
PRŮVODCE
knihovnou



Další literaturu si můžete  zapůjčit na pobočkách:

Pobočka Kamenný vrch, Rubensova 29

Pobočka Krásné Březno, Krčínova 6 (Corso)

Pobočka Stříbrníky, Stříbrnická 3030/2

    
Pobočka Hornická, V Kutišti 229/7

    
Pobočka Klíše, Na Popluží 623/3

   
Pobočka Mojžíř, Hlavní 193

   
Pobočka Všebořice, Plynárenská 326/49

     
tel. 733 121 801, e-mail: hornicka@svkul.cz    

Út, Čt 13.00–18.00 hod.    
    12.00–16.00 hod.St

 

tel. 733 121 802, e-mail: kamennyvrch@svkul.cz      
Po, St, Čt 12.00–18.00 hod.    
Út            10.00–14.00 hod.

     
tel. 733 121 803, e-mail: klise@svkul.cz       

Po                   11.00–17.00 hod.     
Út 9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.       

12.00–18.00 hod.Čt                    

tel. 733 121 804, e-mail: krasnebrezno@svkul.cz
Po    9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.     
St, Čt                12.00–18.00 hod.

tel. 733 121 805, e-mail: mojzir@svkul.cz         
Po, Út 16.00–18.00 hod.    
St 14.00–18.00 hod.

tel. 733 121 806, e-mail: stribrniky@svkul.cz    
Po 9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.                          
S t 13.00–18.00 hod.    
Čt 9.00–12.00 + 13.00–17.00 hod.

     
tel. 733 121 807, e-mail: vseborice@svkul.cz        

Po 9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.                                
Út 9.00–14.00 hod.        

9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.Čt

 

    

     

   

     

     

     

     
 

   

    
Veřejný internet je přístupný

 
ve studovnách

    
a na všech pobočkách

Vědecká část SVK

vědecká půjčovna 
oddělení studoven
-všeobecná studovna
-studovna výtvarného umění
-regionální studovna
-studovna literárně vědní
-studovna časopisů
-čítárna a půjčovna novin a časopisů

učebna

 

   
platný občanský průkaz (cizinci – cestovní pas), 
jedna dokladová fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm
Studentskou slevu (pouze do 26 let) je třeba doložit dokladem
vypovídajícím o studiu, k tomu může sloužit např. index,
studentská ISIC karta, studentská legitimace na MHD apod.

    
děti do 15 let                   50,– Kč
studenti, důchodci         100,– Kč
ostatní                            200,– Kč (lze i 100,– Kč na 6 měsíců)

  jednorázový vstup 20,– Kč           

Potřeby k registraci čtenáře

Registrační poplatek na 12 měsíců
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Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace
e-mail: knihovna@svkul.cz

web: www.svkul.cz
katalog: katalog.svkul.cz

facebook: 
twitter: twitter.com/svkul

blog: svkul-blog.blogspot.cz

www.facebook.com/svkusti

Lidová část SVK

lidová půjčovna
dětské oddělení

hudební oddělení
zvuková knihovna

oddělení anglické literatury
přednáškový sál

ředitelství



  Vědecká část SVK

 Velká Hradební 1743/49
   400 01 Ústí nad Labem

      tel. 475 220 811, fax 475 220 698
 e-mail: knihovna@svkul.cz

                            

Průchod
do staré
budovy

Průchod
do nové
budovy

Vědecká půjčovna 

Všeobecná studovna

Regionální studovna

Oddělení studoven – 
studovna časopisů

Čítárna a půjčovna 
novin a časopisů

Studovna výtvarného 
umění

Studovna literárně vědní

Učebna
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Otevírací doba ve všech odděleních 
ve vědecké části:

Po – Út – Čt – Pá 10.00–19.00 hod.        
Středa  13.00–19.00 hod.                  
Sobota  9.00–12.00 hod.                   

červenec–srpen
Po – St – Pá 10.00–18.00 hod.     

  

                            

Vědecká půjčovna  
Půjčuje: 

Prodlužování výpůjček: 

Další služby: 

odbornou literaturu 
ze všech vědních oborů, učebnice, skripta,    
jazykové slovníky, jinojazyčnou literaturu,
turistické průvodce a mapy, divadelní hry,   
vázané ročníky časopisů.  
Nejnovější a žádaná literatura je ve volném výběru        
(cca 60 tis. svazků), ostatní je ve skladech.    
On-line katalogy slouží k vyhledávání dokumentů 
i k přímému objednávání ze skladů Vaňov a Chabařovice.  
On-line katalog je přístupný i na: www.svkul.cz 

 E-mail: pult@svkul.cz
SMS zpráva: 733 121 808
Telefon: 475 220 811, 475 220 413 
Elektronicky: http://katalog.svkul.cz 

meziknihovní výpůjční služba, rezervace dokumentů,    
exkurze pro žáky a studenty všech typů škol.       
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Všeobecná studovna

Studovna literárně vědní

Poskytuje:

Další služby: 

Nabízí: 

Další služby: 

 více než 11 tis. svazků k prezenčnímu
studiu různých oborů,

úplné Sbírky zákonů ČR od r. 1918 v papírové
i elektronické podobě,

věstníky ministerstev od r. 1990.

7 PC s přístupem na internet a možností tisku,
skener, přístup k databázím:

ANOPRESS, ASPI, 
ČSN Online a Kramerius (plné texty novin), 

samoobslužná kopírka černobílá do formátu A3.

k prezenčnímu studiu 45 tis.
svazků z oborů české a světové literatury

a jazykovědy (slovníky českých i zahraničních 
spisovatelů, dějiny literatury, teorii literatury,

sborníky recenzí, monografie spisovatelů,
českou jazykovědu, slovníky českého jazyka,
pravidla českého pravopisu, teoretické práce

o českém jazyce) a beletrii.

literární a jazykovědná periodika,
kartotéka recenzí a kritik, 

Výběr kulturních výročí (s životopisy)  
a Kalendárium kulturních výročí,

bibliografické informace, 
knižní vydání České národní bibliografie,

1 PC s on-line katalogem knihovny a přístupem 
do České národní bibliografie, 

možnost využití samoobslužné černobílé kopírky 
do formátu A3 v regionální studovně                     

        

 

               nová budova      1. patro
              s tará  budova      přízem

í

Studovna výtvarného umění    
  

Slouží k prezenčnímu studiu.          
Bohatý fond studovny obsahuje cca 7000     

svazků ke všem oborům výtvarného i užitého     
umění, teorie a dějin umění a 43 titulů časopisů ke všem     

oborům výtvarného umění, PC s databázemi
k výtvarnému umění,knihovny + CD-ROMy

slovníky výtvarných umělců, faksimile vzácných tisků.

     
     



Regionální studovna

     Čítárna a půjčovna novin a časopisů

Studovna časopisů

    

Poskytuje:

Dále nabízí:

Nabízí:

Poskytuje:

 k prezenčnímu studiu téměř 17 tis.
knižních svazků a kartografických dokumentů
vztahujících se k Ústeckému (dříve Severočeskému) kraji: 
díla autorů příslušných k regionu,
vydaná v regionu  a tematicky se týkající regionu.

 regionální periodika, vybraná regionální
periodika z let 1945–1967 v digitalizované podobě,
regionální beletrii, regionální článkovou bibliografii,
databázi regionálních osobností, regionální statistické a 
demografické informace (v tištěné podobě i na CD-ROM),
1 PC s přístupem na internet a do databází a s možností tisku,
1 PC s on-line katalogem knihovny,
samoobslužnou černobílou kopírku do formátu A3.

   denní tisk, populární a zábavné
       časopisy, celkem 400 titulů.
      Aktuální čísla periodik jsou na regále k prezenční

   výpůjčce, všechna starší čísla novin a časopisů
je možno zapůjčit domů.

k prezenčnímu studiu výběr z cca 2000 titulů
nesvázaných novin a časopisů našich         
i zahraničních běžných ročníků zhruba 2 roky nazpět,
2 PC s přístupem na internet a tiskárnou, 1 PC se skenerem
a databází Kramerius.
Kopírování materiálů na samoobslužné černobílé kopírce do 
formátu A3.
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Mobil i SMS  778 499 465
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Půjčovna beletrie a populárně naučné literatury

Hudební oddělení
a Zvuková knihovna

Oddělení anglické literatury

Přednáškový sál
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Lidová půjčovna

Lidová část SVK
Winstona Churchilla 1974/3

400 01 Ústí nad Labem
tel. 475 209 126, 475 209 669

mobil 737 737 620
ředitel + fax 475 200 045

e-mail: knihovna@svkul.cz

Dětské oddělení



Lidová půjčovna
Domů půjčuje:

Populárně naučná literatura:

Prodlužování výpůjček na adrese:
   

Otevírací doba:
 

beletrii – krásnou literaturu pro dospělé,
doporučenou školní četbu,
40 tis. svazků ve volném výběru je řazeno
abecedně podle autora a jednotlivé žánry 
jsou označeny barevnými proužky,
edice Kolibřík se půjčuje  u pultu.

13 tis. svazků ve volném výběru je řazeno podle
mezinárodního desetinného třídění.

E-mail: pult@svkul.cz
 Telefon: 475 209 126

Mobil: 737 737 620    
   Elektronicky: http://katalog.svkul.cz

Po – Út – Čt – Pá 9.00–18.00 hod.
          Středa 13.00–18.00 hod.                     Sobota zavřeno

                     
červenec–srpen
Po – St – Pá 9.00–18.00 hod.

 

       
 

                            

 

Dětské oddělení
půjčuje domů beletrii i naučnou literaturu,
ve volném výběru více než 30 titulů časopisů     
pro děti a mládež, 2 multimediální počítače       
s 30 nainstalovanými CD-ROMy,      
3 počítače s přístupem na internet a s tiskárnou,   
k dispozici černobílá kopírka do formátu A3.        
Exkurze pro žáky MŠ, ZŠ a studenty nižších gymnázií.      

Po 9.00–11.00 + 12.00–18.00 hod.
Út – St – Pá 12.00–18.00 hod.                    
Čtvrtek a Sobota zavřeno                                

                               prázdniny v průběhu škol. roku :  Po–Pá 9.00–15. 30 hod. 
             

letní prázdniny : Po 9.00–12.00 + 13.00–16.00 hod.
       

St 9.00–12.00 + 13.00–16.00 hod.
                              

Pá 9.00–12.00 hod.                                 E-mail: do@svkul.cz

Po

         Otevírací doba:
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              h  lavní vchod        1. patro
           

       1. patro
Hudební oddělení

CD, DVD – 8 titulů (CD nebo DVD) na 14 dní
(1x lze prodloužit)

10 ks hudebnin (1 měsíc) / noty pro sólové nástroje, 
školy, komorní soubory, partitury, atd.

časopisy –  5 ks (14 dní)
5 čteček elektronických knih (14 dní, nelze prodlužovat)

5 samoobslužných poslechových míst CD
12 samoobslužných míst pro prezenční poslech LP

25 titulů českých hudebních časopisů 
E-mail: hudebni@svkul.cz

Po – Út – Čt – Pá       9.00–18.00 hod.
Středa                    13.00–18.00 hod.

Domů půjčuje:

Oddělení poskytuje:

Prezenčně:

Otevírací doba obou oddělení:

5 PC s přístupem na internet
možnost připojení flash, skener A4, výstup na tiskárnu

přístup do databáze NAXOS MUSIC LIBRARY
(i z domova přes čtenářské konto)

samoobslužná černobílá kopírka

Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené
je určena pouze pro držitele průkazu ZTP/P, 

vydaného pro zrakové postižení, 
nebo toho, kdo má potvrzení od očního lékaře.

Nabízíme zdarma – namluvené knihy a zvukové přepisy
filmů, zásilkovou službu, donáškovou službu,

kamerovou zvětšovací lupu pro slabozraké uživatele,
audiokatalog.

Mobil: 734 326 712
Více informací najdete na:

http://www.svkul.cz/sluzby/oddeleni-pobocky/zvukovka/



Oddělení anglické literatury
tel. 475 209 126 – 125, fax 475 200 045
e-mail: oal@svkul.cz
http://oal.svkul.cz

Út, Čt 9.00–18.00 hod.
     

St 13.00–16.00 hod.
         Pá 9.00–16.00 hod. 
         

Po, So zavřeno               

administrace Cambridgeských zkoušek,
centrum pre-testingu Cambridgeských zkoušek,
metodické semináře pro učitele,
kulturní a vzdělávací akce,

   veřejný internet (2x PC), kopírovací služby,
  informační služby, 

   exkurze pro školní skupiny.

Otevírací doba:
 

Výpůjční služby:

 
Další služby:
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Přednáškový sál
Knihovna pořádá různorodé cestovatelské besedy se
zajímavými lidmi, autorská čtení – nejen z tvorby českých

  spisovatelů – spolu s křty nových knih, výstavy, koncerty
      či atraktivní semináře. 

         Program akcí najdete na www.svkul.cz nebo na letáčcích.
              

 
  

beletrie v Aj (britská literatura, klasická americká
literatura a výběr z klasické světové literatury),
literatura pro děti,
přípravné cvičebnice na Cambridgeské zkoušky
a testy z minulých let,
učebnice obecné angličtiny se všemi komponenty pro
všechny jazykové úrovně a věkové kategorie,
učebnice angličtiny pro administrativní pracovníky
a angličtiny pro specifické účely,
metodické příručky pro učitele včetně
fotokopírovatelných materiálů,
adaptovaná četba pro všechny jazykové úrovně
doplněná poslechovým materiálem (CD),
audioknihy, encyklopedie,výkladové a překladové 
slovníky, denní tisk a časopisy, Quick Reads 



 

   

    
Veřejný internet je přístupný

 
ve studovnách

    
a na všech pobočkách

Další literaturu si můžete  zapůjčit na pobočkách:

Pobočka Kamenný vrch, Rubensova 1389/29

Pobočka Krásné Březno, Krčínova 801/6 (Corso)

Pobočka Stříbrníky, Stříbrnická 3030/2

    
Pobočka Hornická, V Kutišti 229/7

    
Pobočka Klíše, Na Popluží 623/3

   
Pobočka Mojžíř, Hlavní 193

     
tel. 733 121 801, e-mail: hornicka@svkul.cz    

Út, Čt 13.00–18.00 hod.

    
    12.00–16.00 hod.St

 

tel. 733 121 802, e-mail: kamennyvrch@svkul.cz      
Po, St, Čt 12.00–18.00 hod.    
Út            10.00–14.00 hod

.

     
tel. 733 121 803, e-mail: klise@svkul.cz       

Po                   11.00–17.00 hod.     
Út 9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.       

12.00–18.00 hod.Čt                    

tel. 733 121 804, e-mail: krasnebrezno@svkul.cz
Po    9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.     
St, Čt                12.00–18.00 hod

.

tel. 733 121 805, e-mail: mojzir@svkul.cz         
Po, Út 16.00–18.00 hod.    
St 14.00–18.00 hod

.

tel. 733 121 806, e-mail: stribrniky@svkul.cz    
Po 9.00–12.00 + 13.00–18.00 hod.                          
S t 13.00–18.00 hod.    
Čt 9.00–12.00 + 13.00–17.00 hod.
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