumentační středisko, které zpřístupňuje 
publikace Evropské unie. EDS je součás-
tí sítě středisek Europe Direct, zřízené 
Evropskou komisí a  fungující v  celé EU 
i v dalších zemích.
Knihovní služby zajišťuje kolektiv knihov-
nic a informačních pracovnic; návštěvník 
může využít i samoobslužné zařízení Self-
check k  půjčení či návratu knihy. Četné 
služby jsou možné bez osobní návštěvy 
knihovny – přístup k  nim je z  webových 
stránek Vědecké knihovny (knihovna.
ujep.cz). Zde jsou umístěny odkazy do 
intranetové a internetové sítě, především 
do společného on-line katalogu (http://

arl.ujep.cz) s  možností vyhledávání, ob-
jednávek, rezervací, prodlužování výpůj-
ček; odkazy do přehledů diplomových 
a bakalářských prací (od roku 2008 včet-
ně plných textů), do přehledu odebíra-
ných periodik, do měsíčních přehledů 
nově získaných publikací, do Knihovního 
řádu VK, fotogalerie atp.
Pro akademické pracovníky a  studen-
ty UJEP je knihovnou zprostředkován 
přístup do mnohých světových elektro-
nických informačních zdrojů (rozsáhlé 
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bibliografické a  plnotextové databáze, 
např. Web of Science, Scopus, Elsevier 
Science Direct, EBSCO Academic Search 
Complete, Cambridge a Oxford Journals 
Online  ad.). Volný přístup do intranetu je 
z celé počítačové sítě UJEP (včetně kole-
jí) a po přihlášení je možný vzdálený pří-
stup i z domova i ze zahraničí.
Pro neformální komunikaci s  ostatními 
uživateli služeb VK je vítané využít strán-
ky Vědecké knihovny UJEP na populární 
sociální síti Facebook.
Vědecká knihovna organizuje v  průběhu 
akademického roku četné pořady (autor-
ská čtení v Literární kavárně) a prezenta-
ce (např. využívání jednotlivých informač-
ních databází UJEP), vystavuje autorská 
díla měsíce a zpřístupňuje tematické pu-
tovní výstavy. Ve svých prostorách umož-
ňuje studium v  individuálních i  skupino-
vých studovnách i v relaxačních koutcích 
s  přístupem k  prezenčnímu fondu knih 
a časopisů.

Oborově specializovaná část knihovní-

ho fondu může být deponována v usta-

vených katedrových nebo fakultních 

studovnách:

Filozofická fakulta

Studovna katedry historie
Místnost: CS 109, CS 110, CS 111, CS 113
tel.: +420 475 283 378

Studovna a  knihovna katedry politologie 
a filozofie
Místnost: v přízemních prostorách vily 
tel.: +420 475 283 176
email: studovna.ksv@seznam.cz

Knihovna a multimediální studovna 
- katedra germanistiky
Místnost: CN 618 
Správce: Květoslava Vlachová
tel.: +420 475 283 280
email: kvetoslava.vlachova@ujep.cz
 

Kontakt 

Vědecká knihovna UJEP
Pasteurova 5
400 96 Ústí nad Labem
knihovna.ujep.cz

Ředitelem knihovny je  
PhDr. Ivo Brožek.

Výpůjčky, prodlužování, registrace:
pult@knihovna.ujep.cz 
tel.: (+420) 475 286 024-5


