


Foto na obálce:
Zakladatelka soutěže v původní  literární  tvorbě žáků 6.  - 9.  tříd Psaníčko Alenka Kysilková 
předává  s  předsedou  poroty  PaedDr.  Václavem Millerem jednu  z  cen  během  slavnostního 
vyhlášení výsledků 5. ročníku.



Vážená paní, vážený pane,
někteří (především naši stálí sponzoři) dostávají do rukou výroční zprávu Severočeské 

vědecké knihovny v Ústí nad Labem pošestnácté, jiní však možná poprvé. Dozvídají se z ní ty 
nejdůležitější informace charakterizující činnost kulturního a vzdělávacího zařízení, které v tomto 
městě působí již šedesátý čtvrtý rok. 

Pokud bych měl odpovědět na otázku, z čeho jsem měl loni největší radost, pak by to bylo 
dokončení automatizace výpůjčního protokolu na pobočkách. Umožnil to nový knihovní systém 
Clavius, který jsme koupili v roce 2007. Ještě v prosinci 2007 jsme vyzkoušeli, jak se bude systém 
chovat na pobočce Hornická. Osvědčil se, a tak 27. března 2008 následovala pobočka Všebořice, 
16. dubna pobočka Kamenný Vrch, 25. dubna pobočka Klíše, 21. května pobočka Stříbrníky, 
2.  července pobočka Krásné Březno a 22.  září  pobočka Mojžíř.  Pobočky  jsou  propojeny  na 
webový online katalog, takže všichni čtenáři získají informace o úplném fondu knihovny včetně 
jeho aktuálního stavu a mají možnost využívat v plné míře v pohodlí   domova i online služby. 
Mezi ně patří prodlužování půjčených dokumentů, rezervování dokumentů, které si půjčil někdo 
jiný, objednávání dokumentů z depozitáře ve Vaňově a podobně. 

Nezapomněli jsme však ani na rozvoj místních knihoven v ústeckém okrese. V listopadu 
byl zprovozněn systém Clavius REKS a připojeny knihovny v Chabařovicích, Chlumci, Trmicích 
a Velkém Chvojně. Takže i čtenáři těchto místních knihoven mají podobné možnosti jako čtenáři 
Severočeské vědecké knihovny.  To je ostatně právě jeden z cílů programu podpory zajištění 
regionálních  funkcí  –  vyrovnat  rozdíly  v  poskytování  informačních  a  knihovnických  služeb 
obyvatelům měst a malých obcí.

I  v roce  2008  jsme  byli  částečně  úspěšni  s projekty,  které  měly  být  financovány 
z vyhlašovaných  grantů.  Na  výuku  knihovníků  v základních  dovednostech  informačních 
a komunikačních  technologií  jsme získali  52 tisíc  Kč  a proškolili  pracovníky  z 23  knihoven. 
Projekt  další  etapy  digitalizace  a  vystavení  regionálních  periodik  na  internetu  dotovalo 
Ministerstvo kultury ČR 65 tisíci Kč. V jeho rámci byla převedena Severočeská Mladá fronta 
z let 1947 a 1948 do formy archivního mikrofilmu a poté reformátována na digitální kopie. Byl 
zakoupen server, na nějž byl instalován software, který umožňuje uživatelům v knihovně přístup 
k plným textům dosud reformátovaných novin na http://kramerius.svkul.cz.

Po neúspěšných jednáních  o využití  budovy  muzea či  kampusu UJEP pro potřeby 
knihovny nechal zřizovatel knihovny, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, zpracovat studii 
posouzení využití objektu Na schodech 4 pro tzv. Evropskou knihovnu. Tu by tvořila půjčovna 
a studovna odborné literatury (přestěhovaná z objektu Velká hradební 45) a nově vybudované 
oddělení cizojazyčné literatury. K objektu Na schodech 4 by byl přistavěn depozitář s kapacitou 
ca 400 tisíc svazků. Jsme si vědomi, že přístup k objektu Na schodech 4 bude činit potíže méně 
pohyblivým uživatelům a že vznikne třetí výpůjční místo. Důvodem, proč knihovna neodmítla 
objekt  Na  schodech  4,  je  akutní  nedostatek  depozitních  ploch,  ale  i  naděje,  že  uživatelé 
Evropské knihovny  ocení  možnost  dostávat  publikace z depozitáře bez dlouhého čekání  na 
vyřízení své objednávky.

Závěrem pomocí této výroční zprávy děkuji všem, kteří se podíleli na úspěších SVKUL 
v roce 2008. Patří mezi ně nejen zaměstnanci, ale i četné domácí a zahraniční instituce, které 
nám poskytly publikace zdarma, a všichni další dárci a sponzoři, jejichž seznam najdete na konci 
této zprávy.

duben 2009 Ing. Aleš Brožek
     ředitel Severočeské vědecké knihovny

http://kramerius.svkul.cz/


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008

V lednu ústecká knihovna podala  grant na MK ČR s názvem Modernizace zvukové knihovny 
pro zrakově postižené občany. Získané finanční prostředky  umožnily půjčovat a zálohovat CD-ROM 
dodávané Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K.E. Macana ve formátu MP3.

Dne 13.  února přilákal  Jiří  Bálek s besedou nazvanou Madagaskarská mozaika tolik 
návštěvníků, že byl přednáškový sál zaplněn do posledního místa (zcela zaplněný sál byl poté i 
24. dubna při besedě B. Uličného a 22. října při besedě M. Broučka).

Dne 28.  března  proběhla  tradiční  Noc s Andersenem,  tentokrát  inspirovaná  knihami 
Karla Čapka. V knihovně nocovalo 24 dětí z druhých a třetích tříd ZŠ České mládeže. Kostýmy 
zapůjčilo Divadlo v Pytli z Hrobu. 

Při nákupu knih 29. dubna v Praze poprvé použila akviziční pracovnice snímač čárových kódu 
připojený k notebooku, do něhož se ukládají údaje o fondu knihovny. Docílilo se tím lepšího a 
časově méně náročnějšího prověřování titulů.

 Dne 16.  května  v rámci  projektu  Cinereading  diskutovala  v knihovně se  studenty  o 
knize About a boy Michaela Čaňková, nositelka evropské ceny pro nejlepšího učitele jazyků 
Label.

Dne 1. června knihovna zavedla novou službu: půjčování DVD s filmy. Dne 7. června se 
uskutečnilo v přednáškovém sále  slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže v původní 
literární tvorbě žáků 6.-9. tříd  Psaníčko za přítomnosti členů poroty. Ta zhodnotila 136 prací od 
67 autorů.

V letních měsících byl  vybudován depozitář  Chabařovice,  kam byl   přestěhován fond 
málo využívaných svázaných časopisů. Celkem tam bylo dopraveno 464 titulů časopisů, čímž 
se uvolnila kapacita ve vaňovském depozitáři.   Údaje o většině z nich lze již nalézt v online 
katalogu.

Ve dnech 13 a 14.  září proběhly v obou budovách knihovny Dny evropského dědictví. 
Oproti předchozímu roku byla větší návštěvnost díky spolupráci s Českým rozhlasem Sever. 

Od 1. října došlo k rozšíření otvírací doby v dětském oddělení. V Týdnu knihoven, který 
proběhl  6.  -  12.října 2008 s mottem „Knihovny – naše rodinné stříbro“,  se uskutečnily  akce 
„Navrhněte maskota své knihovny“,  „Aby se knížky nezatoulaly“  a společné čtení z Čapkovy 
Dášenky.  Dne  6.  října  bylo  navíc  dosaženo  největšího  počtu  vstupů  do  online  katalogu 
knihovny.

Dne  19.  a  20.  listopadu  se  knihovna  opět  připojila  k  organizátorům  mezinárodního 
filmového festivalu Voda – moře – oceány a 29. listopadu poprvé uspořádala Den pro dětskou 
knihu. 

V prosinci byl na webu knihovny vystaven formulář Tipy na nákupy. Adventní koncert 
přilákal 8. prosince do půjčovny beletrie tolik zájemců, že museli sedět i na jevišti. V souvislosti 
s automatizací poboček byl k 31. prosinci zcela ukončen  tisk katalogizačních lístků. 

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  32,40 %) a zaevidovalo je.  Pravidelně se sledovaly 
seznamy vyřazených publikací z jiných knihoven a fond se retrospektivně doplnil 387 tituly z 9 
knihoven. V rámci mezinárodní výměny publikací se získalo 14 publikací ze Slovenska a SRN.



Oddělení zpracování knihovních fondů

Zkatalogizovalo 14 413 titulů českých i zahraničních knih jmenně a 14 861 titulů věcně, začalo 
obohacovat  záznamy  o  obrázky  obálek. Provedlo  výměnu  všech  záznamů  SVKUL  v 
Souborném katalogu knihoven ČR CASLIN a v běžných exportech odeslalo 18 199 záznamů. 
Pokračovalo ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v oblasti národních autorit  a věnovalo se 
čištění slovníků, zejména tematických autorit. 

Hudební oddělení

Zakoupilo  312 CD, 297 DVD a  85 hudebnin. Dalších 29 CD a 24 hudebnin získalo jako dar. 
Zpracování zvukových i zvukově obrazových  dokumentů probíhalo v souladu s katalogizačními 
pravidly AACR2. Zahájilo půjčování  DVD s filmy (4 tituly na týden)  distribuovaných firmami 
Bontonfilm a Magic Box.

Bibliografické oddělení

Zpracovalo Kalendárium 2009 a medailony bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí. 
Podílelo  se  na  zodpovídání  dotazů  ze  služby „Ptejte  se  knihovny“.  Do  bází  budovaných 
bibliografickým  oddělením  bylo  uloženo:  REOS  149  nových  osobností  +  1  694  osobností 
aktualizováno a doplněno, ANL 517 záznamů. Spolupracovalo s bází národních autorit NK ČR.
 
Všeobecná studovna

Ve studovně se pořádaly individuální  lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb 
využilo 17 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 čtyřem bázím v rámci systému 
OCLC, k databázím Springer/LINK a  ČTK, pečovaly  i o normy.
 
Oddělení časopisů

Do fondu  přijalo  noviny  a  časopisy  v počtu  2  877  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  236  nových  záznamů  periodik,  do  vazby 
zkompletovalo  1 486 svazků periodik. V čítárně novin a časopisů bylo pravidelně odebíráno 
475 titulů periodik.

Oddělení anglické literatury

Uspořádalo  44  kulturních  a  vzdělávacích  akcí  (včetně  tematického  dne  –  Den 
s Cambridgeskými  zkouškami,  prezentace  elektronických  materiálů,  soutěže  Clarity 
Competition  a  Very  Easy  Readers  Quiz).  Zorganizovalo  jarní,  letní  a  zimní  kolo 
Cambridgeských zkoušek a 7 sezení tzv. čtenářských skupin, kde se diskutovalo o přečtených 
knihách. 
 



Oddělení pro děti a mládež

Uspořádalo 35 lekcí seznámení s knihovnou, uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem, literární 
soutěž  Psaníčko  a  Den  pro  dětskou  knihu.  V rámci  Týdne  knihoven  zorganizovalo  akci 
Navrhněte  maskota  své  knihovny  a  akci  Aby  se  knížky  nezatoulaly  (návštěvníci  oddělení 
navrhovali rozřaďovače). 

Okresní metodické oddělení
Pro  místní lidové knihovny  zakoupilo 1 770 svazků za  284 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních  prostředků  byl  dosažen  průměrný  rabat  25,86  %),  zkatalogizovalo  je  a  zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 68 metodických návštěv, poskytlo 81 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo  2  aktivy  a  jedenáctkrát  rozvezlo  nové  knihy  a  výměnné  soubory.  V městské 
knihovně  v Trmicích  zajistilo  dva  kurzy  pro  seniory  –  Školička  internetu,  vytvořilo  webové 
stránky  všem obecním knihovnám.  V průběhu roku zajišťovalo servis  programu LANius  pro 
oblast severních Čech. 

Krajské metodické středisko

Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2007 a podniklo 8 metodických 
návštěv. Uspořádalo 5 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 8 kurzů v základních dovednostech 
v informačních  a  komunikačních  technologiích  pro  61  knihovníků  z 23  knihoven  Děčínska, 
Chomutovska, Litoměřicka, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka. 

Oddělení automatizace

Zavedlo automatizovaný výpůjční  protokol  na pobočkách. Ve spolupráci  s firmou LANius se 
podílelo  na  dolaďování  výstupů  (tiskových  i  exportů),  zobrazení,  ukládacích  formulářů, 
výpůjčního  protokolu,  řešilo  problémy  a  provádělo  jejich  analýzu  dle  potřeb  jednotlivých 
oddělení. Zajišťovalo  mimo jiné  aktualizaci  databází  ČSNI  a  ČNB,  aktualizaci  seznamů  ke 
stažení z internetu (normy, fond zvukové knihovny pro nevidomé).  Do knihovny zakoupilo dva 
informační panely do vstupních hal obou hlavních budov k prezentaci akcí a šotů o knihovně a 
pobočky vybavilo potřebnou technikou. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav knihovního fondu a  jeho složení  (po odpisech)   ke dni  31. 12. 2008

Celkem fond 759 484 knih. jednotek
Z toho
knihy, sváz. časop.,kartogr.d. a brožury                         689 746  knih. jednotek
       elektronické dokumenty

(CD-ROM, diskety, DVD)                                          7 175  knih. jednotek     
audiovizuální dokumenty zvukové 
(gramodesky, CD, MC)                                                25  413   knih. jednotek 



Pobočka ve Všebořicích byla po Hornické druhou pobočkou, kde jsme zavedli automatizovaný 
výpůjční systém

V rámci  Dnů  evropského  dědictví  byla  ve  Velké  hradební  instalována  výstava  o  historii 
Spolchemie



Na akci nazvané Až po uši v muzice a psaní četli členové Severočeského klubu spisovatelů 
z knih Ladislava Mušky

Adventní  pěvecký koncert,  který  se konal  v knihovně 8.  prosince,  byl  zařazen do programu 
Ústecké Vánoce 2008

audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)       975  knih. jednotky
SD                                                                                          2  knih. jednotky 



hudebniny                                                                        8 963  knih. jednotek 
normy                                                                            27 210  knih. jednotek

V roce 2008 bylo přijato  do evidence celkem 27 866 knih. jednotek. Z toho:
knihy a brožury 22 918 knih. jednotek
kartografické dokumenty                                                  662 knih. jednotek
svázané časopisy                                                         1 487  knih. jednotek

elektronické dokumenty     
(diskety, CD-ROM, DVD) 1 189 knih. jednotek       

     
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)   915  knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové                                 
(videokazety, DVD filmy)                                                              481  knih. jednotek  
hudebniny 129  knih. jednotek
normy  85  knih. jednotek 

Úbytek knihovního fondu                                                         11 116  knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                                 2 877 knih. jednotek
z toho zahraniční                 93  knih. jednotek
Počet výpůjček v r. 2008                                                    1 098 169 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2008                                                         233 719  
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2008                                11 630  
Z toho: dětí               1 592
Počet kulturních a vzdělávacích akcí                  345
Počet vydaných tištěných publikací                                                11

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 40 884 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 1 510 tis. Kč

příspěvek na odd. angl. lit. z Britské rady  119 tis. Kč
granty magistrát 360 tis. Kč
granty MK                                                                     151 tis. Kč
příspěvek od KU na činnost 38 727 tis. Kč
v tom region. funkce  1 020 tis. Kč

Celkové náklady 40 393 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný 491 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   94
Průměrný plat                                                                       18 395  Kč

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2008

1000 divů Česka. Vyd. 1. Praha : 2008.



1000 let : milníky světových dějin. Vyd. 1. V Praze : 2008.
Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 57. – Bd. 60. 
München – Leipzig : 2008.
Atlas lidského těla v obrazech. Vyd. 1. Dobřejovice : 2008.
A-Z encyklopedie zahradních rostlin. Vyd. 1. V Praze : 2008.
Britannica. Book of the year 2008. Chicago: c2008. 
Encyclopaedia Beliana.5. díl. Vyd. 1. Bratislava : 2007.
Etruskové: poklady starobylých civilizací. V Praze : 2008.
Formule 1 : velké ceny. Vyd. 1. Frýdek-Místek : 2008. [Kniha má atypický - kulatý tvar].
Fotbal.  Vyd. 1. Frýdek-Místek : 2008. [Kniha má atypický - kulatý tvar].
Guinness world records 2009. V Praze : 2008.
Inkové: poklady starobylých civilizací. V Praze : 2008.
Keltové: poklady starobylých civilizací. V Praze : 2008.
Khmerové: poklady starobylých civilizací. V Praze : 2008.
Klasická hudba. V Praze : 2008.
Lada. Vyd. 1. Praha  2008.
Listina základních práv Evropské unie. Paris : 2008. [23 titulů v 23 jazycích a ve formátu 3 x 4 
cm].
Mapy válek.  Vyd. 1. Praha  2008.
Michelangelo : 1475-1564 : dílo. V Praze : 2008.  [Nejdražší kniha].
Národní parky Evropy: kompletní encyklopedický průvodce. 1. české vyd. Praha : c2008.
Naše osmičky: československé dějiny 20. století  v osmičkových předělech.  1. vyd. Praha : 2008.
Osobnosti Česko: Ottův slovník.  Praha : 2008.
Osudové osmičky v našich dějinách. Vyd. 1. Brno : 2008.
Peking 2008 : XXIX. Hry.  Vyd. 1. Praha : 2008.
Statistická ročenka České republiky 2008.  1. vyd. Praha : 2008.
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007.  [Bratislava] : [2007].
Šumava umírající a romantická.  Vyd. 3. Praha ; Litomyšl : 2008.
Velká turistická encyklopedie  Liberecký kraj.  Vyd. 1. V Praze : 2008.
Velké dějiny zemí Koruny české. VIII .díl.  Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : 2008.
Vesmírné výpravy.  V Praze : 2008.
Ženy, které čtou, jsou nebezpečné. Vyd. 1. V Praze 2008.

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2008

1. Nenechám si tě vzít / Ladislav Muška (ISBN 978-80-7055-148-6), 115 s., 200 výt.
2. Conquistadoři noci a jejich psi /  Vladimír Stibor (ISBN 978-80-7055-149-3), 59 s., 600 výt.
3. Paleta plná poezie / Alena Melicharová (ISBN 978-80-7055-150-9), 68 s., 300 výt.
4. Pět minut po rozsudku / Arnošt Herman (ISBN 978-80-7055-151-6), 200 s., 200 výt.
5.  Výroční zpráva za rok 2007 (ISBN 978-80-7055-152-3), nestr.,  80 výt.
6.  Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v r. 2007 (ISBN 978-80-7055-153-0),    nestr., 60 výt.
7. Výběr kulturních výročí 2008/2,  nestr., 250 výt.
8. Příběh pravdivý o životě a smrti draka Šarkakraše / Ladislav Muška (ISBN 978-80-7055-154-7), 12 s., 200 
výt.
9.  Hovory s duší / Radka Váňová (ISBN  9787-80-7055-155-4), 77 s., 200 výt.



10. Stolicování / Aleš Stroukal (ISBN 978-80-7055-156-1), 112 s., 200 výt.
11. Gavrilo Princip / Anna Stará  (ISBN 978-80-7055-158-5), nestr., 200 výt.
12. Osudy domů a obyvatel  Churchillovy ulice v Ústí nad Labem / Aleš Brožek (ISBN 978-80-
7055-159-2), 55 s., 300 výt.

  13. Výběr kulturních výročí 2009/1, nestr., v elektr. podobě
  14. Výběr kulturních výročí 2008/zvl.číslo. Kalendárium  na r. 2009, nestr., v elektr. podobě

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

V rámci  BMI  přednášela  v knihovně  V.  Slavíčková  17.3.  na  téma  Znáte  databáze 
TamTam,  EBSCO,  OCLC  a  Springer  Link?  A.Brožek  referoval  o  novinkách  v Jednotné 
informační  bráně  (16.4.)  a  A.  Tománková  školila  na  téma  Jak  se  píše  grant  (26.11.).  Na 
konferenci  Knihovny  současnosti  v Seči  vystoupila  17.9.  M.  Lichtenbergová  s přednáškou 
Netradiční zdroje zjišťování a získávání regionální literatury v Severočeské vědecké knihovně 
v Ústí  nad  Labem a A.  Brožek  s přednáškou  Nakladatelská  činnost  českých  a  moravských 
knihoven očima akvizitéra. Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě zařadila 
4.12.  do  programu  i  přednášku  A.  Brožka  nazvanou  Prezentace  společných  projektů 
paměťových institucí na Internetu počtvrté. A. 
Brožek navíc 10.6. moderoval 18. akviziční seminář v Praze a 17.9.  sekci Současné problémy 
akvizice na konferenci Knihovny současnosti v Seči.

Z odborných článků pracovníků knihovny lze uvést např.:
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2007   / Aleš Brožek  In: 
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 60, č. 2 (2008), s. 47-52.
V ivančické  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-
5075. -- Roč. 12, č. 2 (2008) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4540/ 
V zábřežské  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 12, č. 3 (2008) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4592/ 
V havlíčkobrodské  knihovně  / Aleš Brožek.  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-
5075. -- Roč. 12, č. 4 (2008) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/4654/ 
Netradiční zdroje zjišťování a získávání regionální literatury v Severočeské vědecké knihovně 
v Ústí nad Labem / Jana Lichtenbergová. In: Knihovny současnosti 2008. -- 80-978-86249-49-0. 
-- 2008 -- s. 157-161.
Nakladatelská  činnost  českých  a  moravských  knihoven  očima  akvizitéra  /  Aleš  Brožek.  In: 
Knihovny současnosti 2008. -- 80-978-86249-49-0. -- 2008 -- s. 162-169.
Netradiční zdroje zjišťování a získávání regionální literatury v Severočeské vědecké knihovně 
v Ústí nad Labem / Jana Lichtenbergová. In: Knihovnický zpravodaj Vysočina. – ISSN 1213-
8231. – Roč. 8 (2008), č. 3 Přístup z:  http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx? id=1084 

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r.  2008  bylo  uveřejněno  v regionálním  a  celostátním  tisku  ca  270  článků  o  naší 
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:

http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?%20id=1084
http://www.ikaros.cz/node/4654/
http://www.ikaros.cz/node/4592/
http://www.ikaros.cz/node/4540/


Snímky anorektiček šokují v knihovně / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 04.01.2008, s. 4. 
Vědecká knihovna získá nové depozitáře / (ČTK, ula). – In: Mladá fronta Dnes. – 05.02.2008, s. 4 .
Knihovna má z veletrhu 40 kilo map / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. - 19.02.2008, s. 27 + 1 foto
Knihovna čeká větší zájem o zkoušky /  - In: Ústecký deník. – 27.02.2008, s. 27. 
Ústecká knihovna má dárek pro narozené 29. února /  - In:  My & Spol. – únor 2008, s. 6.  
Noc s Andersenem: Žáci spali v knihovně, nejdřív ale bloudili její temnou budovou / Radek Strnad. – 
In: Ústecký deník. – 31. 03.2008, s. 22 + 2x foto
Šéf ústecké knihovny : internet nám také pomáhá / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 07.04.2008, s. 2.
Lesk a bídu oranžové Indie ukazuje ode dneška ústecká knihovna / Radek Strnad. – In: Ústecký 
deník. – 14.05.2008, s. 26 + 4x foto.
Knihovna odměnila ty děti, které si vypsaly v literární soutěži Psaníčko 2008 první místa : do klání dětí 
v psaní básniček  i povídek přišlo méně prací než v předloni, někteří jejich autoři jsou podle porotkyně 
Štulcové nadějní / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 10.06.2008, s. 26 + foto.
Česká DVD bodují v ústecké knihovně : největší zájem mají zatím čtenáři o klasické snímky ze 60. a 
70. let / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 16.07.2008, s. 26 + foto.
Ústecká knihovna otevřela po letní pauze dveře čtenářům / (soch). – In: Ústecký deník. – 12.08.2008, s. 2.
Ladislav Muška oslaví osmdesátiny se čtenáři / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 17.09.2008, s. 30 + foto.
Týden knihoven v Ústí  nad Labem začne Karlem Čapkem, děti  mohou navrhnout  maskota své 
knihovny / (dts). – In: Ústecký deník. – 06.10.2008, s. 30.
Knihovna : Vydavatelé posílejte nám novinky / (ČTK, Ich). – In: Mladá fronta Dnes. – 13.10.2008, s. 2 
Oslava spisovatele Mušky byla i vzpomínáním / Arnošt Herman. – In: Ústecký deník. – 15.10.2008, s. 30 + 
foto 
Knihovna nabízí skvost / (rup). – In: Právo. – 18.10.2008, s. 12 + foto.
Novinkou v knihovně je Michelangelo /  - In: Městské noviny.  říjen – listopad 2008, s. 12.
Autoři zapomínají na knihovnu / Alena Tichá. – In: 14 dní. – 03.11.2008, s. 4 + obr.
Ve znamení dětských knížek / (vsk). – In: Ústecký deník. – 27.11.2008, s. 26.
Knihovna bavila děti i rodiče : Den pro dětskou knihu letos uspořádala ústecká knihovna poprvé / 
Tomáš Čada. – In: Ústecký deník. – 02.12.2008, s. 22.
Pobočka knihovny v Krásném Březně je již plně automatizovaná / In: Obvodní zpravodaj : informační 
list pro obyvatele Krásné Březno – Neštěmice – Mojžíř. – prosinec 2008, s. [6]. 

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ

Arcidiecézní charita v Olomouci, ASPI Publishing s.r.o. v Praze, Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, 
advokátní kancelář v Praze, Biblioteca instituto Cervantes de Praga v Praze, Bohuslav Martinů 
Institute v Praze, Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. v Ostravě, Cooperativa 
Cultural  des Esperantista v Rio de Jaineru, Michaela Čermáková z Ústí nad Labem,  Česká 
komora  architektů  v Praze,  Český  statistický  úřad  -  krajská  sekce  v Ústí  nad  Labem,  Olga 
Domorázková  z Ústí  nad  Labem,  Miloslav  Draxler  z Ústí  nad  Labem,  Evropská  kontaktní 
skupina v České republice v Praze, Evropské sociálně zdravotní centrum v Praze, Milan Exner 
z Hodkovic, FEBIO – filmová a televizní společnost v Praze, Institut pro sociální a ekonomické 
analýzy  v Praze,  Dr.  Otilie  Grezlová  z Ústí  nad  Labem,  Jaroslav  Achab  Haidler  z Ústí  nad 
Labem,  Hot Line v Ústí nad Labem, Ing. Petr Houška z Ústí nad Labem,  Japanese Literature 
Publishing and Promotion Center v Tokiu, Kancelář poslankyně Evropského parlamentu Jany 
Bobošíkové v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, Knižní expres, 
s.r.o. v Ostravě – Muflonově, Jaroslava Koutská z Prahy, Krajský úřad Olomouckého kraje – 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy v Olomouci, Pavel Kvač z Drnovic, LOSAN, s.r.o., v Ústí 



nad  Labem,  The  Low  Countries  v Belgii,  Masarykův  ústav  a  archiv  AV  ČR v Praze,  Nikol 
Mertová z Ústí nad Labem, Městský úřad v Chotěboři, Ministerstvo zahraničních věcí  - odbor 
států střední Evropy v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Ing. Miroslav Nakládal, Ph.D., 
z Kroměříže,  Nakladatelství  a  knihkupectví  LINDE  v Praze,  Nakladatelství  Alfa-Omega 
v Dobřejovicích,  Nakladatelství  Alisa  v Petřvaldě,  Nakladatelství  Brána  a  Deus  v Praze, 
Nakladatelství  Canopus  v Praze,  Nakladatelství  Epocha  v Praze,  Nakladatelství  OLDAG 
v Polance  nad  Odrou,  Nakladatelství   Sagit  v Ostravě,  Nakladatelství  Šulc-Švarc  v Praze, 
Nakladatelství  Tomáš  Halama  v Českých  Budějovicích,  Národní  galerie  v Praze,  NIPOS  – 
národní,  informační  a  poradenské  středisko  pro  kulturu  v Praze,  Tomáš  Osolsobě  z Prahy, 
Václav Panocha z USA, PNS a.s. – Divize Ústí nad Labem, Regionální knihovna v Teplicích, 
Sdružení HLAVNICE A.C. NORA v Hlavnicích, Ing. Petra Sikorová z Ústí nad Labem. Slezská 
univerzita  –  Obchodně  podnikatelská  fakulta  v Karviné,  Sociologický  ústav  AV  ČR v Praze, 
SOLITION – filmová a televizní tvorba, nakladatelství a  vydavatelství v Brně, Spiralis v Praze, 
Společnost  Edvarda  Beneše  v Praze,  Spolek  sběratelů  a  přátel  exlibris  v Praze,  Stálá 
konference asociací ve vzdělávání  v Praze, Svět knihy  v Praze, Tympanum, s.r.o.  v Praze, 
Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  v Brně,  Ústav  pro  hospodářskou   úpravu  lesů 
v Brandýse nad Labem, Ústav termomechaniky AV ČR v Praze (za CZ NC PWS), Vydavatelský 
servis v Plzni, Vysoké učení technické – fakulta informačních technologií v Brně, Yahya, Hárun 
v Turecku, David Zelenka z Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SVK V ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2008
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