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Knižnica Stredoeurópskej univerzity v Budapešti bola založená v juni roku 1992 
a v súčasnosti patří medzi najlepšie vybavené cudzojazyčné (váčšina publikácií je 
v anglickom jazyku) knižnice v stredoeurópskej oblasti. Univerzita a knižnica sa 
nachádzajú v srdci Budapešti, blízko Svátoštefanskej katedrály na ulici Nádor pod 
číslom 9. Knižnica má otvorené v pondelok až piatok od 8 do 22 a v sobotu a v nedeni 
od 13 do 19 hod. V štátne sviatky je zatvorená. 

Informácie o knižnici a katalog najdete na internetovej adrese: www.library. 
ceu.hu alebo sa móžete obrátit na zamestnancov knižnice na emailovej adrese: l i -
brary@ceu.hu. Personál hovoří anglicky a váčšinou ešte jedným či viacerými stredo-
európskymi jazykmi a je neuvěřitelné nápomocný. Prezenčně je možné knižnicu po
užívat bez akýchkolvek formalit, v případe, že chcete mať aj právo na požičiavanie 
knih potřebujete doporučenie univerzitného pracoviska na základe ktorého vám 
nadité! knižnice udělí právo na požičiavanie knih. V knižnici máte možnost využit 
1600 m2 priestoru plného knih a 170 miest na sedenie. Je možné kopírovat (cena za 
stranu kopie je přibližné 2 Kč) a tlačit z elektronických databáz (tie zahrňujú EBS-
CO a tiež sociologické, právně a business databázy). 

Knižnica zahrnuje predovšetkým publikácie v oblastiach, ktoré sa na univerzitě 
vyučujú, t.j. ekonómiu, politológiu, medzinárodné vztahy, filozofiu, sociológiu, etno-
grafiu, dějiny umenia, gender studies, medievalistiku, environmentalistiku, právo 
a históriu. Jedná sa váčšinou o publikácie v anglickom jazyku, najdete tu však aj 
množstvo knih a materiálov v róznych stredoeurópskych jazykoch, tiež učebnice 
k jazykovým skúškam, encyklopedie, beletriu v róznych jazykoch, cestopisy a samo
zřejmé časopisy z celého bývalého východného bloku. Knižnica má rozsiahly výběr 
odborných časopisov, opať váčšinou v anglickom jazyku. Vérkou výhodou knižnice 
je, že materiály zo skladu sa k vám dostanu takmer okamžité, stačí vyplnit lístok 
a chvilku počkat. 

Knižnica má niekolko tzv. špeciálnych kolekcií, tieto zahrňujú Curriculum Re
search Collection (najdete tu sylaby a readery k vellcej váčšine kurzov, ktoré sa 
kedy na CEU učili), Legal Collection (právnická sekcia ), Environmental Collection 
(environmentalistika), CEU-ELTE Medieval Collection (medievalistika), Russian 
Language Collection (ruská sekcia), Theses Collection (MA diplomové práce a MPhil 
a PhD dizertácie) a Working Papers Collection (krátšie odborné statě z róznych med-
zinárodných pracovísk vrátane MMF). Súčasťou knižnice je tiež multimediálna kniž
nica (tá je otvorená od pondělka do piatku od 13 do 19 hod.) a musím tiež upozornit 
na Open Society Archive (viac na internetových stránkách www.osa.ceu.hu), ktorý 
zahrnuje množstvo materiálov zhromaždených například z Rádia slobodná Európa, 
ktoré sa vzťahujú k ére komunizmu a studenej vojny v róznych krajinách bývalého 
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východného bloku. Vedla knižnice sídli Galeria Centralis, ktorá sa věnuje výstavám 
so širokou škálou tém z komunistickej minulosti, často v spolupráci s archívom 
OSA (v minulosti mali napr. výstavu o spartakiádach či o nútenej hygienickej očistě 
Rómov). 

Do Budapešti jazdia z Brna priame vlaky niekolkokrát denně, cena spiatočnej 
cesty je přibližné 1200 Kč, vlakom EC ste tam za 4 hodiny. Nemusím asi dodávat, že 
Budapešť skrývá ovefa viac než len knižnicu CEU keby som sa však mala rozpísať 
o jej krásách tak by som zaplnila celé číslo Sacra. Takže iba dodám, že návštěva kniž
nice CEU a Budapešti rozhodne stoj a zato. 


