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ESTONSKÉ DNY NA UJEP ZAHÁJÍ VELVYSLANEC STEN SCHWEDE 
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá při 
příležitosti estonského předsednictví Evropské unii ESTONSKÉ DNY. Záštitu 
nad nimi převzal velvyslanec ESTONSKÉ republiky v České republice, Sten 
Schwede.  
 
Stalo se již tradicí, že Vědecká knihovna UJEP po celý měsíc listopad věnuje 
pozornost státu, který právě předsedá Evropské unii. 
   
Na slavnostním zahájení Estonských na UJEP bude mít Vědecká knihovna 
UJEP čest přivítat velvyslance Estonské republiky v ČR. Spolu s rektorem 
UJEP, doc. Martinem Balejem, dne 1. 11. 2017 ve 13:30 h slavnostně zahájí 
Estonské dny na UJEP ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP.  
 
Po zahájení proběhne od 15:00 h v počítačové studovně knihovny přednáška 
Estonsko očima studentů UJEP. Studentky UJEP budou vyprávět o svých 
zážitcích ze studijního pobytu, který absolvovaly v rámci zahraničního programu 
Erasmus+. 
 
Od 1. listopadu do konce prosince bude v prostorách volného výběru instalována 
výstava fotografií Moje Estonsko. Autorka výstavy Iva Žůrková fotografie pořídila 
během svého ročního pobytu v Estonsku (v zemi, kterou si na první pohled 
zamilovala). Vernisáž výstavy za přítomnosti samotné autorky se uskuteční dne 1. 
11. 2017 v rámci slavnostního zahájení. 
 
RNDr. Ivan Farský, CSc., z katedry geografie PřF UJEP připravil pro Estonský dny 
přednášku Vítejte v Estonsku, která se uskuteční dne 13. 11. 2017 od 15:00 h v 
počítačové studovně Vědecké knihovny UJEP.  
 
O čtrnáct dní později bude v této studovně (dne 27. 11. od 15:00 h) promítán 
estonský dokumentární film Nový svět. Po celý listopad bude ve vstupní hale 
Vědecké knihovny UJEP navíc instalována výstava publikací o Estonsku. 
 
Všechny jmenované akce proběhnou v prostorách Vědecké knihovny UJEP na 
adrese: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, je bezplatná.  
 
Více informací je možné získat na webových stránkách knihovny: 
http://knihovna.ujep.cz  
nebo na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/374858266268771/?acontext=%7B%22ref
%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D 
 
Estonské dny na UJEP probíhají za finanční podpory statutárního města Ústí 
nad Labem. 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP,  
475 286 012, katerina.koderova@ujep.cz, http://knihovna.ujep.cz 
 
Příloha: Plakát s programem Estonských dnů na UJEP 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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