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TISKOVÁ ZPRÁVA                             Ústí nad Labem 7. 5. 2019 
 

MÁJOVÝ ČAS PLNÝ KNIHOVNICKÝCH KRÁS  
 

Povinnosti studentů sice vrcholí, ale květen přesto vybízí k zábavě  
a volnomyšlenkářství. Tuto pozitivní energii nasála i Vědecká knihovna 
UJEP a rozhodně se s ní v květnu nebudete nudit.  
 
Květen je nejen čas lásky, ale také období radostí všeho studentstva... alespoň 
takto je popisována majálesová tradice. Tu již studenti UJEP řádně uctili dne 3. 5. 
Studentským Majáles. Vědecká knihovna UJEP na něm již tradičně měla svůj 
stan. Vysvědčení, která jí studenti při akci udělili, už brzy zveřejní na svém 
Facebooku.  
 

Dnes, 7. 5., probíhá v knihovně Den s katedrou bohemistiky, tedy workshopy, 
přednášky a hry pro studenty středních škol. Kdo přemýšlí o bohemistice nebo jí 
fandí, určitě by neměl chybět!  
 

Čtvrtek, 9. 5., pořádá naše knihovna, společně se Severočeskou vědeckou 
knihovnou Ústí nad Labem, již tradiční Noc literatury, která přibližuje soudobou 
evropskou literaturu. Ve volném výběru bude od 17:00 h předčítat Anna Fišerová, 
herečka ústeckého Činoherního studia. V prostorách partnerské knihovny se zase 
bude možné zaposlouchat do předčítání Jiřího Imlaufa či Achaba Haidlera.  
 

V květnu nebudou v univerzitní knihovně chybět ani klasická školení rozšiřující 
povědomí o informačních možnostech. Jak na elektronické databáze UJEP se 
podívají v pondělí 13. 5. od 15:30 h v počítačové studovně.  
 

Den na to, úterý 14. 5., bude odpoledne od 15:30 h zasvěceno Školení citačního 
manažeru CitacePro. Citace zdrojů následně nebudou činit studentům už nikdy 
žádný problém, prozrazeny totiž budou i velmi zajímavé citační tipy.  
 

I v květnu se knihovna vydá na cesty, tentokrát prostřednictvím cestovatelské 
besedy s Jánem Králikem. V úterý 14. 5. od 17:00 h zavede účastníky besedy na 
pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu, na Island. Právě tam si totiž 
Honza splnil svůj sen a ke zdolání cestovatelských vizí rád namotivuje i ostatní.  
 

V prostorách Vědecké knihovny UJEP bude v průběhu května také probíhat hned 
několik výstav. Ve volném výběru to bude expozice fotografií vypůjčená  
z ústeckého Česko-francouzského klubu a zachycující Provence, stejně jako 
výstava Aktuálně na téma exekuce probíhající v  rámci Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů ELBE DOCK. Stále ještě bude možné si prohlídnout také 
fotografie České vesnice rumunského Banátu. Nově jsou připraveny 2 výstavky 
– jedna s názvem Předsednictví zemí EU, druhá pojmenovaná Den Evropy 
2019. Vstupní halu knihovny hostí výstavku Slunce.  
 
Akce VK UJEP probíhají za finanční podpory statutárního města Ústí nad Labem. 
 
Odkaz na přílohy: Plakáty akcí VK UJEP v květnu 2019 + fotografie z minulých 
ročníků Noci literatury 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=798b59d1-2516-1a4f-c0fe-
b75b15b9e934 
 
Kontakt: Ing. Kateřina Koděrová, tajemnice Vědecké knihovny UJEP,  
475 286 012, katerina.koderova@ujep.cz, http://knihovna.ujep.cz/ 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí  

http://www.ujep.cz/
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=798b59d1-2516-1a4f-c0fe-b75b15b9e934
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=798b59d1-2516-1a4f-c0fe-b75b15b9e934
http://knihovna.ujep.cz/

