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CENU KNIHOVNA ROKU 2013 ZÍSKALA UJEP  
 
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obdržela 
ocenění Knihovna roku 2013 v kategorii „významný počin v oblasti 
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. 
 
Významné ocenění, které Ministerstvo kultury ČR udělovalo již pojedenácté, si 
ředitel knihovny, PhDr. Ivo Brožek, převzal dne 3. 10. 2013 v Zrcadlové kapli 
Klementina.  
 
MK ČR uděluje ocenění Knihovna roku jako ohodnocení dlouhodobých zásluh o 
rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných 
knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a 
„významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb“. 
 
V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a 
informačních služeb“ byla diplomem oceněna Vědecká knihovna Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v 
moderně koncipované budově knihovny.  
 
Vědecká knihovna UJEP zahájila svoji činnost dne 28. ledna 2013. Vybudování 
celouniverzitní knihovny bylo pro UJEP zásadním a důležitým krokem.   
V moderních a zajímavých prostorách knihovny, jejíž horní vodorovný tubus tvořící 
„volný výběr“ je založen na ocelových stojkách, které jsou v úrovni terénu 
podepřeny dvojící piloty dlouhými 14–16 m, je umístěno 250 tis. svazků knih, 
které byly pořízeny z finančních prostředků OP VaVpI díky realizaci projektu VIZ: 
Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj. K dispozici je zde 200 studijních 
míst, Wi_Fi připojení a 29 počítačů. Celková užitná plocha knihovny činí 3192 m². 
Je zde instalován systém radiofrekvenční identifikace dokumentů Bibliotheca od 
firmy Cosmotron Bohemia (2 detekční brány, samoobslužné výpůjční zařízení). 
Výraznou změnou je také velký volný výběr, ale zejména zpřístupnění 
univerzitní knihovny veřejnosti, což v předchozích podmínkách univerzity 
nebylo možné. Samozřejmostí je prodejna skript, kopírovací služby a 
počítačová učebna. Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 8:00 - 20:00 h, pátek 8:00 - 
17:00 h, sobota 8:00 - 12:00 h. 

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky od roku 2003. Předchůdcem 
ceny bylo stejnojmenné ocenění udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Smyslem ocenění je vyjádření 
veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických 
služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i 
existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z 
podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra 
kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. 
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