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Centrální knihovna dosud univerzitě chyběla. 
I když se při vzniku UJEP nabízela možnost, aby se 
původní knihovna pedagogické fakulty stala knihov-
nou univerzity, tehdejší rektor byl proti, chtěl mít 
knihovnu novou. Vhodná budova se však nenašla, 
proto postupně vznikly menší knihovny i na dalších 
fakultách. 

V roce 2002 se vedení UJEP rozhodlo v areálu bývalé 
nemocnice vybudovat Univerzitní studijní a infor-
mační centrum, obsahující univerzitní knihovnu. 
Tato myšlenka byla posléze zakotvena i do dlouho-
dobého záměru UJEP, ale nepodařilo se na ni získat 
potřebné finanční prostředky. V roce 2004 bylo roz-
hodnuto, že univerzita převezme celý bývalý nemoc-
niční areál pro zřízení univerzitního kampusu. Snaha 
využít projektu Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v letech 2006–2007 skončila neúspěchem 
a univerzita se tedy rozhodla pro postupnou rekon-
strukci a pro získávání finančních prostředků z růz-
ných zdrojů. Teprve v roce 2009 získala univerzita 
příslib na potřebné finanční prostředky na výstavbu 
Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra 
(MIVC). Stavba byla zahájena v červnu 2011 a ukon-
čena v srpnu 2012, kolaudace proběhla v září 2012.

Budova knihovny je samostatným stavebním objek-
tem MIVC. Architektonicky se jedná o koncept leža-
tého hranolu volných výběrů, který je uložen (na 
pylonech) nad kompaktním blokem administrativy 
a stávajícím třípodlažním objektem fakulty sociálně 
ekonomické. Knihovna (blok administrativy) má dvě 
podzemní podlaží a šest nadzemních. Vstup je ori-
entován ze „studentského náměstí“ z jihu do vysoké 

Vědecká 
knihovna 
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vstupní haly v 1. NP. Na halu navazuje prodejna knih 
a skript, volné schodiště propojuje vstup do 2. NP, 
kde je druhý vstup ze severu. V centru dispozice je 
komunikační blok se schodištěm, dvěma osobními 
výtahy a dvěma knižními výtahy. V západní sekci 1. NP 
a v obou podzemních podlažích jsou sklady knih. Ve 
2. NP se nachází Literární kavárna. Ve 3., 4. a 5. pod-
laží bloku najdete administrativní zázemí knihovny 
vč. servisních ploch. Hlavní podlaží knihovny – 5. NP 
zahrnuje především plochu volného výběru knih, stu-
dijní místa, počítačovou učebna, skupinové studovny 
a terasu. Celková užitná plocha činí 3192 m2 a celková 
podlahová plocha je 4207 m2.

Posuvné a  pevné regály Bruynzel dodala firma 
Dexion. V  knihovně je instalován systém radio-
frekvenční identifikace dokumentů Bibliotheca 
od firmy Cosmostron Bohemia (2 detekční brány, 
1 samoobslužné výpůjční zařízení, do budoucna 
počítáme s návratovým automatem). 

V  listopadu a  prosinci 2012 proběhlo stěhování 
knihovních fondů z fakultních knihoven do nové 
budovy (přes 5 000 běžných metrů knih, část kni-
hovního fondu zůstala v dosavadních studovnách na 

Ústecká univerzita se 
konečně dočkala nové 
centrální vědecké knihovny. 
V pondělí 28. ledna 2013 
byla novostavba v areálu 
kampusu uvedena do 
zkušebního provozu. Bylo 
tak završeno mnohaleté úsilí 
o vybudování moderního 
knihovnicko-informačního 
pracoviště.
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katedrách.) K 31. 12. 2012 ukončily činnost fakultní 
knihovny, v lednu 2013 se jejich zaměstnanci přestě-
hovali do nové budovy, probíhalo zcela nové uspo-
řádání knih ve volném výběru (členěných dle mezi-
národní klasifikace do 25 věcných skupin) a mnoho 
dalších činností, včetně úprav v knihovním systému. 

Co na vás čeká v nové knihovně? 90 000 svazků knih 
ve volném výběru a dalších 150 000 ve skladech, 200 
studijních míst, Wi-Fi připojení a 29 počítačů, odpo-
činková terasa. Otevírací doba od začátku semestru 
je pondělí až čtvrtek 8:00–20:00 h, pátek 8:00–17:00 
h, sobota 8:00–12:00 h. Plánujeme např. organizo-
vání tematických seminářů o práci s informačními 
zdroji, autorská čtení, prezentace nových knih či 
besedy s autory. Těšíme se na vás!

PhDr. Ivo Brožek, ředitel VK

O zorganizování tohoto setkání se zasloužily pra-
covnice regionální pobočky agentury Czechinvest 
a  Grafton Recruitment, které oslovily zástupce 
trmické firmy Black and Decker, CzechPak, spol.  
s r. o., Ideastandard, Fujikoki Czech, Knauf Insulation 
a Spolchemie. Za UJEP byli přítomni prorektoři pro 
vnější vztahy a určení pracovníci pro studijní a kari-
érní poradenství z FVTM, FŽP, PřF a FSE. Zástupci 
zúčastněných firem seznámili představitele UJEP se 
svými možnostmi a konkrétní nabídkou na možnou 
spolupráci. Poté si vyslechli možnosti a požadavky 
ze strany jednotlivých součástí UJEP. Následná dis-
kuse přesvědčila všechny přítomné o důležitosti tako-
výchto setkání, kdy zástupci akademické sféry mají 
možnost vyslechnout konkrétní požadavky firem na 
přípravu absolventů. Tito zástupci podniků se naopak 
mohou přesvědčit o současných možnostech technic-
kých a přírodovědných fakult naší univerzity uspoko-
jovat požadavky pracovního trhu. Bylo dohodnuto, že 
obdobná, pro obě strany prospěšná, setkání budou 
v budoucnosti pokračovat.

doc. PhDr. Zdeněk, Radvanovský CSs.,  
prorektor pro vnější vztahy

Kulatý stůl s podniky 
Ústeckého kraje

Profesor Royt patří k našim nejpřednějším histo-
rikům umění a již po několik let věnuje poslední 
přednášku před Vánoci ikonografickému a umě-
leckohistorickému rozboru problematiky narození 
a dětství Ježíše Krista ve výtvarném umění. Každo-
ročně bývá tato událost hojně navštěvována studenty 
napříč ročníky. Sváteční přednášku si často nene-
chají ujít ani absolventi katedry historie a v řadách 
posluchačů se pravidelně objevuje i celá řada peda-
gogů v čele s vedoucí katedry doc. PhDr. Michaelou 
Hrubou, Ph.D. Ačkoli přednáška zůstává tematicky 
po několik let stejná, bývá ze strany prof. Royta kaž-
doročně obohacena a ozvláštněna o nové informace 
a poznatky související s narozením a dětstvím Ježíše 
Krista ve výtvarném umění.

Mgr. Martin Zubík, FF

Tradiční vánoční 
přednáška na FF 

Dne 17. prosince 2012 se na 
půdě katedry historie konala 
dnes již tradiční vánoční 
přednáška vedená prof. et 
Ing. Janem Roytem, CSc. 

Dne 23. 1. 2013 se uskutečnil 
kulatý stůl mezi zástupci 
naší univerzity a zástupci 
podniků Ústeckého kraje. 
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