


Vážená paní, vážený pane,

opět po roce se Vám dostává do rukou zpráva Severočeské vědecké knihovny v Ústí
nad Labem. V ní uvádíme vše podstatné, co jsme v roce 2015 uskutečnili.

Loňský rok byl pro nás rokem jubilejním. Před 70 lety, konkrétně 16. listopadu 1945, se
totiž knihovna poprvé veřejnosti otevřela. Tuto událost jsme si připomněli nejen 16. listopadu,
kdy se mohli  příchozí zaregistrovat zdarma na další období,  ale i  6. listopadu, kdy jsme do
knihovny pozvali významné osobnosti a kolegy z velkých knihoven, a pět dní poté, kdy jsme
slavili sedmdesátiny s bývalými i současnými zaměstnanci. 

V roce  2015  pokračovalo  zavádění  změn vedoucích  ke  zkvalitnění  služeb a  získání
dalších uživatelů, jako bylo např. zvýšení počtu e-knih z nabídky eReading.cz ze dvou titulů na
čtyři od 1. března, zakoupení čtečky eReading.cz či vytvoření validačního místa pro mojeID od
1. prosince. Webové stránky knihovny se dále vylepšovaly, což uznala odborná porota soutěže
o nejlepší knihovní stránky, stránky SVKUL označila za nejlepší knihovnický web a ocenila je
v soutěži Biblioweb 1. místem v kategorii knihoven ve městech nad 30 tisíc obyvatel. Knihovna
poskytla své prostory pro další komunitní akce, aby se tak stávala místem setkávání. 

Pracovníci knihovny navíc stále častěji nabízeli své služby mimo prostory knihovny, aby
o  potřebnosti  knihovny  přesvědčili  ty  obyvatele  Ústeckého  kraje,  kteří  knihovnu  dosud
nevyužívají.  Zvlášť aktivní v tom směru bylo dětské oddělení v letních měsících. Knihovna měla
svůj  stánek  i  30.  září  v atriu  magistrátu  při  Dnu  seniorů.  Největšího  ohlasu  však  knihovna
dosáhla svým stánkem na koupališti v Brné, kde provozovala Plážovou knihovnu. Knihovna se
rovněž  připojila  k celostátní  akci  Kniha  do vlaku,  takže  od 3.  listopadu  si  mohou vyřazené
publikace půjčovat i cestující na ústeckém západním nádraží. Zatím poslední aktivitou, kterou
knihovna na sebe upozorňuje, je Čtení pro dětské pacienty v Masarykově nemocnici. 

I  přes  tyto  nové  služby  a  aktivity  se  nepodařilo  zastavit  pokles  počtu  výpůjček
a návštěvnosti. Dokonce i počet zaregistrovaných uživatelů byl nižší, ačkoliv uživatelé narození
v roce vzniku knihovny měli  loni  registraci  zdarma.  Naštěstí  během roku nedošlo k uzavření
další pobočky, protože pak by dále klesal počet čtenářů. Zastupitelé obvodu Severní Terasa sice
zamýšleli  dát knihovně výpověď z prostor,  kde působí  pobočka Stříbrníky, protože tam chce
vytvořit služebnu Státní policie, ale zatím k tomuto kroku nepřistoupili. Možná i díky tomu, že
čtenáři  z této  pobočky  sepsali  petici  a  že  vedení  knihovny  poskytlo  četné  argumenty  proti
přestěhování  pobočky do náhradních prostor.  Ke změně umístění  pobočky  může dojít  i  na
Kamenném  Vrchu,  protože  ÚMO  Střekov  nabídl  knihovně  pro  její  pobočku  nový  prostor
v bývalých jeslích, které chce rekonstruovat. Chce v nich vybudovat multikulturní středisko, kde
by  byla  i  knihovna.  Jednání  stále  probíhají,  získali  bychom  bezbariérový  prostor  a  zřejmě
levnější pronájem než v současné době u soukromníka. 

Na  základě  směnné  smlouvy  konečně  došlo  k  převodu  staré  budovy  ve  Velké
Hradební 49  do  majetku  Ústeckého  kraje.  Od  září  2015  proto  probíhaly  schůzky  vedení
knihovny  s investičním  pracovníkem  Ústeckého  kraje  a  architekty,  na  nichž  se  ujasňovaly
požadavky  knihovny  na  rekonstrukci  budovy  a  připravovaly  podklady  pro  projektovou
dokumentaci.  Věřme,  že  se  najdou  v rozpočtu  Ústeckého  kraje  finanční  prostředky
a rekonstrukce rychle proběhne.

Závěrem  chci  poděkovat  Ústeckému  kraji  jako  zřizovateli,  drobným  sponzorům,
příznivcům, dobrovolníkům a především zaměstnancům knihovny. Díky jejich pomoci a podpoře
jsem mohl stát více než čtvrt století v čele této určitě významné kulturní instituce.

Duben 2016      Ing. Aleš Brožek
ředitel Severočeské vědecké knihovny



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

V lednu byl vydán nový organizační řád. Knihovna se začala připravovat na oslavy 70. výročí.
Obyvatele Ústí nad Labem na ně upozornila desetivteřinovým spotem na velkoplošné obrazovce na
Mírovém náměstí,  sáčky  s cukrem potištěnými  logem knihovny  a  pohlednicemi.  Dne  30.  ledna
uspořádala poradu vedoucích pracovníků ústeckých knihoven v Národním památkovém úřadu.

Dne 19.  února se již  potřetí  sešli  rodiče s dětmi  v inspirujícím prostředí  půdy u pásma
přednesů žáků Literárně-dramatického oboru ZUŠ Evy Randové nazvaného Čteme? Čteme! Od
23. února do 17. dubna byl částečně omezen přístup do hudebního oddělení a oddělení anglické
literatury z důvodu rekonstrukce výtahu.

Od 2. do 6. března probíhal Týden čtení v dětském oddělení.  Strašidelné pohádky četla
Alexandra Žáková, Adam Kopřiva, Jiří Bělohoubek a Martin Kuneš. Knihovna uspořádala 3. března
Večer v knihovně pro své věrné čtenáře. Po přivítání hostů vedením knihovny a zástupcem zřizovatele
knihovny byl oceněn Tomáš Kroupa titulem Čtenář roku 2014.

Dne 15. dubna se uskutečnily další Živé Literární Noviny. Tentokrát přijel známý fejetonista
Rudolf  Křesťan.  30.  dubna  uspořádala  lidová  půjčovna  Čarodějnickou  knihovnu  s kartářkou
a výstavkou léčivých bylinek.

Od května se začalo katalogizovat podle nových pravidel RDA.
V červnu bylo zahájeno denní sklízení katalogizačních záznamů pomocí protokolu OAI-PMH.

2. a 9. června proběhlo slavnostní pasování prvňáčků FZŠ České mládeže. 4. června navštívila
knihovnu ombudsmanka Anna Šabatová.

 V červenci a srpnu provozovali knihovníci Plážovou knihovnu na koupališti v Brné. Dětské
oddělení mělo 15. července stánek na akci Léto na ulici v prostorách před Hraničářem a 27. srpna
zřídilo stánek na Střekovském nábřeží v rámci akce Knihovna na nábřeží. 

Od 1. září začala v knihovně pracovat španělská dobrovolnice Elvira Abellán a arménská
dobrovolnice Shushanik Zargaryan. V rámci oslav 15 let Ústeckého kraje se mohli narození v roce
2000  zaregistrovat  4.  září  zdarma.  V sobotu  a  neděli  5.  a  6.  září  byla  otevřena  budova  ve
W. Churchilla pro účastníky Dnů evropského dědictví.

Tradičního happeningu 5x5x5x5 se 7. října zúčastnilo 135 žáků devátých tříd pěti škol včetně
učitelského doprovodu. Vyhrálo Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala před Základní a mateřskou
školou v ulici Nová 5 a Základní a mateřskou školou v ulici SNP 6. Dne 30. října připravila lidová
půjčovna halloween s ochutnávkou jídel z dýní.

Na oslavách knihovny 6. listopadu se poprvé udělovalo ocenění Knihovník Ústeckého kraje.
V rámci Týdne vědy a techniky organizovaného ve spolupráci s Akademií věd ČR a British Council
besedoval se studenty a poté i s dospělými 9. listopadu profesor Martin Hilský.

Dne 15.  prosince se v knihovně setkali  knihovníci  ústeckého okresu.  Pestrou a bohatou
celoroční  kolekci  besed,  výstav a jiných kulturních akcí  ukončilo  v prosinci  tradiční  posezení  se
severočeskými  spisovateli,  adventní  koncert  pěvců Bel  Canta,  seminář  Trénování  paměti,  Herní
odpoledne s Jirkou a předvánoční  vzdělávací  akce pro děti  pořádaná ve spolupráci  s jazykovou
školou Link Language School.



Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Zaevidovalo se o 1 377 knihovních jednotek méně než v r. 2014, protože byla přidělena menší
finanční  částka  na  nákup  knižního  fondu.  V rámci  retrospektivního  doplňování  regionální
literatury  z nabídkových  seznamů  vyřazených  dokumentů  knihoven  ČR  bylo  získáno
16 dokumentů z knihovny muzea v Ústí nad Labem. Z 234 tipů na nákup došlých přes kontaktní
formulář stránek SVKUL byla většina požadavků kladně vyřízena. Na úseku katalogizace bylo
jmenně zpracováno v běžném přírůstku 10 742 titulů knih a kartografických dokumentů, věcně
9 657  titulů,  připsáno  3 529  svazků.  Bylo  uloženo  615  nových  záznamů  samostatných
dokumentů a příloh elektronických a audiovizuálních dokumentů a připsáno 161 svazků. Na
server Obálky.cz odesláno 433 obálek a obsahů naučné literatury. Pokračovala spolupráce s NK
ČR v oblasti národních autorit. Zaslali jsme 350 návrhů nových autorit.

Hudební oddělení

Zakoupilo  118  CD,  271  DVD a  7  hudebnin.  Nabízelo  databázi  Naxos  Music  Library  s pěti
simultánními  vzdálenými  přístupy.  Pokračovala  harmonizace  autorit  jmenných  i  věcných
u hudebnin  i  AV  medií.  V průběhu  roku  byla  zahájena  katalogizace  podle  RDA na  úrovni
minimálního záznamu (zvukové záznamy, DVD a hudebniny).

Zvuková knihovna

Z Macanovy knihovny bylo přivezeno během roku 275 titulů na 404 nosičích a v rámci projektu
„Audioknihy nejen pro nevidomé“ jsme dostali darem z DAMU 2 tituly. Pokračovala spolupráce
s Tyflocentrem,  Tyfloservisem  a  Dobrovolnickým  centrem  v Ústí  nad  Labem.  Donáškovou
službu vykonával pro jednoho čtenáře dobrovolník. Zásilkovou službu využili 3 čtenáři, výpůjčku
na flash disk čtyři čtenáři.  

Bibliografické oddělení

Zpracovalo Kalendárium 2016, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí.
Do  bází  bylo  uloženo:  REOS  282  nových  osobností  +  2  468  osobností  aktualizováno
a doplněno, ANL 1 142 záznamů. Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 52 návrhů
nových personálních autorit, 13 korporativních, 2 geografické. Byly vytvořeny vzorové lekce pro
informační  vzdělávání  uživatelů  a  vytvořeny  pomůcky:  Regionální  pověsti  Ústeckého  kraje,
Zajímavosti města Ústí nad Labem, K. H. Mácha pro mladý.
 



Všeobecná studovna

Pracovnice studovny byla od září 2015 začleněna do vědecké půjčovny, jejíž pracovníci se ve
studovně střídali. Službu „hromadného čtení“ technických norem ČSN online využilo 36 čtenářů
a přístup do ASPI 27 čtenářů.

Oddělení časopisů

Průběžně evidovalo čísla 3 473 titulů periodik, z toho 61 titulů bylo zahraničních (Německo 17,
USA 14, Slovensko 12, Velká Británie 10, Francie 5, Lucembursko 1, Polsko 1 a Rusko 1). Do
katalogu  uložilo  331  nových záznamů periodik.  Probíhala  kontrola  všech záznamů periodik
a ukládání do Souborného katalogu, změněno 2648 záznamů. V čítárně novin a časopisů bylo
pravidelně odebíráno 343 titulů periodik.

Oddělení anglické literatury

Ve spolupráci  s nakladatelstvím Macmillan uspořádalo seminář  pro učitele Getting Pupils  to
Speak:  Teaching  Speaking  at  Upper  Primary  a  Warmers  and  Coolers  for  Teenagers
a s nakladatelstvím Oxford University Press seminář OUP Oxford Professional Development for
Primary  Teachers  i  interaktivní  seminář  Last  Christmas.   Dále  se  podílelo  na  semináři
nakladatelství BRIDGE v rámci BRIDGE Spring Tour, na semináři Hry ve výuce cizích jazyků
smysluplně,  na  metodicko-didaktickém  semináři  nakladatelství  Hueber  Verlag  pro  učitele
německého jazyka a semináři Němčina je super! a s Link Language School na pořádání akce
Vánoce  s Linkem.   Ve  spolupráci  s British  Council  Praha  zajistilo  jarní,  letní  a  zimní  kolo
Cambridgeských zkoušek a přednášku profesora Martina Hilského na téma Shakespeare a zrod
anglického divadla.

Oddělení pro děti a mládež

Během roku zorganizovalo vzdělávací akce jako Čtenářský klub, Člověk v tísni,  Deskové hry,
Doučování,  Schola Ludus či  Hory jsou boží!!! Dále zajistilo 37 kulturních akcí, jako Čte táta
netáta, Listování, Týden čtení, Výtvarná dílna, Knížka pro prvňáčky, Babí léto na ulici a Den pro
dětskou knihu. 
 
Okresní metodické oddělení
Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 837 svazků za 328 tisíc Kč (k objemu vynaložených
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 34 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. Během
roku  uskutečnilo  53  metodických  návštěv,  poskytlo  41  konzultací  a  výběrů  knih  v OMO,
uspořádalo aktiv knihovníků a dvanáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Zrevidovalo
fond v Malém Březně, Petrovicích, Přestanově, Telnici a Zubrnicích. Podílelo se na aktualizaci
fondu v knihovně v Chlumci, Petrovicích, Velkém Březně a výměnného fondu. V průběhu roku
zajišťovalo servis programu LANius pro oblast severních Čech. 



Krajské metodické středisko

Zpracovalo  Projekt  výkonu  regionálních  funkcí  pro  knihovny  Ústeckého  kraje  v roce  2015
a Výroční zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2014. Podniklo 32 metodických
návštěv.  Uspořádalo  14  vzdělávacích  akcí  a  zorganizovalo  deset  kurzů  v základních
dovednostech  v informačních  a  komunikačních  technologiích  pro  knihovníky  z 18  knihoven
Děčínska, Litoměřicka, Lounska, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka. Připravilo soutěž –
ocenění Knihovník Ústeckého kraje. Zpracovalo statistické údaje za SVKUL a jejich sumáře
všech knihoven v kraji a zároveň předalo výsledky do benchmarkingu. 

Oddělení automatizace

Zabezpečovalo  provoz  a  servis  datové  sítě,  veškeré  výpočetní  techniky  a  programového
vybavení  pro  provoz  knihovny  a  poboček.  Průběžně  aktualizovalo,  udržovalo  a  doplňovalo
systém pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů Kramerius 5 a knihovnický systém Clavius.
Do  testovacího  a  následně  ostrého  provozu  uvedlo  nový  poštovní  server  s open  source
systémem eGroupWare. Nainstalovalo dva nové servery a 9 nových wifi  routerů, v naprosté
většině  prostor  pro  veřejnost  je  tedy  dostupný bezdrátový  internet.  Všechna výpůjční  místa
v obou hlavních budovách byla dovybavena novými duálními čtečkami RFID karet, umožňujeme
tedy používání i studentských průkazů Gymnázia Jateční apod. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2015 (bez OMO a po odpisech)

Celkem fond                                                                                                                                                                        734 977 knih. jednotek
z toho: 
knihy, sváz. časop. a brožury                                               645 731 knih. jednotek

kartografické dokumenty 11 687 knih. jednotek       
elektronické dokumenty
(CD-ROM, diskety, DVD)                                             10 161 knih. jednotek     
audiovizuální dokumenty zvukové 
(gramodesky, CD, MC)                                                  26 453 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)   3 664 knih. jednotky
hudebniny                                                                        9 935 knih. jednotek 
normy                                                                             27 219 knih. jednotek
ostatní dokumenty (deskové hry)                                        127 knih. jednotek

V roce 2015 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 19 776 knihovních jednotek: 
z toho:
knihy a brožury                                                                  17 200  knih. jednotek
kartografické dokumenty                  140 knih. jednotek
svázané časopisy                                                               1 183   knih. jednotek



elektronické dokumenty
(diskety, CD-ROM, DVD)                                                      447   knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)    316 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)  419 knih. jednotek
hudebniny   17 knih. jednotek
normy     0 knih. jednotek 
deskové hry  54 knih. jednotek

Úbytek knihovního fondu                                               17 904 knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        3 315 knih. jednotek
z toho zahraniční                  61 knih. jednotek
Počet výpůjček v r. 2015                                            726 889 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2015 (fyzické)                                            210 764
Počet návštěv v r. 2015 (virtuální)                                          241 964
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2015                                10 668  
Z toho dětí                 2 040
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost                      462
Počet vydaných neperiodických publikací                                         7

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 47 123 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 1 858 tis. Kč

příspěvek magistrátu 400 tis. Kč
dotace od Úřadu práce 294 tis. Kč
grant MŠMT 188 tis. Kč
granty MK                                                                     174 tis. Kč
příspěvek od KÚ na činnost 43 359 tis. Kč
v tom region. funkce  1 240 tis. Kč

Celkové náklady 47 111 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný  12 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   93,56 
Průměrný plat                                                                       21 351 Kč

Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2015  0



NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2015

    

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2015

1. Výběr kulturních výročí 2015/2 (ISSN 1803-6953), nestr., elektronická verze 
2. Ulrika / Melicharová, Alena (ISBN 978-80-7055-205-6), 45 s., 300 výt.
3. Ber to jako handycap / Šalovská, Božena (ISBN 978-80-7055-206-3), 208 s., 150 výt.
4. Výroční zpráva za rok 2014 (ISBN 978-80-7055-207-0), [12] s., 50 výt.
5. Kronika tří dnů a dvou nocí / Havel, Jan (ISBN 978-80-7055-208–7), 28 s., 300 výt.
6. Průvodce knihovnou, [12] s., 582 výt. i elektronická verze
7. Srdeční čakrou / Švýcarová, Jana (ISBN 978-80-7055-209-4), 59 s., 500 výt.
8. Fragmenty, fresky, mýty / Erbová, Karla (ISBN 978-80-7055-210-0), 78 s., 100 výt.
9. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2014 (ISBN  978-80-7055-211-7), 74 s.,
elektronická verze
10. Výběr kulturních výročí 2014/zvl. číslo 1 Kalendárium 2016 (ISSN 1803-6953), nestr., 
elektronická verze 
11. Ústecká veřejná knihovna 1945–2015 (ISBN 978-80-7055-212-4), 67 s., 500 výt.
12. Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny, 25 s., elektronická verze
13. Výběr kulturních výročí 2016/1 (ISSN 1803-6953), nestr., elektronická verze

ODBORNÁ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

A. Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který se konal již po pětadvacáté, a to
8.  října  v Havlíčkově  Brodě.  Přednesl  na  něm diskusní  příspěvek  „Čtyřiadvacet  akvizičních
seminářů  –  24  inspirujících  setkání“  (dostupné  z   http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/
sdruk/Akvizice/2015/brozek.pdf).  Předtím  hovořil  1.  září  na  39.  semináři  knihovníků  muzeí

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/%20sdruk/Akvizice/2015/brozek.pdf
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/%20sdruk/Akvizice/2015/brozek.pdf


a galerií  v Brně  o  akvizici  (dostupné  z  http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2015/
akvizice%20muzea.pdf) a posléze 3. prosince na 16. konferenci AKM v digitálním světě, kde
vystoupil  s přednáškou  „Najdeme  Peroutkův  článek  Hitler  je  gentleman?“  (dostupné
z http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Brozek.pdf).  Po  letech  se  vrátil
k moderování  jedné ze sekcí  konference Knihovny současnosti,  a  to sekce Infobox 9.  září.
Z. Čermáková vystoupila spolu s dobrovolnicí G. Manzellou 19. května na konferenci KOKON
v Praze  s prezentací  „Evropská  dobrovolná  služba  v SVKUL“  (dostupné
z https://prezi.com/5sz1farnozij/evropska-dobrovolna-sluzba-v-svkul/).  L.  Makovská  v průběhu
roku vedla trénování paměti pro knihovníky i pro veřejnost. 

V  odborných sekcích a komisích působili: M. Bünter – sekce SDRUK pro služby, sekce
SDRUK pro regionální funkce, člen hodnotící poroty pro ocenění MARK 2015, člen pracovní
skupiny ke Strategii rozvoje města Ústí n. L. do roku 2020. V. Řeháková – sekce SDRUK pro
regionální funkce a zástupce SKIPu, Z. Andree – sekce vzdělávání při SKIP, J. Starý – sekce
SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů, T. Rohan – pracovní skupina pro věcné zpracování
při NK ČR, J. Haincová – sekce SDRUK pro bibliografii, D. Szaffnerová – sekce SDRUK pro
akvizici,  Z.  Pončová  –  česká  skupina  IAML,  pracovní  skupina  pro  zpracování  speciálních
dokumentů (hudebniny a zvukové dokumenty) při NK ČR, I. Zelenková – pracovní skupina pro
jmenné zpracování knih a lokální supervizor jmenných autorit, J. Bouček – pracovní skupina pro
speciální  dokumenty. Ředitel knihovny byl členem Ústřední knihovnické rady (a zpravodajem
pro priority 3 a 8 Koncepce), vedoucím sekce SDRUK pro akvizici, členem oponentní rady LR
MŠMT a zástupce SKIPu v porotě Magnesia Litera. V grantové komisi VISK 2 působil M. Osif a
VISK 3 Z. Šachl. A. Žáková byla porotce v recitační soutěži ZŠ Trmice.

 
Dále v r. 2015 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků knihovny:

DERKAČOVÁ, Lucie. Čte táta netáta: projekt na podporu dětského čtenářství a čtenářské pospolitosti v rodinách.
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. 51 listů.

BROŽEK,  Aleš.  Sekce  pro  akvizici. Sdružení  knihoven  České  republiky  v  roce  2014.  V  Ostravě:  Sdružení
knihoven  ČR,  2015.  s.  20-25.  ISBN  978-80-86249-73-5.  Dostupné  také  z:
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf.

BROŽEK, Aleš.  Studijní  cesta  ředitelů  krajských knihoven do Dánska a  Švédska. Sdružení  knihoven České
republiky v roce 2014. V Ostravě: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 14-18. ISBN 978-80-86249-73-5. Dostupné
také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf.

ČERMÁKOVÁ, Zuzana. Kolegové z ciziny. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2015, 19
(2) [cit. 2016-02-10]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/kolegove-z-ciziny.

BÜNTER, Miroslav – ŘEHÁKOVÁ, Vladimíra. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2014.
Ústí  nad Labem:  Severočeská vědecká knihovna v  Ústí  nad Labem,  2015.  74  s.  ISBN 978-80-7055-211-7.
Dostupné také z: http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-vk-%C3%BAk-2014.pdf  

OPRAVILOVÁ, Iva a BROŽEK, Aleš. Rozhovor s Ing. Alešem Brožkem, ředitelem Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem: ústecká knihovna slaví sedmdesátiny. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2015, 67(10), s. 360-
362. ISSN 0011-2321.

SZAFFNEROVÁ,  Denisa. Katalogizační  pravidla  RDA a  příprava  jejich  zavedení  v  Severočeské  vědecké
knihovně. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 56 listů.

http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-vk-%C3%BAk-2014.pdf
http://www.ikaros.cz/kolegove-z-ciziny
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BROŽEK, Aleš. 70 let ústecké veřejné knihovny. Bulletin SKIP, 2015, 24(4), s. 44-45. ISSN 1210-0927. Dostupné
také z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_423.htm#ti.

BROŽEK, Aleš. Digitalizace v Severočeské vědecké knihovně: motivace pro ostatní knihovny. Čtenář: měsíčník
pro knihovny, 2015, 67(11), s. 407-409. ISSN 0011-2321.

BROŽEK,  Aleš  a SALÁTOVÁ,  Renáta.  Rozhovor  na  téma  konference  Knihovny  současnosti. Knihovna
plus [online],  2015, 11(2) [cit.  2016-02-10].  ISSN  1801-5948.  Dostupné  z:  http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-
cislo/historie-a-soucasnost/rozhovor-na-tema-konference-knihovny-soucasnosti.

V rámci projektu EDS vznikla také aktualizovaná “metodika” s názvem Průvodce Evropskou dobrovolnou službou
pro knihovny: aktualizovaná verze dostupná z webu SVKUL (http://www.svkul.cz/wp-
content/uploads/2015/11/EDS_pro_knihovny_verze2015.pdf), zveřejněná na webu Národní knihovny 
(http://ipk.nkp.cz/docs/dobrovolnici/) a rozeslaná v konferenci KNIHOVNA.

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r.  2015 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku přes 200 článků a zpráv
o naší knihovně (v měsíčníku Žít Ústí dokonce vycházel seriál o knihovně), minimálně devětkrát
se mluvilo o knihovně v Českém rozhlase SEVER, v knihovně pravidelně natáčela Regionální
televize (57. kanál). Z nejrozsáhlejších článků uvádíme: 
Hold Winstonovi v knihovně / Karel Rouč. – In: Ústecký deník. – 05.01.2015, s. 3, 1 foto.

Severočeská vědecká knihovna připravila výběr kulturních výročí (kr). – In: Ústecký deník. – 06.01.2015, s. 2.

Cestovatelé zvou do knihovny / Martin Klimeš. – In: Ústecký deník. – 23.01.2015, s. 9 + foto.

Sedmdesátka s Knihovníkem / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 24.01.2015, s. 3 + foto.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem : Měsíc čtenářů a rok oslav / In: Ústecký kraj. – únor 2015, s. 8.

Zpět  do  minulosti  vezme  návštěvníky  knihovna.  Ukáže  éru  před  počítači  /  Karel  Rouč.  –  Ústecký  deník.  –
03.02.2015, s. 3 + foto.

Knihovna nabízí deskové hry / (kr). – In: Ústecký deník. – 13.02.2015, s. 3 + foto.

Vilu v Ústí, kde sídlí knihovna, čeká oprava. Čtenářům by neměla rekonstrukce vadit / (ČTK). – In: Mladá fronta
Dnes. – 17.02.2015, s. 2 – severní Čechy.

Giulia Manzella je už třetí italskou dobrovolnicí v ústecké knihovně / (opk). – Ústecký deník. – 18.02.2015, s. 8 + foto.

Děti poslouchaly příhody o strašidlech : Knihovny slaví Březen – měsíc čtenářů. Celý týden tátové čtou pohádky
malým čtenářům / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 05.03.2015, s. 2.

V knihovně duní sbíječka : Výtah nevyhovoval normám. Po schodech musíte do konce května / Vít Lukáš. – In:
Ústecký deník. – 18.03.2015, s. 3 + foto.

Prvenství v Bibliowebu putuje do krajské knihovny / In: Ústecký kraj. – duben 2015, s. 8.

Knihovnu přesunout nechtějí [pobočka Stříbrníky] / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 02.04.2015, s. 2.

Klavíristé zahrají v ústecké knihovně / (red). – In: Ústecký deník. – 22.04.2015, s. 8 + foto.

Mandaly Lucie Houšťové zatím ještě vystavuje ústecká knihovna / (red). – In: Ústecký deník. – 04.05.2015, s. 6 +
foto.

Knihovna je náš hrad. Pomáhá nám přežít / Ladislav Muška. In: Ústecký deník. – 11.05.2015, s. 7 + foto. 

http://ipk.nkp.cz/docs/dobrovolnici/
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Na koupališti v Brné si lze vypůjčit knihy či časopisy / (ČTK). – In: Mladá fronta Dnes – severní Čechy. – 03.07.2015,
s. 3.

Knihovna po dovolené opět otevřela / In: Ústecký deník. – 28.07.2015, s. 1 + foto.

Svou historii v září vystaví knihovna / (red). – In: Ústecký deník. – 28.08.2015, s. 9.

Barletina ulice? Výstava přibližuje 70letou historii vědecké knihovny / Karel Rouč. – In: Ústecký deník. – 07.09.2015,
s. 3 + foto.

Happening v knihovně si školáci užili / Karel Rouč. – In: Ústecký deník. – 08.10.2015, s. 2 + foto.

Aleš Brožek „Myšlenkami 7 dní v knihovně“ / emilio. – In: Enter. – listopad 2015, s. 6 + foto.

Knihovna před sedmdesáti  lety  začínala nuzně /  Janni  Vorlíček.  – In:  Ústecký deník (a další  mutace v kraji).  –
07.11.2015, s. 5 + foto 

Knihovníci četli v nemocnici / (opk). – In: Ústecký deník. – 10.12.2015, s. 8 + foto.

Seriál: ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví kulatiny. – In: Žít Ústí. - únor 2015, s. 15, březen 2015, s. 15,
duben 2015, s. 15, květen 2015, s. 12, červen 2015, s. 12, září 2015, s. 12, říjen 2015, s. 12, listopad 2015, s. 14.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY K 31. 12. 2015

Andree Zdenka, Mgr.
Bábel Martin
Balvín Jaroslav, Mgr.
Baťková Šárka
Bednářová Jana
Bělíková Dagmar
Benešová Kateřina, Mgr.
Benešová Milada
Bíbová Denisa
Bilíková Ludmila
Bodová Miroslava
Bouček Jan
Brož Jiří
Brožek Aleš, Ing.
Bünter Miroslav, PhDr.
Cipriánová Pavlína
Čermáková Zuzana, Bc.
Černecký Jan
Černohorská Petra
Černý Anton
Danielová Marta
Derkačová Lucie, Bc.
Dolejšová Jana, Mgr.
Doubková Věra
Dubová Marcela
Dušková Jitka
Exnerová Jana
Exnerová Kamila



Fišerová Lucie
Galáš Pavol
Galášová Ilona, Bc.
Haincová Jitka
Hájková Helena
Hančičová Jana
Hloušek Josef
Homová Květa
Horňáková Miroslava
Houžvičková Jitka
Hriňová Markéta
Hudíková Michala
Humlová Pavla
Chabrová Petra
Javorčáková Eva
Jermanová Jana
Jirkovský Jan
Jokelová Antonie
Kopřiva Adam
Krchová Jaroslava
Lánová Lucie
Lochnerová Eva
Lukešová Hana
Makovská Ludmila
Malý Luboš, Bc.
Matoušková Eliška
Morcová Edita
Netrhová Hana, Mgr.
Novák Jan, Bc.
Novák Petr
Opravilová Iva
Osif Martin, Mgr.
Pečiva Martin, Mgr.
Pečiva Stanislav
Pončová Zuzana, Mgr.
Rohan Tomáš, Bc.
Řeháková Vladimíra
Scholz Jaroslav
Scholzová Irena
Sipková Hana, Mgr.
Sklenářová Jiřina
Soukupová Klára
Starý Jiří
Stiborová Lenka
Strýčková Eva
Studenovská Natálie
Szaffnerová Denisa, Bc.
Šachl Zbyněk
Šenfeldová Jitka
Šimberská Šárka
Škrnová Jana
Šolcová Hana, Mgr. 
Šoltová Hana



Šoltová Vendula
Štirblová Jana
Štolfová Lenka
Švehlíková Zuzana
Thielová Marcela
Tippeltová Štěpánka
Tománková Alžběta
Tošovská Aneta
Tošovská Simona
Tóth Štěpán
Trčová Jitka
Trnková Ludmila
Tůmová Marie
Vosáhlová Petruše
Vybíralová Iveta
Zahrádková Jarmila
Zelenková Ivana
Zoubek Jan, Bc.
Žáková Alexandra, Mgr.





SEZNAM DÁRCŮ, SPONZORŮ A DOBROVOLNÍKŮ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Agentura ProVás v Praze, Aplica, s.r.o., v Ústí nad 
Labem, Asociace muzeí a galerií ČR v Praze, Ing. Jana Bezová z Měchenic, Centrum pro bezpečný 
stát, o.s., v Praze, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové 
války, o.p.s., v Praze, Centrum transatlantických vztahů (PCTR) CEVRO Institut v Praze, Czech 
Enterprise Institute, z. s., v Praze, Česká asociace streetwork v Praze, Česká rada pro šetrné budovy 
v Praze, Česká školní inspekce v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze – Katedra obchodu a 
financí, Diakonie českobratrské církve evangelické – středisko Vsetín, Euroservice 1999, s.r.o., 
v Marčovicích, Evropská kontaktní skupina v Praze, Filosofický ústav AV ČR v Praze, Fórum 50% 
v Praze, PaedDr. Otilie Grezlová z Přerova nad Labem, Petra Hrušková z Ústí nad Labem, Jarmila 
Cholinská z Litovle, Ideamakers v Ústí nad Labem, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR 
se sídlem v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, Krajská knihovna 
v Pardubicích, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Ing. Zdeňka Králová z Ústí nad Labem, 
Jaroslava Krejčová z Ústí nad Labem, LAUFEN CZ, s.r.o., Praha, Jaroslav Lhotský z Ústí nad Labem, 
Litera Proxima v Průhonicích, Město Polička, Městské informační centrum Uničov, Městský úřad Kolín –
odbor životního prostředí a zemědělství, Ladislav Muška z Ústí nad Labem, Nadační fond proti korupci 
v Praze, Nakladatelství Akbar v Praze, Nakladatelství Brána v Praze, Nakladatelství EPISTEME 
v Praze, Nakladatelství Juris Publishing Inc., Nakladatelství Oldag v Polance nad Odrou, Nakladatelství 
Šulc-Švarc v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze, Nejvyšší soud 
v Brně, Doc. Dr. Karel Neubauer, Ph.D., z Katedry speciální pedagogiky a logopedie na Pedagogické 
fakultě Univerzity Hradec Králové, Kateřina Pavlová z Ústí nad Labem, PNS a.s. – divize v Ústí nad 
Labem, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, PhDr. Radomír Silber z Karviné, 
Slovo21 v Praze, Hana Simon z Ústí nad Labem, SMP CZ v Praze, PhDr. Lubomír Sršeň z Prahy, 
Státní oblastní archiv v Litomeřicích – Státní okresní archiv Česká Lípa, Státní oblastní archiv v Praze – 
Státní okresní archiv Příbram, Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Rakovník, Středisko
podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin v Hradci Králové, Sudetendeutsches Institut 
e.V. in München – Zentrale Archiv- und Dokumentationsstelle, Svaz kováren ČR v Brně, Olga 
Szymanská z Prahy, Jiří Šťastný z Ústí nad Labem, Ing. František Tichý, CSc., z Kroměříže, Leon 
Tomev ml. z Litoměřic, Leon Tomev st. z Ústí nad Labem, Hana Tožičková z Ústí nad Labem, Univerzita
Jana Amose Komenského v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav 
formální a aplikované lingvistiky, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra národního 
hospodářství, Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita 
Pardubice v Pardubicích, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů 
ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky v Praze, Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací v Praze, Velvyslanectví Thajského království v Praze, Vespero, s.r.o., v Pardubicích, Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta architektury, knihovna, Wolters Kluwer ČR, a. s., Západočeská 
univerzita v Plzni – Univerzitní knihovna, RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., z Prahy, Zemský archiv 
v Opavě – Státní okresní archiv v Přerově.
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