










 

 

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
ÚSTÍ NAD LABEM NA ROK 2019 

 
 

Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem 
v roce 2019 
 

Příloha č. 1 A - Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 

 
Anotace projektu: 
Projekt představuje realizaci populárně naučných aktivit 
zaměřených na zájemce z řad studentů, zaměstnanců, uchazečů o 
studium, laické i odborné veřejnosti. Jedná se o aktivity, mezi které 
patří například:  
Březen měsíc čtenářů 2019 a Týden knihoven (V březnu a v říjnu 
se Vědecká knihovna UJEP zapojí do celostátních akcí 
vyhlášených Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR). 
Březnová akce je zaměřená na podporu čtenářské gramotnosti, 
v rámci které knihovna uspořádá několik autorských čtení. Týden 
knihoven je největší společnou událostí českých knihoven 
probíhající po celé České republice. Tento největší knihovnický 
happening každoročně láká na celou řadu společných i dílčích 
akcí, které se od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i 
samotných knihovníků. Knihovna v rámci této akce uspořádá 
bohatý kulturní program: výstavy, přednášky, cestovatelské 
besedy, projekce filmů, besedy s autorem a další.  Akce potěší 
především středoškoláky, v říjnu budou mít možnost bezplatné 
roční registrace do Vědecké knihovny UJEP. 
Noc literatury 2019 (Celorepubliková akce, která se díky Vědecké 
knihovně UJEP již pošesté uskuteční i v Ústí nad Labem 
(tentokráte 9. 5. 2019).  Jedná se již o třináctý ročník literárního 
happeningu – Noci literatury. Ta sériemi veřejných čtení přibližuje 
veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu. 
V kampusu UJEP bude předčítat známá osobnost zajímavé 
ukázky evropské literatury.  
Rumunské dny a Finské dny na UJEP (V dubnu 2019 Vědecká 
knihovna UJEP uspořádá při příležitosti rumunského předsednictví 
EU Rumunské dny na UJEP a v listopadu Finské dny na UJEP. 
Tradici připomínání předsednictví Evropské unii zahájila Vědecká 
knihovna UJEP již v roce 2015 uspořádáním Lotyšských a 
Lucemburských dnů. Následovaly Nizozemské, Slovenské, 
Maltské, Estonské, Bulharské a Rakouské dny na UJEP. Cílem 
akce je propagovat státy předsedající EU - prostřednictvím výstav, 
přednášek, projekcí filmů, výstavkou publikací a propagačních 
předmětů apod. Pracovníkům univerzitní vědecké knihovny se daří 
nejenom získat nad těmito akcemi záštitu příslušných velvyslanců 
v České republice, ale zároveň také zajistit jejich osobní 
přítomnost na zahájení). 



 

 

Jak se učit a nezbláznit se (Nový formát akcí z roku 2017, který 
se skládá ze série inspirativních přednášek a workshopů. 
Knihovna si klade za cíl uspořádat akce, které pomohou k posílení 
tělesného a duševního zdraví nejen studentů, ale i zájemců z řad 
veřejnosti. Plánované jsou přednášky, které pomohou zájemcům 
lépe zvládat stresové situace. V rámci projektu se uskuteční 
cestopisné přednášky, přednášky s psychologem, kurz první 
pomoci, tvořivé workshopy, přednášky s významnými osobnostmi).  
 
Realizační tým: 
Garantem aktivit je Mgr. Martin Pečiva, ředitel VK UJEP, na jejich 
realizaci se budou podílet pracovníci VK UJEP a v rámci podpory 
budou realizovány další aktivity nad rámec těchto klíčových, které 
jsou uvedeny výše. 
 
Rozpočet na rok 2019: 
Osobní náklady:  
DPP, DPČ, odměny za práci na projektu, povinné odvody   
 
CELKEM: 49 000,- Kč 
 
Rozpočet nezahrnuje náklady na kancelářský materiál a 
propagační tisky, které budou v režii VK v rámci povinné 
spoluúčasti projektu.  
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
ÚSTÍ NAD LABEM NA ROK 2019 

 
 

Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem 
v roce 2019 
 

Příloha č. 1 B – Ústecké osudové devítky – podrobný popis 

aktivity č. 4 

Ústecké osudové devítky  
 

1989/2019 – 30 let svobody 
(Výstava připomenutí třicátého u výročí sametové revoluce v Ústí nad Labem) 

1279 – 770 let od první zmínky o městu 
(výstava k připomenutí první zmínky o městě Ústí nad Labem) 
 
Anotace projektu: 
V roce 2019 si připomeneme třicet od sametové revoluce, která ukončila období 
tzv. reálného socialismu a nastolila éru rozvoje svobodné demokratické 
společnosti. Jde o výročí, které bude nepochybně výrazně reflektované, 
celospolečensky diskutované a bude rezonovat ve veřejném prostoru po celou 
druhou polovinu roku. FF UJEP plánuje řadu akcí, kterými chce připomenout 
nejen historické události listopadu 1939/1989, ale také určitá specifika 
provázející tuto podstatnou společenskou změnu v Ústí nad Labem i širším 
regionu severozápadních Čech. Plánovány jsou výstavy, přednášky i další 
doprovodné aktivity, které připomenou undergroundové komunity napojené na 
Chartu 77 (Víska, Rychnov), ekologické demonstrace (1988/1989), ale zejména 
průběh listopadových událostí v roce 1989, významné osobnosti a také 
myšlenky, na kterých tato společenská změna stála.  
V roce 2019 si město Ústí nad Labem rovněž připomnělo výročí související 
s vydáním listiny, v níž je poprvé připomínáno Ústí jako město ("civitatem in 
Huzc iuxta Albeam"), vydané Václavem I. dne 7. února 1249 v Žatci. Toto 
výročí bude připomenuto výstavou, která populárním způsobem shrne dějiny 
města.  
Konkrétními akcemi, které by měly být předmětem podpory ze strany 
města Ústí nad Labem, budou:  

1) Výstava s doprovodným programem, která se zaměří na 

zdokumentování událostí v Ústí nad Labem a bude prezentována 

v průběhu podzimu 2019 na UJEP, v Muzeu města Ústí nad Labem, 

popř. na jiných místech. Bude se jednat o mobilní bannerovou výstavu, 

cca o 10-12 bannerech. Jako doprovodný program k této výstavě budou 

nabídnuty přednášky pro studenty i veřejnost (na UJEP a v Muzeu města 

Ústí nad Labem). K výstavě bude vytvořen i školní program pro práci 

se žáky a studenty středních škol. Katedra historie FF UJEP ve spolupráci 

s Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města Ústí nad Labem 

bude kooperovat i s dalšími institucemi, jako např. Ústavem pro studium 

totalitních režimů.    

2) Výstava mapující populárním způsobem dějiny města Ústí nad 

Labem (připomenuty budou zejména události vázané na devítková 

výročí). Výstava by měla být instalována ve veřejném prostoru, 

dohodnuto bylo projednání možnosti využít podchod na vlakovém nádraží.  

 
 
 



 

 

Realizační tým: 
Koordinace:  
Filozofická fakulta UJEP/katedra historie (prof. Hrubá, Mgr. Beranová, 
doktorandi PhDr. Hrbek, Mgr. M. Brožová, Mgr. J. Märc)   
Spolupráce:  
Muzeum města Ústí nad Labem (Mgr. Houfek, Dr. Okurka, Mgr. Krsek)  
Archiv města Ústí nad Labem (Dr. Karlíček, Dr. Hladíková, Dr. Kaiser)  
 
Rozpočet na rok 2019: 
25 000,- příprava textů, obrazového materiálu (DPP autoři)  
10 000,- korektura textu, úprava obrázků - služby 
15 000,- propagace (inzerce ENTER, reportáž regionální televize)  
30 000,- příprava a sazba bannerů – služby  
70 000,- tisk bannerů - služby 
 
CELKEM: 150 000,- Kč 
 
 
Doba realizace jeden rok.    
 

 




