
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                               Ústí nad Labem 1. 10. 2018 
 
DNY PRO PŘEDSEDNICKOU ZEMI, TENTOKRÁTE RAKOUSKO 
 
Co víme o zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie? Známe se, nebo 
neznáme v unijním prostoru? To jsou otázky, na které od roku 2015 na 
ústecké univerzitě odpovídá tamní Vědecká knihovna UJEP. Již 4. rokem 
totiž organizuje „předsednické DNY“. 
 
Stalo se tradicí, že Vědecká knihovna UJEP po celý měsíc duben a listopad 
věnuje pozornost státu, který právě předsedá Evropské unii. Nyní je na řadě 
Rakousko a na UJEP právě zahajujeme Rakouské dny.  
 
„Tato poznávací akce vznikla zprvu naprosto spontánně, když v roce 2015 
převzalo předsednictví Lotyšsko. Zajímalo nás, co o něm víme, a tak jsme se 
rozhodli věnovat mu na univerzitě celý měsíc pozornosti. Lotyšské dny proběhly 
na jedničku a pro nás to byla výzva i motivace pokračovat,“ objasňuje počátky 
tajemnice knihovny Kateřina Koděrová.    
 
S organizování předsednických dnů má od té doby vědecká knihovna obrovské 
zkušenosti, vždyť za tu dobu zorganizovala již sedm speciálních měsíců. Skladba 
jejich programu se ustálila na zažitém schématu, každá země však přináší do 
organizace svůj specifický osobní aspekt.     
 
Měsíc listopad je tedy ve Vědecké knihovně UJEP ve znamení Rakouských dnů 
na UJEP.  
 
„Vědecká knihovna pořádá při příležitosti rakouského předsednictví Evropské unii 
Rakouské dny pod záštitou J. E. p. Alexandera Grubmayra, velvyslance Rakouské 
republiky v ČR,“ říká ředitel VK UJEP Mgr. Martin Pečiva.  
 
Osobní návštěva velvyslance Rakouské republiky v ČR je plánována jako 
oficiální ukončení Rakouských dnů na UJEP a proběhne dne 28. 11. 2018 od 
13:30 h ve volném výběru knihovny.  
 
Představme si ale program Rakouských dnů na UJEP pěkně popořádku. Po celý 
měsíc bude ve vstupní hale VK UJEP k vidění expozice publikací o Rakousku, o 
3 patra výše, ve volném výběru, pak výstava Neklidný klid před bouří/rok 1914.  
 
Kavárenské rozhovory neboli Salón Kaffeehausgespräche, na téma Wiener 
Morderne / Vídeňská moderna, se rozběhnou 7. listopadu od 17:00 h v 
kavárně Resslovka (Resslova 16, 400 01 Ústí nad Labem).  
  
Rakousko očima studentů UJEP představí Bára Müllerová ve své přednášce 12. 
listopadu od 15:00 h v počítačové studovně Vědecké knihovny UJEP.  
 
21. listopadu doplní program Rakouských dnů na UJEP autorské čtení Zdenky 
Becker od 17:00 h ve skupinové studovně knihovny. „Jedná se o autorku 
narozenou v Chebu a původem ze Slovenska, takže se těšíme na diskuzi, mimo 
jiné i ke stupňující se intoleranci ve společnosti, která je tématem jejího 
posledního románu, v jejím rodném jazyce,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. 
Renata Cornejo. 
 
Posledním bodem rakouského programu bude přednáška RNDr. Ivana 
Farského, CSc., Cesty po Rakousku známém i neznámém dne 28. 11. 2018, 
která bude následovat od 15:00 h, po oficiálním zakončení Rakouských dnů na 
UJEP samotným velvyslancem Alexanderem Grubmayrem, v počítačové 
studovně Vědecké knihovny UJEP.  
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V průběhu Rakouských dnů bude v Rakouské knihovně, která je nedílnou součástí 
Vědecké knihovny UJEP, zveřejněna speciální keška. „Tím se katedra 
germanistiky Filozofické fakulty UJEP zapojuje do celosvětového geocachingu,“ 
říká vedoucí centra CEPRONIV při katedře germanistiky dr. Kvapil. 
 
„Během listopadu bude dále v knihovně probíhat doprovodný program, díky 
němuž si bude možné zkusit vyplnit kvíz o Rakousku nebo se zúčastnit 
studentského workshopu k literatuře v r. 1918,“ uzavírá Ing. Koděrová. 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP, 475 286 
012, katerina.koderova@ujep.cz, http://knihovna.ujep.cz 
 
Rakouské dny na UJEP probíhají ve spolupráci s katedrou germanistiky 
Filozofické fakulty UJEP za finanční podpory statutárního města Ústí nad 
Labem a Rakouského kulturního fóra v Praze. 
 
Příloha: Program Rakouských dnů na UJEP + plakáty jednotlivých akcí 
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