


Vážená paní, vážený pane,
již  popatnácté  dostáváte  do rukou výroční  zprávu této kulturní  a  vzdělávací  instituce. 

Knihovna však působí již 63. rok, pokud nepočítáme léta, kdy v Ústí nad Labem fungovaly její dvě 
předchůdkyně – německá veřejná a česká menšinová knihovna. 

Během 62 let prostory knihovny, fond, ale i rozsah služeb podstatně rozrostl. Knihovna 
nyní poskytuje služby obyvatelům Ústeckého kraje ve svých dvou hlavních budovách, ve zvukové 
knihovně a na sedmi svých pobočkách. Kromě půjčování různých typů dokumentů a poskytování 
odborných  informací  klade  v posledních  letech  důraz  i  na  výstavní  činnost  často  spojenou 
s propagací svých fondů nebo jubilujících autorů a na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. O 
těch  nejvýznamnějších  se  dozvíte  v kapitole  nazvané  Ohlédnutí  za  rokem  2007  i  v kapitole 
Informace o knihovně v tisku, rozhlase a televizi.

Pro knihovníky Severočeské vědecké knihovny byl rok 2007 velmi náročný. Přecházeli 
totiž na nový automatizovaný knihovní  systém,  kterým nahradili  několik  dosavadních morálně 
zastaralých. Zakoupen byl systém Clavius, jenž od srpna 2007 začal běžet naostro v hlavních 
budovách knihovny a od konce prosince 2007 jej začala využívat i pobočka Hornická.

Severočeská  vědecká  knihovna  nadále  školí  knihovníky  z celého  kraje  ve  využívání 
informačních  a  komunikačních  technologií.  Prostředky  na  platy  lektorů  získává  z grantů  od 
Ministerstva kultury ČR. To v roce 2007 navíc přispělo i na nákup nových počítačů pro tyto účely.

V loňském roce knihovna poprvé získala peníze i na projekt Kramerius, a to jak z grantů 
ministerstva, tak i  Magistrátu města Ústí nad Labem. Vlastní projekt spočívá v mikrofilmování, 
následné  digitalizaci  starých  a  vzácných  fondů  a  jejich  zpřístupnění  na  počítačích.  Ústecká 
knihovna jich příliš nemá, a tak se zaměřila na převedení regionálních novin vycházejících na 
Ústecku v letech 1945-1948.

 V roce  2007  jsme  uspěli  u  grantové  komise  magistrátu  i  s dalšími  dvěma  projekty 
(Besedy, autorská čtení a křty knih českých spisovatelů, Noc s Andersenem), avšak na nákup 
literatury pro pobočky, které leží na jeho území, přispěl ústecký magistrát jen 50 tisíci Kč, ač jsme 
požadovali  dvojnásobek.  Navíc se postavil  proti  stavbě Evropské knihovny na dvoře v ul.  W. 
Churchilla  a  jím  iniciovaná  jednání  o  přemístění  knihovny  do  budovy  muzea,  která  skončila 
s nezdarem,  vedla ke zpoždění zahájení stavby Evropské knihovny o další  rok. Knihovna se 
přitom řadu let  potýká s nedostatkem skladovacích prostor a stavba Evropské knihovny by je 
vyřešila.

Loňský rok byl třetím rokem, kdy regionální funkce nefinancoval stát, ale kraj. I když byl 
na  základě  dílčích  projektů  knihoven  v Děčíně,  Chomutově,  Litoměřicích,  Lounech,  Mostě, 
Teplicích, Žatci a SVK zpracován  „Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého 
kraje v roce 2007“, z něhož vyplynula potřebnost částky  10 241 tis. Kč,  rozhodl Ústecký kraj o 
přidělení  dotace   pouze  ve  výši  8  milionu  Kč.  Byla  to  sice  nejnižší  částka  na  obyvatele 
v porovnání s ostatními kraji v republice, ale byla účinně vynaložena pro obyvatele malých obcí, 
kde knihovna je jediným kulturním zařízením.

Závěrem využívám této výroční zprávy k poděkování všem, kteří se podíleli na úspěších 
SVK v roce  2007.  Patří  mezi  ně  nejen  zaměstnanci,  ale  i  desítky  domácích  a  zahraničních 
institucí, které nám poskytly publikace zdarma, i všichni další dárci a sponzoři.

květen 2008 Ing. Aleš Brožek
     ředitel Severočeské vědecké knihovny



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

V lednu byl  podán grant  na Ministerstvo kultury  ČR s názvem Aktualizace hardwaru 
v počítačové učebně. Na základě úspěšnosti tohoto grantu došlo v počítačové učebně k obnově 
všech školitelských PC.

Dne 15. února navštívili  pracovníci knihovny středoevropský veletrh cestovního ruchu 
Holiday World, na němž získali do fondu řadu cenných map a průvodců.

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc internetu“  knihovna uspořádala pět přednášek, 
z toho dvě ve spolupráci s Úřadem práce a jednu s Českou poštou. Dne 30. března proběhla 
tradiční Noc s Andersenem. Se zaměstnanci knihovny a jejich přáteli nocovalo 28 dětí.

Dne  16.  dubna  se  uskutečnilo  jednání  na  magistrátu  za  přítomnosti  primátora  a 
krajského radního pro investice o využití budovy muzea pro muzeum i knihovnu. Dne 24. dubna 
v knihovně besedoval se čtenáři politolog Valtr Komárek.

Na knižním veletrhu Svět knihy 3. až 6.  května vystavovala knihovna opět publikace 
vydané ve spolupráci  se Severočeským klubem spisovatelů.  Dne 31. května podnikli  ústečtí 
knihovníci studijní zájezd do knihovny v Chemnitz.

Červen byl ve znamení výstav dětských prací v prostorách knihovny. V oddělení pro děti 
a  mládež  byly  k vidění  nejlepší  práce  ze  soutěže  O  nejlepší  komiks.  V budově  ve  Velké 
hradební vystřídaly práce ZUŠ Neštěmice pracemi ZUŠ Výtvarného studia a v budově v ul. W. 
Churchilla byla instalována keramika a kresby žáků výtvarných kroužků ZŠ v Palachově ulici.

Dne 13. července se ukončilo zpracování knih v systému T Series, 20. července proběhl 
ostrý převod dat do nového systému Clavius a od 26.  července se v tomto systému začaly 
zaevidovávat a katalogizovat knižní fondy.

Dne 6. srpna po třítýdenním prázdninovém uzavření knihovny pro veřejnost byl spuštěn 
výpůjční modul v systému Clavius. Dne 24. srpna byla spuštěna nová internetová prezentace 
oddělení anglické literatury.

Ve dnech 8 a 9.   září  proběhly  v knihovně Dny evropského dědictví.  Opět  byla  pro 
veřejnost  otevřena  i  budova  ve  Velké  hradební,  v níž  byla  nainstalována  výstava  o  rodu 
Schichtů.  Dne  18.  září  se  uskutečnila  akce  Den  s cambridgeskými  zkouškami,  které  se 
zúčastnilo 182 zájemců.

Říjnový Týden knihoven odstartovalo veřejné čtení pro žáky ZŠ v Palachově ulici. 8. až 
11. října se v knihovně poprvé konaly projekce amatérských filmů v rámci festivalu Femina film. 
Dne 11.  října navštívil  knihovnu Erich von Däniken a 28.  října byla otevřena budova ve W. 
Churchilla v rámci Dne krajů.

V rámci Česko-německých literárních dnů se v knihovně uskutečnila 8.listopadu diskuse 
písničkáře  V.  Třešnáka  a  německého  spisovatele  R.  Klise  moderovaná  překladatelem  P. 
Ambrosem. Knihovna byla opět spolupořadatelem mezinárodního filmového festivalu Voda – 
moře – oceány.  S velkým úspěchem skončila interaktivní  show výtvarníka Adolfa Dudka 29. 
listopadu v dětském oddělení.

Dne  3.  prosince  proběhla  na  krajském  úřadu  porada  o  využití  objektu  v ulici  Na 
schodech 4 pro účely knihovny a tentýž den v podvečer pokřtili severočeští spisovatelé antologii 
Odlesky  z řeky  poezie.  Předvánoční  koncert  dne 14.  prosince byla poslední  z téměř stovky 
kulturních akcí, které knihovna uspořádala v r. 2007.



Z ČINNOSTI  JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Oddělení doplňování a evidence knihovních fondů
Zakoupilo knihy, normy, CD-ROM, videokazety a jiná média (k objemu vynaložených finančních 
prostředků byl dosažen průměrný rabat 32,56 %) a zaevidovalo  nejen je, ale i 2 199 knihovních 
jednotek titulů české neperiodické produkce ve formě neplaceného regionálního nebo placeného 
PV. V rámci mezinárodní výměny publikací získalo 28 publikací ze Slovenska a SRN.

Oddělení zpracování knihovních fondů

Zkatalogizovalo  12  106  titulů  českých  i  zahraničních  knih  jmenně  a  12  128  titulů  věcně. 
Downloadovalo  se  2  672  záznamů  knih,  a  to  zejména  z databáze  NK  ČR  a  Souborného 
katalogu CASLIN. Technicky zpracovalo 11 008 svazků, 15 759 svazků zabalilo do fólie. Do 
Souborného katalogu ČR - CASLIN bylo posláno 11 797 záznamů, do SKAT 7 602 záznamů. 

Hudební oddělení

Zakoupilo  a zpracovalo 466 CD, 8 DVD a  55 hudebnin. Dalších 92 CD, 52 hudebnin a 4 kazety 
získalo jako dar nebo jako přílohy ke knihám a časopisům. Během roku řešilo problémy spojené 
s přechodem  na  nový  systém  a  problémy,  které  přináší  zpracování  neknižních  dokumentů. 
Snahou bylo akceptovat normy, ale zároveň udržet kontinuitu záznamů předchozích.

Bibliografické oddělení

Zpracovalo  medailony,  bibliografie  osobností  pro  Výběr  kulturních  výročí  a   přehledy  o 
regionálních  osobnostech  –  Knihovníci  Ústeckého  kraje,  Spisovatelé  Ústecka  po  r.  1989, 
Spisovatelé  Ústeckého  kraje.  Do  bází  budovaných  bibliografickým oddělením bylo  uloženo: 
REOS  278  nových  osobností  +  454  osobností  aktualizováno  a  doplněno,  VKV  6  nových 
záznamů,  ANL 490 záznamů.  Do báze národních  autorit  NK ČR bylo  odesláno 34  nových 
personálních autorit, zharmonizováno bylo 267 geografických autorit.

Všeobecná studovna

Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce, celkem jich využilo 
29 osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů českých 
novin  a  časopisů  Anopress,  k zahraniční  bázi  EBSCO  (více  než  3300  titulů  plnotextových 
časopisů, novin a zpráv informačních agentur), ke 4 bázím v rámci systému OCLC, k databázím 
Springer/LINK a  ČTK.
 
Oddělení časopisů

Do fondu  přijalo  noviny  a  časopisy  v počtu  2  829  titulů,  z toho  93  titulů  bylo  zahraničních 
(Německo 26, USA 18, Slovensko 23, Velká Británie 11, Francie  7, Švýcarsko  2, Rusko  2, 
Kanada   2,  Belgie  2).  Do  katalogu  uložilo  155  nových  záznamů  periodik,  do  vazby 



zkompletovalo  868 svazků periodik. V čítárně novin a časopisů bylo pravidelně odebíráno 498 
titulů periodik.

Oddělení anglické literatury

Uspořádalo 82 kulturních a vzdělávacích akcí (v tom 3 tematické dny – Den s knihou a OAL, 
Den s cambridgeskými zkouškami a Den otevřených dveří  -  prezentace v rámci  akce Úřadu 
práce „Hledám práci v zahraničí“, metodické semináře a prezentace výukových materiálů jako 
např. Učíme malé děti anglicky, Angličtina na 1. stupni ZŠ aj. Zorganizovalo jarní, letní a zimní 
kolo  Cambridgeských  zkoušek  a  6  sezení  tzv.  čtenářských  skupin,  které  diskutovaly  o 
přečtených knihách. 
 
Oddělení pro děti a mládež

Uspořádalo 42 lekcí seznámení s knihovnou, uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem, soutěž 
v původní  tvorbě  (komiks)  a  Dětskou  předvánoční  burzu  knih.  V rámci  Týdne  knihoven 
zorganizovalo Literární ochutnávky (soutěžní hry s knížkami). 

Okresní metodické oddělení
Pro  místní lidové knihovny  zakoupilo 1 974 svazků za  283 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních  prostředků  byl  dosažen  průměrný  rabat  30,56  %),  zkatalogizovalo  je  a  zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 39 metodických návštěv, poskytlo 66 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo 1 aktiv a  jedenáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Zrevidovalo fond 
výměnného souboru a fondy knihoven v Trmicích a Chabařovicích. V průběhu roku zajišťovalo 
servis programu LANius pro oblast severních Čech. 

Krajské metodické středisko

Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2006 a podniklo 8 metodických 
návštěv. Uspořádalo 10 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 8 kurzů v základních dovednostech 
v informačních  a  komunikačních  technologiích  pro  64  knihovníků  z 38  knihoven  Děčínska, 
Litoměřicka, Lounska, Teplicka, Ústecka a Žatecka. 

Oddělení automatizace

Zajišťovalo  veškerou  údržbu datové  techniky,  pravidelnou  aktualizaci  antivirového programu 
AVG, převod různých dat ze systému T Series do systému ISIS, případně opačně, vytváření 
seznamu přírůstků monografií a seriálů s odkazy do online katalogu k vystavení na webu aj., 
spolupracovalo při akcích v rámci akcí Březen měsíc internetu a Týden knihoven a při přechodu 
knihovny na nový automatizovaný systém. V rámci toho musela být pracoviště vybavena novou 
technikou. Zakoupilo 39 počítačů, 9 stvrzenkových termotiskáren, 3 černobílé laserové tiskárny, 
3 stolní scannery pro potřeby čtenářů a MVS a 26 ručních laserových snímačů čárových kódů. 



ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav knihovního fondu a  jeho složení  (po odpisech)   ke dni  31. 12. 2007

Celkem fond 742 734 knih. jednotek
Z toho
knihy, sváz. časop.,kartogr.d. a brožury                              675 545  knih. jednotek
          jednotl. čísla časopisů (OAL)                   26  knih. jednotek
       elektronické dokumenty

(CD-ROM, diskety, DVD)                                           6 005  knih. jednotek     
audiovizuální dokumenty zvukové 
(gramodesky, CD, MC)                                                24  699  knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)      493 knih. jednotky
SD                                                                                          4 knih. jednotky 
DVD          1  knih. jednotka   
a hudebniny                                                                     8 836  knih. jednotek 
normy                                                                             27 125  knih. jednotek

V roce 2007 bylo přijato  do evidence celkem 24 881 knih. jednotek. Z toho:
knihy a brožury 21 327 knih. jednotek
kartografické dokumenty 383 knih. jednotek
svázané časopisy 1 307 knih. jednotek

elektronické dokumenty
(diskety, CD-ROM, DVD) 564 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)   760 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)   55 knih. jednotek
hudebniny  116 knih. jednotek
normy   369 knih. jednotek 
CD-ROM a  DVD 1003 knih. jednotek 

Úbytek knihovního fondu   9 914 knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        2 829 
z toho zahraniční                 93 
Počet výpůjček v r. 2007 1 116 425 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2007 227 942  
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2007 11 513  
Z toho: dětí       1 450
Počet kulturních a vzdělávacích akcí  321
Počet vydaných tištěných publikací 9



V rámci festivalu Femina Film se v knihovně v ul. W. Churchilla uskutečnila beseda s Janem Burianem

Na stěnách ve vestibulu ve Velké hradební byla v říjnu 2007 k vidění výstava ústeckého fotoklubu 
nazvaná Květena Českého středohoří
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ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 38 478 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 1 357 tis. Kč

příspěvek na odd. angl. lit. z Britské rady  62 tis. Kč
granty magistrát 100 tis. Kč
granty MK                                                                     284 tis. Kč
příspěvek od KU na činnost 36 625 tis. Kč
v tom region. funkce  1 020 tis. Kč

Celkové náklady 38 332 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný 146 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   93
Průměrný plat                                                                       17 733  Kč

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V R. 2007

1000 letadel : nejznámější letadla a vrtulníky všech dob. Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2007.
Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 46. – Bd. 56. 
München – Leipzig : 2006 a 2007.
Biografický slovník českých zemí. Boh-Bož a Brun-By. Vyd. 1. Praha : Libri, 2007. 
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Seš. 8 (20) a 9 (21).  Ostrava : 2006.
Britannica. Book of the year 2007. Chicago - London – New Delhi : c2006. 
Česko : Ottův historický atlas. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. 
Encyklopedie druhé světové války. Praha : Naše vojsko, 2007.
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha : Libri, 2007.
Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Libri, 2007.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. 
díl, II. svazek, Žebravé řády. 1. vyd. Praha : Libri, 2007.
Encyklopedie slovenských hradů. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. 
Encyklopedie ústavního práva. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007.
Der  Fischer  Weltalmanach  2006  :  Zahlen,  Daten,  Fakten.  Frankfurt  am  Main  :  Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2005.
Der  Fischer  Weltalmanach  2007  :  Zahlen,  Daten,  Fakten.  Frankfurt  am  Main  :  Fischer 
Taschenbuch Verlag, 2006.
The Focal encyclopedia of photography : digital imaging, theory and applications, history, and 
science. 4th ed. Amsterdam : Elsevier, 2007.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007. XVIII., Tik - U. Vyd. 1. Ostrava : 
Výtvarné centrum Chagall, 2007. 
Slovník justičního slangu. Vyd. 1. [Praha] : Havlíček Brain Team, 2007. 
Tezaurus jazyka českého : slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. 
Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 
Windows Vista : základní průvodce. Vyd. 1. Brno : Zoner Press, 2007.
The world almanac and book of facts 2007. New York : World Almanac Books, c2007. 



PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2007

1. Klementina Kalašová / Otakar Špecinger (ISBN 80-7055-139-9), 49 s., 200 výt.
2. Seifertovy Kralupy nad Vltavou /  Otakar Špecinger (ISBN 80-7055-140-2), 16 s., 200 výt.
3. Zorinka / Alena Melicharová   (ISBN 978-80-7055-141-7), 38 s., 150 výt.
4. Souznění, aneb jak jsme zvyšovali úroveň našeho zemědělství / Aleš Stroukal (ISBN 978-80-
7055-142-4), 197 s., 200 výt.
5. Šupiny hlubin / Věra Bartošková (ISBN 978-80-7055-143-1), 86 s., 100 výt.
6.  Dlouhé dny čekání / Arnošt Herman (ISBN 80-7055-132-1), 97 s., 300 výt.
7.  Výroční zpráva za rok 2006 (ISBN 978-80-7055-145-5), nestr.,  80 výt.
8.  Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v r. 2006 (ISBN 978-80-7055-146-2), 
nestr., 80 výt.
9. ZOO na výletě / Jana Švýcarová (ISBN 978-80-7055-147-9), [40] s., 250 výt.
10. Výběr kulturních výročí 2007/2,  nestr., 250 výt.

  11. Výběr kulturních výročí 2007/zvl.číslo. Kalendárium  na r. 2008, nestr., 200 výt.
  12. Výběr kulturních výročí 2008/1, nestr., 250 výt.

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

Na akci  Den  s knihou,  knihovnou  a  OAL  přednesla  28.2.  O.  Domorázková  referát 
Postřehy a inspirace z knihoven nejen
 zahraničních,  J.  Valešová  referáty  OAL  aneb  specifika  cizojazyčných  sekcí/kolekcí 
v knihovnách a  Práce se čtenářem čili jak využít to, co vymysleli jiní a A. Brožek Novinky ze 
zahraničních knihoven a možnosti jejich využití. V rámci BMI přednášela V. Slavíčková 1.3. na 
téma Mediální databáze TamTam v nové podobě a A. Brožek 28.3. na téma Plné texty knih a 
časopisů na netu. A. Brožek navíc moderoval 17. akviziční seminář v Ústí nad Labem (12.6.) a 
poradu akvizitérů knihoven s nabídkovou povinností  konanou v Praze (12.11.).

Z odborných článků pracovníků knihovny lze uvést např.:
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2006.   / Aleš Brožek  In: 
Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, č. 2 (2007), s. 38-46.
V jinačovické  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 11, č. 1 (2007) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3819/ 
V turnovské  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 11, č. 2 (2007) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3908/ 
V roudnické  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 11, č. 3 (2007) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4001/ 
Ve zlínské knihovně / Aleš Brožek. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 11, č. 6 (2007) 
Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4176/ 
V opavské knihovně / Aleš Brožek. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 11, č. 7 (2007) 
Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4243/ 
V říčanské knihovně / Aleš Brožek. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --Roč. 11, č. 8 (2007) 
Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4275/ 
V  jihlavské  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 11, č. 11 (2007) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4404/ 
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V knihovně  v Jablonném  v  Podještědí  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 11, č. 12 (2007) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4450/ 
Internet  Knihovny  současnosti  : Sekce  Informační  technologie /  Aleš  Brožek.  In: Čtenář. --
ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, č. 11 (2006), s. 313-314.
Norové myslí na zachování kulturního i průmyslového dědictví / Aleš Brožek. -- Přístup též z: 
www.vkol.cz/KROK. In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 4, č. 4 (2007), s. 44-46.

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r. 2007 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku bezmála 180 článků o naší 
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:

Knihovna přijde hodně draho : další objekt ale nutně potřebujeme, tvrdí ředitel Aleš Brožek / 
Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 05.01.2007, s. 1 a 10. 
Místo pro čtení, ale i hry a soutěže / Lucie Suchá. – In: Mladá fronta dnes. – 31.01.2007, s. 4 – 
Severní Čechy.
Knihovna je magnet : zloději kovů odpojili ústeckou knihovnu od internetu / Radek Strnad. – In: 
Ústecký deník. – 26.02.2007, s. 1 a 11.
Internetu zřejmě zvoní hrana : knihovna asi naposledy zpřístupňuje unikátní webové stránky / 
Radek Strnad. - In: Ústecký deník. – 03.03.2007, s. 11.
Exotiku nachází Fokt všude / Radek Strnad. In: Ústecký deník. – 08.03.2007, s. 11. 
Knihovna má být v muzeu : město a kraj zvažují sestěhování institucí do jedné budovy – Jitka 
Hadašová. – In: Ústecký deník. – 03.04.2007, s. 9. 
Půl tisíciletí stará šachová kniha / Jan Kalendovský. – In: Šachový týdeník. – 11.04.2007 s. 1 a 8. 
Knihovna by pro sebe vítala novou stavbu na zelené louce : pracovní skupina pod vedením náměstka 
primátora bude zkoumat, zda by se muzeum a knihovna vešly pod jednu střechu / Jitka Hadašová. – 
In: Ústecký deník. – 18.04.2007, s. 11. 
Nový  plán radnice Ústí  :  knihovna v muzeu /  Vladěna Maršálková.  –  In:  Mladá fronta  dnes.  – 
19.04.2007, s. 2 – Severní Čechy.
Muzeum a knihovna v jednom : v srpnu by mělo být jasné, jestli se obě instituce vejdou do muzejního 
objektu / Jitka Hadašová. – In: Ústecký deník. – 21.06.2007, s. 1.
Knihovna dostala exotické publikace, o které bude zájem z celé republiky / (dts). – In: Ústecký deník. – 
22.06.2007, s. 26.
Vědecká knihovna do kampusu? / (kf). – In: Ústecký deník. – 29.06.2007, s. 10.
Ústecká knihovna zavře přes prázdniny na celé tři týdny, nachystá ale pro návštěvníky překvapení  / 
Radek Strnad. – In: Ústecký deník. - 03.07.2007, s. 28.
Alchymie muže zklamala, vydělal až na kuchařce / Ivo Harák. – In: Ústecký deník. – 27.07.32007, s. 

http://www.vkol.cz/KROK
http://www.ikaros.cz/node/4450/


24. 
Ústecká  knihovna  opět  otvírá,  navíc  má  nový  knihovní  systém /  (dts).  –  In:  Ústecký  deník.  – 
03.08.2007, s. 24.
Knihovna ukazuje moderní krajky : Anna Tauberová, studentka Pedagogické fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně, zde vystavuje do konce srpna / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 07.08.2007, s. 21. 
Knihovna vystavuje komiks / (klm). – In: Ústecký deník. – 08.08.2007, s. 21. 
Významný  průmyslník  Johann  Schicht  se  vrací  :  Severočeská  vědecká  knihovna  chystá  spolu 
s Městským archivem výstavu věnovanou významné osobě ústeckého průmyslu  Johannu Schichtovi / 
Helena Houfková. – In: Ústecký deník. – 29.08.2007, s. 25 
Ústecká knihovna a muzeum nebudou asi v jednom domě /  - In: Ústecký deník. – 19.09.2007, s. 1.
Cestopisné besedy přiblíží Ladakh a drogové Thajsko / (tit). – In: Mladá fronta dnes. – 20.09.2007, s. 5 
, Severní Čechy.
Ústecké muzeum zůstane zavřené déle / Jan Stuchlík. – In: ČT1, Večerník. – 20.09.2007.
Pobočky knihovny nabízejí internet /  - In: Obvodní zpravodaj, list pro obyvatele Krásné Březno, 
Neštěmice, Mojžíř. – říjen 2007.
Literaturu severu Čech představil Hrabal / Ivo Harák. – In: Ústecký deník. – 22.10.2007, s. 25. 
Na státní svátek se zdarma otevřou některá zařízení / Luděk Snítil. – In: Ústecký deník. – 23.10.2007, 
s. 6.
Zdarma do muzeí? V neděli to lze / (ČTK, ula). – In: Mladá fronta Dnes. – 24.10.2007, s.2 – Severní 
Čechy.

Česko-německé literární dny poprvé v Ústí nad Labem /  - In: - Městské noviny : informační list pro občany 
města Ústí nad Labem. – říjen – listopad 2007, s. 12.
Ústečtí radní rozdávali příspěvky / (jit). – In: Ústecký deník. – 01.11.2007, s. 2.5.
 
Knihy ve vietnamštině / (ab). – In: Biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran. – 
02.10.2007, s. 17.
 
Minulý týden [beseda s Milanem Zigo – kosmické sondy] / Lamper. – In: Respekt. – 12.11. – 18.11.2007, s. 
74.
I česko – německé vztahy a minulost řešili spisovatelé Třešňák a Klis / (dts).  – In: Ústecký deník. – 
10.11.2007, s. 4.
Muzeum bude samo / Jitka Hadašová. – In: Ústecký deník. – 15.11.2007, s. 1.
Vodní festival zaplaví Ústí včetně klubů : dvoudenní akce začne už v úterý 20. listopadu, nabídne i 
kontroverzní filmy / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 16.11.2007, s. 3.
Za dobrodružstvím do vodního světa / Vladěna Maršálková. – In: Mladá fronta Dnes. – 20.11.2007, s. 
4 – Severní Čechy.
Vodní festival ukáže i Nepříjemnou pravdu : Festival Voda, moře, oceány, určený školám i veřejnosti, 



začíná dnes odpoledne na pěti místech Ústí; vstup na něj je volný / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. 
– 20.11.2007, s. 25.

V pěti městech lze jít na cestopisné besedy / (tit). – In: Mladá fronta Dnes. – 22.11.2007, s. 5 – Severní 
Čechy.
Ústecký vodní festival vyhrál film Smrtící tanec pod hladinou : dvoudenní akci Voda Moře Oceány opět 
pořádal filmař Steve Lichtag, porota ocenila i plakáty studentů FŽP UJEP / Radek Strnad. – In: - 
Ústecký deník. – 23.11.2007, s. 3.
Kolibříci v českých knihovnách / (abr). – In: Biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze 
všech stran. – 04.12.2007, s. 42.
Tisková zpráva k výstavě Josefa Lady, která se koná v Severočeské vědecké knihovně [W. Churchilla 
3] od 14.11. do 31.12.2007 / - Labský zpravodaj. – prosinec 2007, s. 13.  
Knihovna bude mít pro stávkující ZŠ otevřeno od rána / (dts). – In: Ústecký deník. – 03.12.2007, s. 25. 
Výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek navštívil děti / Iveta Bednářová. – In: Ústecký deník. – 04.12.2007, s. 
8. 
Čtenáři  zůstanou  bez  knihoven,  obvod   je  ruší  :  o  zániku  MLK ve  Skoroticích,  Hostovicích  a 
Božtěšicích rada obvodu už rozhodla / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 07.12.2007, s. 4. 

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ
Archeologický  ústav  AV  ČR v Brně,  ASPI  Publishing  s.r.o.  v Praze, H.  Bártová  z Ústí  nad 
Labem,  Jiří  Blažek z Ústí  nad Labem,  Michaela Čermáková z Ústí  nad Labem,  Český svaz 
ochránců  přírody  v Praze,  Dům  zahraničních  služeb  Ministerstva  školství,  mládeže   a 
tělovýchovy  v Praze,  Jan  Davis  z Prahy,  Miroslav  Draxl  z Ústí  nad  Labem,  Milan  Exner 
z Liberce, Firma Hot Line v Ústí nad Labem, Dr. Václav Franc z Nové Paky, Francouzský institut 
– knihovna v Praze , Galerie Dolmen v Ostrožské Nové Vsi , Hnutí za aktivní mateřství v Praze, 
Dr.  Otilie Grezlová z Ústí  nad Labem, Ing. Petr Houška z Ústí  nad Labem, PhDr. František 
Hrdlička  z Prahy,  Dr.  N.  Hudíková  z Ústí  nad  Labem,  Jagello  2000  –  Sdružení  pro 
euroatlantickou spolupráci v Ostravě, Japanese Literature Publishing and Promotion Center v 
Tokiu,  Konzulát  Republiky  Paraguay v Praze,  Stanislava  Krajíčková z Lovosic, Krajský  úřad 
Olomouckého kraje – odbor školství, mládeže a tělovýchovy v Olomouci, Křesťanský institut – 
JUDr. Bedřich Vymětalík ve Frýdku-Místku, LOSAN, s.r.o. v Ústí nad Labem, The Low Countries 
v Belgii, MACMILLAN – Ondřej  Matuška v Brně,  František Málek z Ústí nad Labem, Masarykův 
ústav AV ČR v Praze, Město Chemnitz v SRN, Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 
Městský úřad ve Varnsdorfu,  Michal  Miškolci  z Ústí  nad Labem,  Milan Svatuška z Ústí  nad 
Labem,  Moravská  zemská  knihovna  v Brně, Nakladatelství  Alfa-Omega  v Dobřejovicích, 
Nakladatelství  Brána v Praze,  Nakladatelství  Linde v Praze, Nakladatelství  Oldag v Polance 
nad  Odrou,  Nakladatelství  Professional  Publishing  v Praze,  Nakladatelství  „STUDIUM“ 
Antroposofické  společnosti  v Písku,  Nakladatelství  Tomáš  Halama  v Českých  Budějovicích, 
Nakladatelství  Šulc-Švarc  v Praze, Občanské  sdružení  A.M.I.M.S.  ve  Vranově  nad  Dyjí, 
Občanské sdružení EDUART v Praze, Václav  Panocha z Ústí nad Labem, Philippine Embassy 
v Praze,   PNS a.s.  –Divize Ústí  nad Labem, Ing. Petra Sikorová z Ústí  nad Labem, Tomáš 



Severa z Ústí nad Labem, Společnost přátel E. Beneše v Praze, Svět knihy  v Praze,  Libuše 
Svobodová z Roudnice  nad Labem,  Dana Šťastná   z Trmic,  Zuzana Švehlíková z Ústí  nad 
Labem, Leon Tomev prostřední z Ústí nad Labem, Jan Trpišovský z Ústí nad Labem, RNDr. 
Václav Tůma z Prahy, Univerzita Hradec Králové – katedra sociální  práce a sociální  politiky 
Pedagogické fakulty v Hradci Králové, Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze, Venkovský 
prostor o.p.s. v Liberci, Vydavatelství Světlo pravdy morálního zákona  ve Štěpánově, Vysoké 
učení technické – fakulta strojního inženýrství v Brně, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a  okrasné  zahradnictví  –  knihovna  v Průhonicích,  David  Zelenka  z Ústí  nad Labem,  Luděk 
Zlesák z Liberce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SVK V ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2007

Sestavil kolektiv pracovníků, foto Leopold Kukačka, Aleš Brožek a Jitka Dušková
Vydala a vytiskla Severočeská vědecká knihovna, Winstona Churchilla 3,  401 34   Ústí n. L.

Náklad:  80 výtisků
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