


Vážená paní, vážený pane,

od roku 1993 každoročně vydáváme zprávu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem. V ní uvádíme vše podstatné, co jsme v předchozím roce uskutečnili. 

V loňském  roce  jsme  pokračovali  v nabízení  osvědčených  služeb  zavedených
v poslední době. Ať už to bylo půjčování deskových a karetních her, půjčování elektronických
knih  z nabídky  eReading.cz,  přístup  do  novinové  báze  Library  PressDisplay,  hudební  báze
Naxos Music Library, do systému Kramerius, který doplňujeme zdigitalizovanými regionálními
publikacemi, donáška knih hendikepovaným čtenářům či docházení do nemocnice za dětskými
pacienty a do domovů důchodců za seniory, abychom jim četli z knih. 

Nadále jsme pořádali oblíbené besedy s cestovateli, trénovali jsme paměť se zájemci,
doplňovali knihovničku na nádraží Ústí n.L. - západ. V letních měsících jsme opět provozovali
plážovou knihovnu na koupališti  v Brné, uspořádali akci Léto na ulici před Hraničářem v Ústí
nad Labem a akci Knihovna Na Nábřeží na Střekově. V kapitole Ohlédnutí za rokem 2016 se
dočtete  o  úspěšném  projektu  Povolání  k předčítání,  který  proběhl  i  na  hradě  Střekově
s kastelánem a v ústeckých ulicích s architektem. 

Z nových  služeb  jsme  zavedli  půjčování  klávesového  nástroje  Yamaha  PSR-77
v hudebním oddělení (aby nebyli  rušeni čtenáři,  půjčovala se i sluchátka),  převádění starých
VHS-kazet  na  DVD,  sdílení  osiva  do  zahrádek  a  zpracování  rešerší.  Přesto  bohužel  dále
pokračoval pokles počtu registrovaných čtenářů, takže jsme se po mnoha letech nedostali přes
desetitisícovou hranici.

Za kapitolou Ohlédnutí za rokem následuje informace o činnosti jednotlivých oddělení a
najdete i základní statistické údaje. Je pochopitelné, že nelze otisknout  seznam všech titulů
knih,  časopisů,  CD, DVD a dalších dokumentů,  které knihovna získala loni  (od toho je náš
elektronický katalog na http://katalog.svkul.cz/),  a tak je tradičně vybrána desítka zajímavých
knižních titulů charakterizovaných jejich obálkami. 

Následuje kompletní seznam publikací vydaných knihovnou a výčet publikační činnosti
pracovníků  knihovny  s  výběrovým  přehledem  jejich  přednáškové  činnosti.  Seznam  dárců,
sponzorů a dobrovolníků tradičně uzavírá výroční zprávu, kterou píši naposled. Na konci ledna
2017 jsem totiž odešel do důchodu a řízení předal mgr. Janě Linhartové.

Závěrem  chci  poděkovat  Ústeckému  kraji  jako  zřizovateli,  drobným  sponzorům  a
příznivcům knihovny uvedeným na konci této zprávy i všem zaměstnancům za to, že knihovna
je  nenahraditelnou  kulturní  a  vzdělávací  institucí  sloužící  obyvatelům  Ústeckého  kraje  bez
rozdílu. Nové paní ředitelce přeji, aby se jí dařilo rozvíjet knihovnu podle jejích představ.

Březen 2017      Ing. Aleš Brožek
emeritní ředitel Severočeské vědecké knihovny



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

V lednu absolvovaly pracovnice ekonomického odboru  školení  v práci  s Pasportizačním
systémem nemovitého majetku Ústeckého kraje,  ředitel  se zúčastnil  jednání  Rady Sdružení
knihoven  ČR  v Praze  a  zorganizoval  poradu  vedoucích  pracovníků  ústeckých  knihoven  v
Krajské zdravotní.

Dne 24. února proběhla první akce v rámci projektu Povolání k předčítání, na který knihovně
finančně přispělo Ministerstvo kultury ČR. S dětmi besedoval a z knih jim četl hasič Jaroslav Volák.
Kniha přání a stížností byla zakoupena i do budovy ve Velké Hradební 45.

V březnu  začala  knihovna  převádět  VHS  kazety  na  DVD  a  22.  března  uspořádala
v havajském stylu Večer v knihovně pro své věrné čtenáře. Po přivítání hostů vedením knihovny a
zástupcem zřizovatele knihovny byli oceněni titulem Čtenář roku 2016 žáci Marek Bauer a Vít Groulík
z 6.B ZŠ Stříbrnická.  Na vernisáž výstavy 15 let  Ústeckého kraje instalované v budově v ul.  V.
Hradební se 29. března dostavil i hejtman Ústeckého kraje.

Od 21. dubna probíhal v knihovně Kurz tvůrčího psaní pod vedením A. Krupičky. Účastníci se
sešli během roku dvanáctkrát a jejich nejzdařilejší příspěvky byly otištěny na konci roku ve sborníku
LALIA.

Od května mohou čtenáři  regionální studovny využívat Semínkovnu. Ta je aktem solidarity a
prostorem  pro  svobodné  sdílení  osiva  mezi  zahradníky.  Osivo  je  k dispozici  zdarma  a  pro
všechny. Zájemci si vyberou až tři sáčky semen a po sklizni přinesou přebytky semínek pro ostatní.
Na třech reklamních plochách ve městě (Městský stadion, Větruše, koupaliště v Brné) se objevily
informace o knihovně.

V červnu  se  projekt  Povolání  k předčítání  uskutečnil  na  lodi  Marie  s kapitánem  Ivem
Jirouškem. 7. června bylo 80 prvňáčků ZŠ Neštěmice a ZŠ Libouchec pasováno na čtenáře. 21.
června knihovnu navštívil americký spisovatel Robert Fulghum.

 V červenci a srpnu provozovali knihovníci Plážovou knihovnu na koupališti v Brné dvakrát
týdně. Jejich služeb využilo 310 osob. Ve vaňovském depozitáři probíhala revize fondu. Dětští čtenáři
si 23. července prohlédli farmu U létající kozy v Břvanech u Loun, ochutnali domácí sýry, pekli vuřty a
četli s farmářem. 

Od září se pro malý zájem čtenářů otevřela  o sobotách jen budova ve Velké Hradební.
V rámci Dnů evropského dědictví se 10. a 11. září uskutečnily komentované prohlídky palácové vily
Hanse Weinmanna. V palácové vile Carla Hermanna Wolfruma byla od 10. září k vidění výstava o
povýšení Střekova na město, v jejímž rámci  návštěvníci mohli vyplnit znalostní kvíz.

V říjnu proběhl seminář Hra ve výuce jazyků smysluplně s Lucií Čechovou a byl zahájen
přednáškový cyklus: Bible: Kniha knih. Dárcům krve jsme začali poskytovat 50 % slevu při registraci.
Tradičního  happeningu  5x5x5x5  se  5.  října  zúčastnilo  113  žáků  devátých  tříd  pěti  škol  včetně
učitelského doprovodu. Vyhrála Základní a Mateřská škola v ulici SNP 6 před  ZŠ Karla IV. a ZŠ
Chabařovice. Ve stejný den připravilo dětské oddělení povídání, promítání a workshop o první české
hlavopedii s jejími autory Ondřejem Buddeusem a Davidem Böhmem..

Od 1. listopadu začal platit nový knihovní řád. Zpozdné se už nevypočítává ve čtrnáctidenních
intervalech,  ale  podle  počtu kalendářních  dnů.  Na Den pro  dětskou knihu  12.  listopadu dorazil
ilustrátor Filip Pošívač, básník Robin Král, „čtecí tátové“ Martin Mrázik a Petr Hetto, divadlo Nori Sawa.

Dne  1.  prosince  proběhlo  tradiční  adventní  posezení  se  členy  Severočeského  klubu
spisovatelů a lidová půjčovna zorganizovala 4. prosince  vánoční kreativní dílnu, kterou navštívilo
téměř 700 osob.  Knihovna  se  veřejnosti  připomněla  stánkem  na  Lidickém  náměstí  při  akci
Rozsviťme Ústí nad Labem.



Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Zaevidovalo  se  o  631  knihovních  jednotek  více  než  v r.  2015.  Z nabídkových  seznamů
vyřazených  dokumentů  knihoven  ČR  získáno  13  dokumentů  (Knihovna  muzea  v Ústí  nad
Labem  a  Knihovna  Národní  galerie).  Mezinárodní  výměnou  publikací  bylo  získáno  16
dokumentů z Deutsche Nationalbibliothek Leipzig. Z 243 tipů na nákup zaslaných přes kontaktní
formulář stránek SVKUL byla většina požadavků kladně vyřízena. Na úseku katalogizace bylo
jmenně zpracováno v běžném přírůstku 9329 titulů knih a kartografických dokumentů, věcně
6015 titulů, připsáno 4846 svazků.  Dále bylo uloženo 483 nových záznamů elektronických a
audiovizuálních  dokumentů  a připsáno  122 svazků.  Díky  úpravě  používaného  AKS Clavius
mohla knihovna začít  ukládat  pokračující  zdroje (dosud byly zpracovávány na monografické
úrovni). Bylo zaevidováno a vytvořeno celkem 91 nadzáznamů. Do SK ČR v roce 2016 bylo
odesláno  10378  záznamů,  staženo bylo  9988  bibliografických  záznamů. Do báze  národních
autorit  NK  ČR  pak 469  návrhů  nových  autorit  a  návrhů  na  doplnění  a  opravy. Na  server
Obálky.cz odesláno 618 obálek a obsahů naučné literatury (388 obálky, 230 obsahy).

Hudební oddělení a zvuková knihovna

Zakoupilo  188 CD, 201 DVD a 4 hudebniny.  Nabízelo databázi  Naxos Music  Library  s pěti
simultánními vzdálenými přístupy (využita 288x). V průběhu roku zavedlo dvě nové služby, a
sice převod VHS na DVD a možnost zahrát si na klávesy ve studovně hudebního oddělení.
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 2017, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí.
Do  bází  bylo  uloženo:  REOS  178  nových  osobností  a  1552  osobností  aktualizováno
a doplněno,  ANL 1367 záznamů  (z celostátních periodik bylo v rámci kooperačního projektu
VISK 9 vyexcerpováno a zasláno do ANL dalších 550 záznamů). Do báze národních autorit NK
ČR bylo odesláno 57 návrhů nových personálních autorit. Byly vytvořeny vzorové lekce pro IVU
(Karolína  Světlá  a  Podještědí;  Řecké  báje  a  pověsti),  zpracována  metodika,  sumarizace
pramenů  z fondů,  vytvoření  pomůcek,  doplňkových  činností  a  her  k  lekci.  Byly  zpracovány
rešerše: Historické kachle a kachlová kamna a Specifika vyšetřování trestných činů obecného
ohrožení  a  ohrožení  pod  vlivem  návykové  látky.  Byl  spuštěn  projekt  Semínkovna  a  Kurz
tvůrčího psaní. Výsledkem kurzu je publikace LALIA. 

Oddělení studoven

U  3579  evidenčních  listů  periodik  bylo  zaevidováno  v roce  2016  alespoň  jedno  číslo.  Ze
zahraničí docházelo 61 titulů (Německo 17, USA 14, Slovensko 12, Velká Británie 10, Francie
5, Lucembursko 1, Polsko 1 a Rusko 1). Do katalogu se uložilo 443 nových záznamů periodik.
Probíhala kontrola všech záznamů periodik a ukládání do Souborného katalogu. V čítárně novin



a časopisů bylo pravidelně odebíráno 401 titulů periodik. Do báze Anopress se vstoupilo 312x,
do báze  Library  Press  Display  7427x.  Službu  „hromadného  čtení“  technických  norem ČSN
online využilo 28 čtenářů a přístup do ASPI 63 čtenářů. 

Oddělení anglické literatury

Ve spolupráci s  novým partnerem ELEC z Českých Budějovic zorganizovalo Informační setkání
pro vyučující AJ a zajistilo Cambridgeské zkoušky. Uspořádalo semináře Portály vhodné pro
učitele nejen NJ, Vyrábíme v hodinách cizích jazyků a Hra ve výuce jazyků smysluplně.  Ve
spolupráci s Cambridge University Press a nakladatelstvím FRAUS připravilo přednášku ELT
Afternoon Tea a ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan přednášku Macmillan ELT. V druhé
polovině roku se vydařila spolupráce s Oxford University Press a uskutečnily se tři přednášky:
Open Days Oxford University Press, Oxford Professional Developement for Primary Teachers a
Oxford Professional Developement for Secondary Teachers. Byl zahájen přednáškový cyklus
Bible: Kniha knih.

Oddělení pro děti a mládež

Během  roku  zorganizovalo  vzdělávací  akce  jako  Angličtina  (ve  spolupráci  se  zahraniční
dobrovolkyní), Člověk v tísni, Deskové hry, Knihvazačská dílna či Knížka pro prvňáčka. Dále
zajistilo 40 kulturních akcí jako Činoherní studio čte dětem,  Čte táta netáta, Den pro dětskou
knihu, D.O.M.E.K,  Food Revolution Day,  Hlava v hlavě, Léto na ulici, Knihovna Na Nábřeží,
Listování, Pasování prvňáčků a Povolání k předčítání.

Půjčovny
 
Lidová půjčovna připravila Jarní kreativní dílnu, Čarodějnickou knihovnu, autorské čtení Otilie

Grezlové, Činoherácké Entreé Jindřich VI., Mediatábor, Halloween s ochutnávkou jídel
z dýní, Tajemství K. H. Máchy a Vánoční kreativní dílnu. Vědecká půjčovna Herní den,
Happening pro žáky devátých tříd pěti škol 5x5x5x5 a  dvacetkrát Trénování paměti.

Okresní metodické oddělení

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 820 svazků za 333 705 Kč (uvážlivý výběr dodavatelů se
projevil na dosažené výši rabatu 34,7 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. Během roku uskutečnilo
43  metodických  návštěv,  poskytlo  39  konzultací  a  výběrů  knih  v OMO,  uspořádalo  aktiv
knihovníků a dvanáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Zrevidovalo fond ve  Velkém
Březně,  Chlumci,  Povrlech  a  Řehlovicích.   Aktivně  se  podílelo  na  aktualizacích  fondu
v knihovně  v Chabařovicích,  Chlumci,  Povrlech,  Řehlovicích  a  Trmicích. 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  2016
a Výroční zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2015. Podniklo 15 metodických
návštěv.  Vzdělávacích akcí pořádaných v rámci regionálních funkcí se konalo 15, odučilo se
49,5 hodin a zúčastnilo  se jich 370 osob z 96 knihoven.  Mimo rámec proběhlo  dalších 22
vzdělávacích  akcí  (včetně jazykových  kurzů  a  pěti  kurzů  v základních  dovednostech



v informačních  a  komunikačních  technologiích  pro  knihovníky  z  Děčínska,  Chomutovska,
Litoměřicka, Lounska, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka). Připravilo 2. ročník soutěže –
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.
Zakoupilo a nainstalovalo aktualizaci docházkového systému. V rámci veřejné zakázky nechalo
dovybavit  sál  v podkroví  WCH novou ozvučovací  a osvětlovací  technikou a zajistit  měření a
navržení akustických opatření. Byl instalován komplet čteček a antén a tím zabezpečen východ
u výtahu proti krádežím knihovního fondu v dětském oddělení. Průběžně pomáhalo při správě,
aktualizaci  a  úpravách  webové  prezentace  knihovny  a  správě  sociálních  sítí  (facebooková
stránka, Twitter, blog, Youtube, SlidesLive).

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2016 (bez OMO a po odpisech)

Celkem fond                                                                                                                                                                       747 687  knih. jednotek
z toho: 
knihy, sváz. časop. a brožury                                               657 351 knih. jednotek

kartografické dokumenty 11 898 knih. jednotek       
elektronické dokumenty
(CD-ROM, diskety, DVD)                                             10 328 knih. jednotek     
audiovizuální dokumenty zvukové 
(gramodesky, CD, MC)                                                  26 695 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)    4 062 knih. jednotky
hudebniny                                                                        9 940 knih. jednotek 
normy                                                                             27 219 knih. jednotek
ostatní dokumenty (deskové hry)                                        194 knih. jednotek

V roce 2016 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 21 172 knihovních jednotek: 
z toho:
knihy a brožury                                                                  17 689  knih. jednotek
kartografické dokumenty                  282 knih. jednotek
svázané časopisy                                                               2 151   knih. jednotek
elektronické dokumenty
(diskety, CD-ROM, DVD)                                                      269   knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)    421 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové



(videokazety, DVD filmy)  285 knih. jednotek
hudebniny   7 knih. jednotek
normy     0 knih. jednotek 
deskové hry  68 knih. jednotek

Úbytek knihovního fondu                                               9 094 knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        3 715 knih. jednotek
z toho zahraniční                  61 knih. jednotek
Počet výpůjček v r. 2016                                            692 066 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2016 (fyzické)                                            209 216
Počet návštěv v r. 2016 (virtuální)                                          169 723
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2016                                  9 962  
z toho dětí                 1 794
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost                      504
Počet vydaných neperiodických publikací                                         6

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 47 405 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 1 802 tis. Kč

příspěvek magistrátu 400 tis. Kč
dotace od Úřadu práce 401 tis. Kč
grant MŠMT 258 tis. Kč
granty MK                                                                     126 tis. Kč
příspěvek od KÚ na činnost 44 910 tis. Kč
v tom region. funkce  1 230 tis. Kč

Celkové náklady 47 390 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný  15 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                    94 
Průměrný plat                                                                         22 278 Kč

Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2016  1

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2016

       

 

 



PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2016

1. Výběr kulturních výročí 2016/2 (ISSN 1803-6953), nestr., elektronická verze
2. Výroční zpráva za rok 2015 (ISBN 978-80-7055-213-1), [12] s., 50 výt.
3. Průvodce knihovnou, [12] s., 965 výt. i elektronická verze
4. Český betlém / Melicharová, Alena – Kartáková, Alena M. (ISBN 978-80-7055-214-8), 59 + 
[12] s., 500 výt.
5. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2015 (ISBN  978-80-7055-215-5), 93 
s., elektronická verze
6. Výběr kulturních výročí 2016/zvl. číslo 1 Kalendárium 2017 (ISSN 1803-6953), nestr., 
elektronická verze
7. Tajemství Pfannschmidtovy vily / Stará, Anna a kol. (ISBN 978-80-7055-216-2), 62 s., 200 
výt.
8. Výběr kulturních výročí 2017/1 (ISSN 1803-6953), nestr., elektronická verze
9. LALIA : Labská literární akademie (978-80-7055-218–6), 123 s., 150 výt.  i elektronická verze

ODBORNÁ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

A.  Brožek  moderoval  7.  září  sekci  Infobox  na  konferenci  Knihovny  současnosti
v Olomouci a 13. října Dvacátý šestý akviziční seminář v Havlíčkově Brodě. Přednesl na něm
diskusní  příspěvek „Pětadvacet  akvizičních seminářů – 25 inspirujících setkání“  (dostupné z
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2016/26_akvsem.pdf).  Na 17. konferenci  Archivy,
knihovny  a  muzea  v digitálním  světě  vystoupil  30.  listopadu   s přednáškou   „Nenašli  jsme
Peroutkův  článek,  najdeme  aspoň  parodii  Sládkovy  básně? (dostupné  z
https://www.youtube.com/watch?v=tlnLUaUAJdE&feature=youtu.be)  a  na  semináři  e-knihy  III
v Národní  technické  knihovně  6.  prosince  s přednáškou  „Zkušenosti  s  půjčováním  e-knih“
(http://repozitar.techlib.cz/record/1071/files/idr-1071_1.pdf).  M.  Bünter  hovořil  3.  listopadu  o
službách SVKUL, M. Osif  o databázích v Severočeské vědecké knihovně,  J.  Houžvičková o
zvukové knihovně a Z. Čermáková o dobrovolnictví na 1. krajské konferenci informačních zdrojů
a knihovnictví v Masarykově nemocnici v Ústí n.L. L. Makovská v průběhu roku vedla trénování
paměti pro knihovníky i pro veřejnost. 

V  odborných sekcích a komisích působili: I. Galášová - pracovní skupina ke Katalogu
prací,  M. Bünter – sekce SDRUK pro služby, sekce SDRUK pro regionální funkce,  člen VV
SKIP. V.Řeháková - sekce SDRUK pro regionální funkce a zástupce SKIPu, Z. Andree - sekce
SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů a sekce vzdělávání při SKIP, 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

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2016/26_akvsem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tlnLUaUAJdE&feature=youtu.be
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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.  A.  Brožek  byl  členem  Ústřední
knihovnické rady (a zpravodajem pro priority 3 a 8 Koncepce),  vedoucím sekce SDRUK pro
akvizici a členem oponentní rady LR MŠMT. V grantové komisi VISK1 zasedl A. Brožek a VISK
3 Z. Šachl. A. Žáková byla porotce v recitační soutěži ZŠ Trmice a  J. Starý byl v pracovní
skupině MAS Labské skály – Magistrát města ÚL.

Dále v r. 2016 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků knihovny:

BROŽEK, Aleš. Sekce pro akvizici. Sdružení knihoven České republiky v roce 2015. V Praze: Sdružení knihoven
ČR,  2016.  s.  25-30. ISBN 978-80-86249-78-0.  Dostupné  také  z:  http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/Ro
%C4%8Denka/145x205-Rocenka%20SDRUK5.pdf.

ABELLÁN, Elvira. SVE en República Checa: “La mejor experiencia de mi vida”. MUNDUS_un Mundo a tus pies
[online].  Spain,  March  2016  [cit.  2016-03-16].  Dostupné  z:
https://blogunmundoatuspies.wordpress.com/2016/03/09/elvira-abellan-  sve-en-  republica-checa-  la-mejor-
experiencia- de-mi- vida/.

SZAFFNEROVÁ, Denisa. Akvizice v uplynulém roce: jubilejní 25. celostátní akviziční seminář. Čtenář: měsíčník
pro knihovny, 2016, 68(4), s. 139-140. ISSN 0011-2321.

Inspirace z knihoven: Volunteering in the library aneb Spolupráce se zahraničními dobrovolníky v Severočeské
vědecké knihovně v Ústí  nad Labem.  Čtenář:  měsíčník  pro knihovny [online].  2016,  68(4)  [cit.  2016-04-22].
Dostupné z:  http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2016-roc- 68/4  -  2016/inspirace-z- knihoven-volunteering- in-the- library-
aneb-  spoluprace-se-  zahranicnimi  -  dobrovolniky-v-  severoceske-vedecke-  knihovne-v-  usti-nad-  labem-157-
2193.htm

ČERMÁKOVÁ, Zuzana a Shushanik ZARGARYAN. Interview with Shushanik: Our EVS volunteer in CZ.  FIOH
blog [online]. 2016 [cit. 2016-07-08]. Dostupné z:  http://fioh-ngo.com/fioh-blog/interview-with-shushanik-our-evs-
volunteer-in-cz/

BROŽEK,  Aleš.  Kramerius  v  českých  a  slovenských  knihovnách  na  konci  roku  2015. Čtenář:  měsíčník  pro
knihovny, 2016, 68(5), s. 175-178. ISSN 0011-2321.

Our  volunteer's  EVS experience.  Fioh-ngo.com [online].  July  2016  [cit.  2016-07-11].  Dostupné  z:  http://fioh-
ngo.com/success-stories/international-projects/our-volunteers-evs-experience/

BÜNTER, Miroslav – ŘEHÁKOVÁ, Vladimíra. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2015.
Ústí  nad Labem:  Severočeská  vědecká knihovna v Ústí  nad Labem,  2016.  93  s.  ISBN 978-80-7055-215-5.
Dostupné  také  z:  http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-%C4%8Dinnosti-vk-
%C3%BAk-2015.pdf

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r. 2016 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku téměř 300 článků a zpráv
o naší knihovně. Mimo jiné to bylo díky tomu, že Ústecký deník zavedl rubriku Zajímavé výstavy
na Ústecku, kam zařazoval i informace o výstavách v knihovně, a že spisovatel Arnošt Herman
psal  často o knihovně ve svém sloupku Očima Arnošta Hermana.  V měsíčníku Enter  měla
knihovna k dispozici 2 stránky, v knihovně pravidelně natáčela Regionální televize (57. kanál). Z
nejrozsáhlejších článků uvádíme: 
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Videosalon chystá knihovna / (red). – In: Ústecký deník. – 15. 01. 2016, s. 9 + foto.

Žít kulturou: Tip Aleše Brožka [Březen, měsíc čtenářů] / Aleš Brožek. – In: Žít Ústí. – únor 2016, s. 15.

Březen bude měsícem čtenářů / (opk). – In: Ústecký deník. – 24. 02. 2016, s. 8 + foto.

Na Jarní kreativní dílnu láká v sobotu ústecká knihovna / (klm). – In: Ústecký deník. – 18. 03. 2016, s. 9 + foto. 

Očima Arnošta Hermana: Jak jsem se vypravil pro vítězné knihy / Arnošt Herman. – In: Ústecký deník. – 08. 04. 
2016, s. 2.

Knihovna nabídne Petra a též Krupičku / (red). – In: Ústecký deník. – 19. 04. 2016, s. 7 + foto.

Čarodějnice se nastěhovaly do knihovny / Karel Rouč. In: Ústecký deník. – 30. 04. 2016, 3 + foto. 

Jak nalákat nové čtenáře? Na akce i kuriozity / (ČTK, ula). – In: Mladá fronta Dnes. – 24. 05. 2016, s. 13 + foto.

Odpočinek u vody zpestří i horory / Kristian Šuhaj. – In: Ústecký deník. – 20. 07. 2016, s. 1 + foto.

Do ústecké knihovny lze zajít i pro semínka rostlin / (ula, ČTK). – In: Mladá fronta Dnes. – 29. 07. 2016, s. 13 – 
Severní Čechy. 

Knihovna vyřadila svazky a nabídla je lidem / Karel Rouč. – In: Ústecký deník. – 08. 09. 2016, s. 2. + foto

Ústecká knihovna uspořádala pro školáky soutěžní happening / Karel Rouč. – In: Ústecký deník. – 06. 10. 2016, s. 2 
+ foto.

Knihovny skrývají poklady. Největší sbírku zajímavých knih zřejmě vlastní ústecká Severočeská vědecká knihovna / 
Janni Vorlíček. - In: Ústecký deník. – 30. 11. 2016, s. 13.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY K 31. 12. 2016

Andree Zdenka, Mgr.
Bábel Martin
Balvín Jaroslav, Mgr.
Baťková Šárka
Bednářová Jana
Benatská Marie 
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
Danielová Marta
Derkačová Lucie, Bc.
Dolejšová Jana, Mgr.
Domorázková Lenka, DiS.
Doubková Věra
Dubová Marcela

Dušková Jitka
Exnerová Jana
Exnerová Kamila
Fišerová Lucie
Galáš Pavol
Galášová Ilona, Bc.
Haincová Jitka
Hájková Helena
Hančičová Jana
Henychová Romana Bc.
Hloušek Josef
Homová Květa
Horňáková Miroslava
Hriňová Markéta
Hudíková Michala
Humlová Pavla
Chabrová Petra
Javorčáková Eva
Jeník Tomáš Mgr.
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.
Osif Martin, Mgr.
Pečiva Stanislav
Rohan Tomáš, Bc.
Rostová Květoslava 
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
Šoltová Hana
Šoltová Vendula
Štirblová Jana
Štolfová Lenka
Švehlíková Zuzana
Thielová Marcela
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,  ALOGODOS  -  tělovýchovný  a  vzdělávací  klub  v Praze,
A.M.I.M.S.  ve  Vranově  nad  Dyjí,  Antikomplex  z.s.,  v Praze,  Aplica,  s.r.o.,  v  Ústí  nad Labem,  Asociace  pro
mezinárodní  otázky  v Praze,  Biskupství  Brněnské,  Vladimír  Bláha  z Libušína,  Blue  Vision,  s.r.o.,  v Praze,
Elizabeth Brinsden z Austrálie, Bulharský kulturní institut v Praze, Centrum pro integraci cizinců v Praze, Centrum
transatlantických vztahů (PCTR) CEVRO Institut  v Praze, Cesty skla,  o.p.s.,  v Sázavě,  Current  Media,  s.r.o.,
v Praze, České vysoké učení technické -  Fakulta stavební, Český institut interních auditorů, z.s., v Praze, Český
svaz žen v Praze, Jitka Donaufová z Ústí nad Labem, Fórum 50% v Praze, PaedDr. Otilie Grezlová z Přerova
nad Labem, Martin Hlubuček ze Železného Brodu, Petra Hrušková z Ústí nad Labem, Knihovna a tiskárna pro
nevidomé K. E. Macana v Praze, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Ing. Zdeňka Králová z Ústí nad
Labem, Jaroslava Krejčová z Ústí nad Labem, Sabina Lacinová z Mladé Boleslavi, Levné knihy – antikvariát U
Semilassa v Brně,  Robert  Gloss,   Jaroslav Lněnička z Hradce Králové,  Masarykova demokratická  akademie
v Praze, Miroslav Pacifik Matějka, Th.D, OFMCap., z Kláštera Kapucínů v Praze, Městský úřad Kolín – odbor
životního prostředí a zemědělství, Jiří Mrva z Kroměříže, Ladislav Muška z Ústí nad Labem, Mgr. Josef Muzikář,
Nakladatelství Brána v Praze, Nakladatelství Juris Publishing Inc., Nakladatelství MOBA v Brně,  Nakladatelství
Oldag v Polance nad Odrou, Nakladatelství Pan nakladatel v Praze, Nakladatelství Šulc-Švarc v Praze, Národní
ústav pro vzdělávání,  školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
v Praze,  Obec  širšího  společenství  českých  unitářů  v Praze,  Obecně  prospěšná  společnost  Sirius,  o.p.s.,
v Praze, Zuzana Pařízková, Bc., z Litoměřic, PNS a.s. – divize v Ústí nad Labem, Pobočka České genealogické a
heraldické společnosti Praha v Ústí nad Labem, Prague Pride, z.s., v Praze,  Hana Simon z Ústí nad Labem,
Mgr.  Hana Sipková z Ústí  nad Labem, Sociologický  ústav AV ČR, oddělení  ekonomické  sociologie,  Spolek
archaických nadšenců v Sebranicích, Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Česká Lípa,
Státní okresní archiv Litomyšl, Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra geotechniky, Studijní a vědecká knihovna
Plzeňského  kraje,  p.o.,  Olga  Szymanská  z Prahy,   Václav  Školoud  z Ústí  nad  Labem,  Leon  Tomev  ml.  z
Litoměřic, Leon Tomev st. z Ústí nad Labem, Hana Tožičková z Ústí nad Labem, Univerzita Hradec Králové,
Pedagogická  fakulta,  Katedra  speciální  pedagogiky  a  logopedie,  Univerzita  Karlova  v Praze,  Matematicko-



fyzikální  fakulta,  Univerzita  obrany,  Fakulta  vojenského  zdravotnictví  v Hradci  Králové,  Univerzita  Palackého
v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra Obecné lingvistiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních
studií, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, Ústav archeologické památkové péče v Brně, Ústav pro studium
totalitních režimů ČR, Ústavní soud v Brně, Petr Vala z Ústí nad Orlicí, Velvyslanectví republiky Slovinsko 





v Praze, Vespero, s.r.o., v Pardubicích, VŠB-Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, katedra stavební
mechaniky, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoká škola hotelová v Praze,
ediční  oddělení,  Wolters  Kluwer  ČR,  a.  s.,  Mgr.  Jarmila  Zacharová,  PhD.,  z obce  Chocholná-Velčice  na
Slovensku, Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta, Ivana Zelenková z Ústí nad Labem.
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