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Vážená paní, vážený pane,
již počtrnácté vydáváme výroční zprávu této kulturní a vzdělávací instituce, která
poskytuje služby obyvatelům Ústeckého kraje ve svých dvou hlavních budovách, na sedmi
pobočkách a ve zvukové knihovně. Srovnáme-li rok 1993, kdy vyšla první výroční zpráva,
s rokem 2006, vidíme, že se od té doby především internet stal významným konkurentem
knihoven. Děti a mládež tráví na internetu brouzdáním hodně času, pokud nesedí u televize
nebo počítače a nehrají počítačové hry. Studenti si půjčují méně odborné literatury, protože mají
pocit, že údaje z internetu jsou pro ně dostačující. Mnozí důchodci, kteří dříve knihovnu
pravidelně navštěvovali, vzhledem ke svému věku a zdraví méně čtou. Knihovna tak musí
přicházet s novými nápady, aby byla pro obyvatele Ústeckého kraje stále atraktivní. O
nejvýznamnějších akcích se dozvíte v kapitole nazvané Ohlédnutí za rokem 2006 i v kapitole
Informace o knihovně v tisku, rozhlase a televizi.
Vedle klesajícího zájmu veřejnosti o knihovní služby se knihovna musela loni potýkat i
s nedostatkem finančních prostředků. Svůj omezený rozpočet se proto snažila vylepšit
přípravou projektů, které byly financovány z grantů. Na základě projektu nazvaného
Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji získala finanční částku 80 000 Kč
na výuku 200 hodin v základních dovednostech informačních a komunikačních technologií.
Výuky se zúčastnili pracovníci ze 28 knihoven.
Do grantu Knihovna 21. století vyhlašovaného MK ČR byl podán jeden projekt
(Besedy s cestovateli, se spisovateli, autorské čtení či křty nových knih), knihovna s ním
uspěla, i když požadovaná částka byla značně krácena. Úspěch zaznamenala knihovna i u tří
projektů podaných na Magistrát města Ústí nad Labem (Besedy, autorská čtení a křty knih
českých spisovatelů, Literární soutěž Psaníčko a Nákup knižních novinek pro pobočky SVK
v Ústí nad Labem v r. 2006), i když i v tomto případě byly částky značně kráceny. Čtvrtý
projekt (Mezinárodní výměna knih mezi partnerskými městy) odmítl magistrát
spolufinancovat.
Neúspěšní byli pracovníci knihovny i s projektem „Zavedení automatizovaného
knihovnického systému nové generace umožňujícího on-line veřejné služby“, který byl
předložen již v prosinci 2005 Ministerstvu informatiky. Protože však stávající automatizovaný
knihovní systém T Series je morálně zastaralý, bylo v r. 2006 rozhodnuto o uskutečnění
poptávky a zafinancování nového systému po etapách z vlastních zdrojů. Na základě
výběrového řízení byl vybrán systém Clavius SQL verze MS SQL 2005 od firmy LANius. Do
konce roku byl pak systém nainstalován na nový databázový server i s prvotním vzorkem
překonvertovaných dat.
Loňský rok byl druhým rokem, kdy regionální funkce nefinancoval stát, ale kraj. I
když byl na základě dílčích projektů jednotlivých pověřených knihoven a projektu SVK
zpracován „Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého kraje v roce 2006“,
z něhož vyplynula potřebnost částky 10 241 tis. Kč, rozhodl Ústecký kraj v březnu o
přidělení dotace pouze ve výši 7 500 tis. Kč. To bylo o 24% méně než v roce 2005 a byla to
nejnižší částka na obyvatele v porovnání s ostatními kraji v republice. Nepomohlo ani
lobování vedení knihovny u radních a hejtmana kraje.
Ačkoliv byl v roce 2005 zpracován investiční záměr stavby „Rekonstrukce objektu
v ul. Stroupežnického na depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem“,
rozhodl se krajský úřad využít bývalý objekt SOŠ a SOU, který je nedaleko jak od budovy
knihovny ve Velké Hradební, tak v ul. W. Churchilla, na kanceláře úředníků. Jako náhradní
řešení nechal krajský úřad v září 2006 zpracovat investiční záměr Evropské knihovny na
dvoře v ul. W. Churchilla. Architektonické řešení se však stalo terčem kritiky veřejnosti.
Závěrem využívám této výroční zprávy k poděkování všem, kteří se podíleli na
úspěších SVK v roce 2006. Patří mezi ně nejen zaměstnanci, ale i desítky domácích a
zahraničních institucí, které nám poskytly publikace zdarma, i všichni další dárci a sponzoři.
květen 2007

Ing. Aleš Brožek
ředitel Severočeské vědecké knihovny

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006
Pracovníci knihovny tradičně na začátku roku zpracovali projekty a odeslali je 4. ledna
na Ministerstvo kultury ČR. Akvizitéři navštívili 12. ledna mezinárodní veletrh cestovního
ruchu GO a Regiontour v Brně a získali na něm velké množství regionální literatury, map a
plánů měst.
Při besedě Hory střední Asie, zorganizované 15. února, návštěvníci zcela zaplnili
přednáškovou místnost. Stejně rekordní účast (110 posluchačů) mělo i vyprávění o poušti
Atacama v březnu a dvě besedy v listopadu (o Madagaskaru a o plavbě kolem světa).
V rámci celostátní akce „Březen – měsíc internetu“ knihovna opět uspořádala řadu
akcí, včetně výstavy Vnitřnosti počítače a jeho software a besedy Na úřad přes internet, na níž
se podíleli i zástupci finančního úřadu, úřadu práce, krajského úřadu a České pošty. Německá
spisovatelka Tanja Dückert četla 31. března v knihovně ze své knihy Zóna Berlín.
Duben proběhl ve znamení dvou pozoruhodných výstav. Ke 170. výročí prvního
vydání Máchova Máje jsme vystavili řadu vydání včetně prvního a výstavu zpestřili vodou
z Máchova jezera a prstí z Máchova hrobu v Litoměřicích. Na výstavě Jak se dělá kniha jsme
dokumentovali dlouholetou spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů při vydávání
původní české prózy a poezie.
Dne 17. května se zúčastnila řada pracovníků knihovny zájezdu do krajské knihovny
v Karlových Varech. Dne 27. května se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků literární
soutěže Psaníčko 2006, které se zúčastnilo 120 dětí z celé republiky svými 208 pracemi.
Součástí slavnostního odpoledne byla i autogramiáda a prodej knih I. Březinové a J. Žáka.
V červnu se poprvé konaly Cambridgeské zkoušky v prostorách knihovny. Pracovnice
knihovny s úspěchem vyzkoušely organizaci poslechové a ústní části KET, takže zimní kolo
proběhlo již pouze v ústecké knihovně a nikoliv na UJEP jako dříve. Dne 30. června
navštívila ústeckou knihovnu Virginia W. Meyer a 11. srpna Ralph Wyman, jejichž předkové
žili v Palácové vile Hanse Weinmanna.
V letních měsících byla v knihovně k vidění výstava publikací K.H. Borovského při
příležitosti 150. výročí jeho úmrtí. Její přitažlivost zvýšily exponáty (pečetní prsten, otírátko
na pera a kalamář ) zapůjčené z muzea v Havlíčkově Brodě. Ve všeobecné studovně ve Velké
hradební byla vyměněna podlahová krytina, v přednáškovém sále byly trámy nově opatřeny
nehořlavými nátěry. Knihovníci zpracovali knižní dary od hejtmana Ústeckého kraje.
Ve dnech 9., 10., 16. a 17. září proběhly v knihovně Dny evropského dědictví. Opět
byla pro veřejnost otevřena i budova ve Velké hradební, v níž byla nainstalována výstava o
ženách rodu Wolfrumů. Ústečtí knihovníci se zúčastnili happeningu v Praze na Letné, kam
dovezli kameny na stavbu nové budovy Národní knihovny.
V rámci Týdne knihoven se v přednáškovém sále uskutečnila 2. října úvodní akce
Velké Říjnové Společné Čtení aneb Cesta do přírody, při níž četly děti ze ZŠ v Palachově ul. a
14. ZŠ své oblíbené knihy. 17. a 18. října přišlo do knihovny nejméně 500 osob, aby
sledovaly filmy a besedovaly s jejich autory v rámci 2. ročníku MFF Voda, moře, oceány.
Pobočka Mojžíř byla připojena k internetu.
Vzdělávací akce Error Correction, kterou připravilo oddělení anglické literatury na 21.
listopad, byla nejnavštěvovanější akcí tohoto oddělení uplynulého roku.
Konec roku byl opět ve znamení adventního koncertu pěveckého oddělení ZUŠ
Chabařovice. Byl to jeden z šesti koncertů, které se v r. 2006 konaly v půjčovně beletrie, a 1.
prosince na něm zazněla duchovní hudba i lidové zpěvy adventní a vánoční.

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 33,31 %) a zaevidovalo 10 280 knihovních
jednotek titulů české neperiodické produkce ve formě neplaceného regionálního nebo
placeného povinného výtisku. V rámci mezinárodní výměny publikací získalo 18 publikací ze
Slovenska a SRN. Téměř byla dokončena rekatalogizace svázaných periodik studoven a
oddělení mládeže.
Oddělení zpracování knihovních fondů
Zkatalogizovalo 12 757 titulů českých i zahraničních knih jmenně a 13 197 titulů věcně.
Technicky zpracovalo 18 949 svazků, 16 442 svazků zabalilo do fólie. Do Souborného
katalogu ČR - CASLIN i do SKATu bylo vyexportováno 12 690 záznamů. V rámci grantu
VISK9 (Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v SVKUL)
zharmonizovali tři brigádníci 10253 autoritních záznamů.
Hudební oddělení
Zakoupilo a zpracovalo 447 CD, 2 MC kazety, 1 video a 21 hudebnin. Dalších 148 CD, 39
hudebnin a 5 kazet získalo jako dar nebo jako přílohy ke knihám a časopisům.
Zkatalogizovalo 51 hudebnin klasicky do lístkového katalogu a 833 hudebnin do systému T
Series. Retrokatalogizace hudebnin byla ukončena.
Bibliografické oddělení
Zpracovalo medailony, bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí a rešerši
nazvanou Policejní služebna v Matiční ulici červen 2000-2006. Excerpce z literárních
časopisů, celostátního a regionálního tisku rozmnožila lístky v literární kartotéce o 2914
záznamů, z literárních sborníků bylo rozepsáno a zařazeno 1058 záznamů, pro bázi REOS
bylo vyexcerpováno 1436 záznamů osobností. Do bází budovaných bibliografickým
oddělením bylo uloženo: REOS 501 nových osobností + 934 osobností aktualizováno a
doplněno, VKV 12 nových záznamů, ANL 1042 záznamů. Do báze národních autorit NK ČR
bylo odesláno 78 nových autoritních záznamů, zharmonizováno bylo 29 záznamů.
Všeobecná studovna
Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce, celkem jich
využilo 29 osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů
českých novin a časopisů Anopress, k zahraniční bázi EBSCO (více než 3300 titulů
plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur), k 12 bázím v rámci systému
OCLC, k databázím Springer/LINK a ČTK.
Oddělení časopisů
Do fondu přijalo noviny a časopisy v počtu 3 303 multiplikátů, z toho 119 titulů bylo
zahraničních (Německo 35, USA 30, Slovensko 21, Velká Británie 15, Francie 8, Švýcarsko
4, Rusko 2, Kanada 2, Čína 1, Itálie 1). Do báze v T Series uložilo 489 nových záznamů
periodik, do vazby zkompletovalo 1 254 svazků periodik. V čítárně novin a časopisů bylo
pravidelně odebíráno 498 titulů periodik.

Oddělení anglické literatury
Uspořádalo 32 exkurzí (dalších 7 bylo spojeno se vzdělávacím programem), dva tematické
dny a 9 metodických seminářů a prezentací výukových materiálů jako např. Altering Images?,
Error Correction a Places to Visit Britain. Zorganizovalo 10 sezení tzv. čtenářských skupin,
které diskutovaly o přečtených knihách, a významně se zapojilo do organizace
Cambridgeských zkoušek.
Oddělení pro děti a mládež
Uspořádalo 38 lekcí seznámení s knihovnou, uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem, literární
soutěž Psaníčko 2006, soutěž k olympijským hrám a Vánoční literární kvíz. V rámci Týdne
knihoven zorganizovalo akce Pokreslete si cestu do vaší knihovny, Zahraj si na reportéra a
Ukaž svému kamarádovi cestu do knihovny.
Okresní metodické oddělení
Pro místní lidové knihovny zakoupilo 2 127 svazků za 301 tisíc Kč, zkatalogizovalo je a
zabalilo. Dále zakoupilo 5 CD-ROM za 1 tisíc Kč. Během roku uskutečnilo 30 metodických
návštěv, poskytlo 57 konzultací a výběrů knih v OMO, uspořádalo 1 aktiv a jedenáctkrát
rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. V průběhu roku zajišťovalo servis programu
LANius pro oblast severních Čech. V lednu a červenci odeslalo zprávu o čerpání všem
obecním úřadům, které poskytly dotaci na nákup fondu.
Krajské metodické středisko
Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2005 a podniklo 9
metodických návštěv. Uspořádalo 7 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 11 kurzů v základních
dovednostech v informačních a komunikačních technologiích pro 105 knihovníků z 28
knihoven Děčínska, Litoměřicka, Lounska, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka.
Oddělení automatizace
Zajišťovalo veškerou údržbu datové techniky, pravidelnou aktualizaci antivirového programu
AVG, převod dat o čtenářích a monografiích ze systému T Series do systému ISIS, převod dat
ze systému ISIS do systému T Series pro výpůjční protokol hudebního oddělení, archivaci
záznamů v T Series a konverzi článků z T Series do UNIMARCu, vytváření seznamu
přírůstků monografií a seriálů s odkazy do online katalogu k vystavení na webu, aktualizaci
seznamů zvukových dokumentů ke stažení z internetu, spolupracovalo při akcích v rámci akcí
Březen měsíc internetu a Týden knihoven. Podílelo se na výběrovém řízení na nákup nového
knihovního systému. Zakoupilo 2 servery, 4 počítače, 1 notebook, 3 laserové tiskárny a 2
ruční laserové snímače čárových kódů.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ
Celkový stav knihovního fondu a jeho složení (po odpisech) ke dni 31. 12. 2006
Celkem fond
Z toho
knihy, sv. časop., kartogr. dok. a brožury
jednotl. čísla časopisů
gramodesky, CD, MC, videokazety
SD
DVDA
hudebniny
normy
CD-ROM a DVD
diskety

727 767 knih. jednotek
662 353
27
24 376
4
1
8 720
26 756
5 404
126

knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotky
knih. jednotka
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek

V roce 2006 bylo přijato do evidence celkem 22 443 knih. jednotek. Z toho:

knihy
kartografické dokumenty
brožury
svázané časopisy
CD
MC
videokazety
hudebniny
normy
CD-ROM a DVD
Úbytek knihovního fondu
Počet titulů odebíraných novin a časopisů
z toho zahraniční
Počet výpůjček v r. 2006
Počet návštěv v r. 2006
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2006
Z toho: dětí
Počet kolektivních akcí a exkurzí
Počet vydaných tištěných publikací

17 409
334
392
1 940
815
52
5
60
428
1 003

knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek
knih. jednotek

61 944 knih. jednotek
3 110
119
1 169 749 knih. jednotek
240 293
11 783
1 525
334
12

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
Celkové výnosy
z toho vlastní příjmy
příspěvek na odd. angl. lit. z Britské rady
granty magistrát a UMO
granty MK
příspěvek magistr. na opravu VH 49
příspěvek od KU na činnost
v tom region. funkce
Celkové náklady
Hospodářský výsledek kladný
Počet pracovníků (přepočtený)
Průměrný plat

36 232 tis. Kč
1 605 tis. Kč
87 tis. Kč
182 tis. Kč
120 tis. Kč
500 tis. Kč
32 807 tis. Kč
940 tis. Kč
36 211 tis. Kč
21 tis. Kč
93
16 398 Kč

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V R. 2006
1000 fotbalistů : nejlepší hráči všech dob. Praha : 2006.
Anatomie letadel 2. světové války : technické kresby nejvýznamnějších typů let 1939-1945.
Praha : 2006.
Arabsko-český slovník. Praha : 2006.
Biografický slovník českých zemí. Bene-Bez a Bi-Bog. Praha : 2006.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Seš. 6 (18) a 7 (19). Ostrava :
2005.
Britannica. Book of the year 2006. Chicago - London – New Delhi : c2006.
Český film : herci a herečky. Díl 1, A-K. Praha : 2006.
Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha : 2006.
Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19.
století. Praha : 2006.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Díl
3. Sv. 1, Žebravé řády. Praha : 2006.
Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od
vystopovatelné minulosti do roku 1950. A-L. Hradec Králové : 2005. 2 svazky.
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N-Ž. Ostrava : 2005.
Lexikon malířství a grafiky. Praha : 2006.
Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno : 2006.
Moderní slovník softwaru výkladový anglicko-český a česko-anglický. Praha : 2006.
Německo-český filatelistický příruční slovník. Opava : 2006.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění : dodatky. Praha : 2006.
Ottova encyklopedie. Česká republika. Praha – Bratislava : 2006. 5 svazků.
Platební karty : velká encyklopedie 1870-2006. Praha : 2006.
Postavy, atributy, symboly : slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou : 2005.
Průvodce rodinným zdravím od A do Z. Praha : 2006.
Rodinná encyklopedie medicíny a zdraví. Praha : 2006.
Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : 2006.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005. Sv. 15, St-Šam a Sv. 16. ŠanŠta. Ostrava : 2005 a 2006.
Universum. Praha : 2006. 2 svazky.

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2006
1. Člověče, zastav! / Josef Poláček, Helena Vomáčková (ISBN 80-7055-126-7), 71 s., 300 výt.
2. Co na srdci / Alena Melicharová (ISBN 80-7055-128-3), 65 s., 250 výt.
3. Ve věku náhradních dílů / Ladislav Muška (ISBN 80-7055-129-1), 28 s., 250 výt.
4. Seznam CD 2006 (od CD1doCD 6964) Klasika, opera, komplet, opera (průřez),katalog
ECM (ISBN 80-7055-130-5), 59 s., 100 výt.
5. Seznam CD 2006 (od CD1 do CD 6964) Pop a rock, jazz,folklór a mluvené slovo (ISBN
80-7055-131-3), 135 s., 200 výt.
6. Příběh jedné saluki / Aleš Stroukal (ISBN 80-7055-132-1), 117 s., 500 výt.
7. Výroční zpráva za rok 2005 (ISBN 80-7055-133-X), nestr., 80 výt.
8. Ze zápisníků lesníka a myslivce / Jiří Tobiáš (ISBN 80-7055-134-8), 223 s., 350 výt.
9. Na strunách harfy / Libuše Svobodová (ISBN 80-7055-135-6), 65 s., 250 výt.
10. Má přítelkyně a já včetně psa Maxmiliána / Ladislav Muška (ISBN 80-7055-136-4), 32
s., 250 výt.
11. Křídla / Radka Váňová (ISBN 80-7055-137-2), 76 s., 200 výt.
12. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v r. 2005 (ISBN 80-7055-138-0),

nestr., 80 výt.
13. Výběr kulturních výročí 2006/2, nestr., 250 výt.
14. Výběr kulturních výročí 2006/zvl.číslo. Kalendárium na r. 2007, nestr., 200 výt.
15. Výběr kulturních výročí 2007/1, nestr., 250 výt.

ODBORNÁ
PŘEDNÁŠKOVÁ
PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

A

PUBLIKAČNÍ

ČINNOST

A. Brožek moderoval 16. akviziční seminář v Hradci Králové (6.4.) a poradu
akvizitérů knihoven s nabídkovou povinností konanou v Praze (14.11.), na níž seznámila
Marie Lichtenbergová s odezvou a dopadem urgentních dopisů zaslaných vydavatelům
vysokých škol, které neplní nabídkovou povinnost. Rovněž moderoval sekci Internet pomáhá
knihovnám na konferenci Knihovny současnosti v Seči (13.9.). Na semináři o webových
stránkách v Olomouci (7.3.) proslovil přednášku Vše o soutěži Biblioweb, na semináři
Knihovny jako brána k integraci cizinců v EU v Praze (30.10.) přednášku Pokusy o zapojení
menšin a cizinců do aktivit Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na konferenci
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (6.12.) přednášku Prezentace společných
projektů paměťových institucí na internetu potřetí.
Dále v r. 2006 vyšly následující odborné články pracovníků knihovny:
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2005.
1.
část
/ Aleš Brožek In: Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, č. 2 (2006), s. 38-46
V jevíčské knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 2 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/2118/
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2005. 2. část / Aleš Brožek.
In: Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, č. 3 (2006), s. 74-81
Website story : V jevíčské knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -Roč. 17, č. 8 (2006), s. 11
Ve
velkomeziříčské
knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 3 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3216
Website story : Ve velkomeziříčské knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 00278009. -- Roč. 17, č. 13 (2006), s. 26
Biblioweb / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -- Roč. 17, č. 18 (2006), s. 28
V Knihovně města Plzně / Aleš Brožek. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -Roč. 10, č. 5 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3337
V českotřebovské knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -Roč. 10, č. 6 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3484
Website story : Knihovna města Plzně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -Roč. 17, č. 21 (2006), s. 26
Rozvoj webových stránek veřejných knihoven v České republice / Aleš Brožek. In: ITlib.
Informačné technológie a knižnice [online]. -- ISSN 1336-0779.—Roč. 10, č. 2 (2006) Přístup
z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/brozek.htm
Website story : V českotřebovské knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 00278009. -- Roč. 17, č. 28 (2006), s. 25
V lidické knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 7 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3527
Website story : V lidické knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -Roč. 17, č. 30 (2006), s. 26
Skotsko nejsou jen dudáci, výroba whisky a nošení kiltu / Aleš Brožek. In: Krok. -- ISSN 12146420. -- Roč. 3, č. 4 (2006), s.38-42 Přístup též z: www.vkol.cz/KROK
V liberecké
knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 8 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3553

Website story : V liberecké knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -Roč. 17, č. 35 (2006), s. 26
V „mokré“ knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 9 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3598
Website story : V mokerské knihovně / Aleš Brožek. In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-8009. -Roč. 17, č. 40 (2006), s. 21
Sekce Internet pomáhá knihovnám (očima moderátora Aleše Brožka / Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 10, č. 10 (2006)
Přístup
z:
http://www.ikaros.cz/node/3642
Internet pomáhá knihovnám / Aleš Brožek. In: Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, č. 11
(2006), s. 355-357
Sedm let Bibliowebu = 250 prohlédnutých knihovních webů / Aleš Brožek. In: Knihovny
současnosti 2006. -- 80-86249-41-7. -- 2006 -- s. 177-187.
V kroměřížské knihovně
/ Aleš Brožek.
In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 11 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3689
V knihovně Jablonce nad Nisou / Aleš Brožek. In: Ikaros [online]. -- ISSN 12125075. -- Roč. 10, č. 12 (2006) Přístup z: http://www.ikaros.cz/node/3738

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI
V r. 2006 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku přes 140 článků o naší
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:
Vzdělávání : otestujte si svou angličtinu [OAL] / (val). – In: Ústecký deník. – 04.01.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Aleš Brožek : povinná pornografie naše knihovnice pohoršuje / Radek Strnad. – In: Ústecký
deník. – 10.01.2006, s. 13 – Severní Čechy.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem : celostátní literární soutěž : Psaníčko 2006
– In: Ústecký týdeník. – 19.01.2006, s. 14.
Knihovna opět odstartovala literární soutěž Psaníčko / (eli). – In: Ústecký deník. –
23.01.2006, s. 14 – Severní Čechy.
Místo knihovny úřad vybuduje kanceláře / (ČTK). – In: Mladá fronta Dnes. – 27.01.2006, s. 1
– Severní Čechy.
Další budovy pro úředníky – In: Ústecký týdeník. – 02.02.2006, s. 5.
Knížka Tady jsme doma je souboj gymnázií / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. –
02.02.2006, s. 16 – Severní Čechy.
Hory střední Asie v ústecké knihovně / (hv). – In: Ústecký týdeník. – 09.02.2006, s. 3.
Senioři jsou na internetu jako doma / Petra Fleková. – In: Ústecký deník. – 15.02.2006, s. 16
– Severní Čechy.
Knihovna v barvách přírody / (hv). – In: Ústecký týdeník. – 23.02.2006, s. 3.
Březen bude v knihovně tradičně patřit internetu / (dts). – In: Ústecký deník. – 04.03.2006, s.
12 – Severní Čechy.
Měsíc internetu v knihovně – In: Ústecký týdeník. – 09.03.2006, s. 3.
Rio – město karnevalů / ev. – In: Lidové noviny. – 27.3.2006, s. 18.
Tanja Dückersová : německá popová literatura v Ústí : knihovna 31. března / Jaroslav Balvín.
– In: Ústecký týdeník. – 30.03.2006, s. 4.
Spisovatelka nechá Berlíňanku propadat / (dts). – In: Ústecký deník. – 31.03.2006, s. 21 –
Severní Čechy.
Lidé uvidí i milimetrový Máj / Jiří Needrle. – In: Mladá fronta Dnes. – 05.04.2006, s. 11 –

Severní Čechy.
Noc s Andersenem / (fis). – In: Ústecký týdeník. – 06.04.2006, s. 4.
Nezapomenutelný Máj Karla Hynka Máchy / hv. – In: Ústecký týdeník. – 06.04.2006, s. 3.
Výstava má hlínu z Máchova hrobu / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 06.04.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Přijďte se začíst do anglických komiksů : knihovna od 4. dubna do 12. května – In: Ústecký
týdeník. – 13.04.2006, s. 4.
Literatura v čase náhradních dílů : nová kniha spisovatele Ladislava Mušky / Janni Vorlíček. –
In: Ústecký týdeník. – 20.04.2006, s. 3.
Jak vzniká kniha končí 24. května / (dts). – In: Ústecký deník. – 20.04.2006, s. 16, Severní
Čechy.
Impulsy plus : příloha pro kulturu a sport : Mácha i komiks - In: Impulsy severozápadu. –
duben 2006.
Knihovnu rozezní árie z Národního divadla : knihovna W. Churchilla v úterý od 19 hodin /
(fis). – In: Ústecký týdeník. – 04.05.2006, s. 3.
Do nejmenší knihy se nevejde razítko / (dts). – In: Ústecký kraj. – 16.05.2006, s. 16 – Severní
Čechy.
Polárník v knihovně : Jaroslav Pavlíček / Filip Šucha. – In: Ústecký týdeník. – 18.05.2006, s. 4.
Mart Eslem – Sedm dílů modré planety : knihovna W. Churchilla do 28. června /Filip Šucha.
– In: Ústecký týdeník. – 25.05.2006, s. 3.
Knihovna představí větrné elektrárny / (dts). – In: Ústecký deník. – 07.06.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Unikáty Havlíčka Borovského má knihovna : spisovatelův pečetní prsten, porcelánový
kalamář a otírátko na pero si půjčila pro další zajímavou výstavu / Radek Strnad. – In:
Ústecký deník. – 24.06.2006, s. 17 – Severní Čechy.
V Psaníčku uspělo pět žákyň z Ústí / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 28.06.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Dědička kráčela po stopách předků / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 01.07.2006, s. 1.
Odvážný satirik K. H. Borovský : knihovna v ulici W. Churchilla do 29. srpna / Filip Šucha. –
In: Ústecký týdeník. – 07.07.2006, s. 3.
Dědička ústeckých uhlobaronů pátrala v archivu města / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. –
10.07.2006, s. 14 – Severní Čechy.
Pafuri – světla a stíny buše / (re). – In: Ústecký týdeník. – 13.07.2006, s. 3.
Vedra ztěžují práce / [podlahová krytina ve VS] (dts). – In: Ústecký deník. – 20.07.2006, s. 14
– Severní Čechy.
Severočeská vědecká knihovna má díky hejtmanovi nové přírůstky – In: Mladá fronta Dnes. –
28.07.2006, s. 32 – příloha – tisk celostátní.
Knihovníci našli výzvu z minulého století / Marie Pihrtová. – In: Ústecký deník. –
09.08.2006, s. 14 – Severní Čechy.
Krásnou vilu dnes obdivují čtenáři [Wolfrumova vila, Velká hradební 49] / Martin Krsek. – In:
Mladá fronta Dnes. – 12.08.2006, s. 4 – Severní Čechy i tisk celostátní.
Knihovna čelí náporu čtenářů / Petra Fleková. – In: Ústecký deník. – 16.08.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Knihovnu navštívil potomek bývalých majitelů / Filip Šucha. – In: Ústecký týdeník. – 17.
08.2006, s. 3.
Jaromír Tomeček by byl ve svém živlu : Severočeská vědecká knihovna uspořádala ke stému
výročí narození spisovatele výstavu / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 08.09.2006, s. 19,
Severní Čechy.
Kámen ze Stadic putuje do Prahy / (ČTK, ula). – In: Mladá fronta Dnes. – 16.09.2006, s. 2 –
tisk celostátní i Severní Čechy.
Lovy beze zbraní i se … „ výstava v knihovně v ulici W. Churchilla do 31. října“ / Filip
Šucha. – In: Ústecký týdeník. – 29.09.2006, s. 3.

Čtenáře čeká 7 dní amnestie / Vladěna Maršálková.[Hrajte si na reportéry, besedy o
šamanismu a orchidejích] – In: Mladá fronta Dnes. – 02.10.2006, s. 4 – Severní Čechy.
Voda, moře i oceány si zahrají ve filmu [výstava k MFF Voda, moře, oceány _ Josef
Habrovec] / ev. -. In: Lidové noviny. – 05.10.2006, s. 18.
Weinmannova vila slouží čtenářům / Martin Krsek. – In: Mladá fronta Dnes. –14.10.2006, s. 5
– Severní Čechy.
Ženy Wolfrumů [výstava ve VH] / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 19.10.2006, s. 5.
Odešel dlouholetý knihovník Ladislav Zoubek - In: - Čtenář - měsíčník pro knihovny. – říjen
2006, s. 339.
Knihovna hostí učitele buddhismu / (dts). – In: Ústecký deník. – 03.11.2006, s. 9 – Severní
Čechy.
Spisovatelé četli ze svých knih / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 23.11.2006, s. 4.
Na plavbě kolem světa / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 07.12.2006, s. 4.
Knihovna se má zvětšit [Evropská knihovna] / (der). – Ústecký deník. – 08.12.2006, s. 14 –
Severní Čechy.
Nová knihovna vyjde na 46 miliónů korun [Evropská knihovna] / (ČTK). – Mladá fronta
Dnes. – 08.12.2006, s. 2 – tisk celostátní i Severní Čechy.
Knihovna bude stát 46 miliónů [Evropská knihovna] / Vladěna Maršálková. – In: Mladá
fronta Dnes. – 11.12.2006, s. 1 – Severní Čechy.
Knihovna chystá šok : bude lákat na svaly, šeky, zbraně a sexbomby [dárkové šeky a plakáty
na propagaci četby] / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 18.12.2006, s. 1, 10 – Severní
Čechy.
Navštěvujete knihovnu? [anketa ÚD] / Marie Pihrtová. – In: Ústecký deník. – 18.12.2006, s.
10 – Severní Čechy.

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ
ASPI Publishing s.r.o. v Praze, Petr Basl z Plzně, Hana Brožková z Ústí nad Labem, Centrum
pro výzkum neziskového sektoru CVNS v Brně, Michaela Čermáková z Ústí nad Labem,
Embassy of the State of Palestine v Praze, Filmová a televizní společnost FEBIO v Praze,
Firma Hot Line v Ústí nad Labem, Dr. Václav Franc v Nové Pace, Ilona Galášová
z Roudníků, Ing. Petr Houška z Ústí nad Labem, Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích, Stanislava Krajíčková z Lovosic, Krajská knihovna v Karlových Varech,
Krajská majetková, příspěvková organizace v Ústí nad Labem, Local Government and Public
Service Reform Initiative v Budapešti, The Low Countries v Belgii, Masarykova dělnická
akademie v Ústí nad Labem, Matice romská v Praze, Městská knihovna v Děčíně, Michal
Miškolci z Ústí nad Labem, Ministry of culture and TV & Radio broadcasting of
Turkmenistán v Turkmenistánu, Nakladatelství Alfa-Omega v Dobřejovicích, Nakladatelství
Brána v Praze, Nakladatelství DEFENSOR PACIS v Brně, Nakladatelství Dialog – agentura
Victory v Litvínově, Nakladatelství Linde v Praze, Nakladatelství Olda v Polance nad
Odrou, Nakladatelství Šulc-Švarc v Praze, Nejvyšší kontrolní úřad České republiky v Praze,
Vlado Oláh z Prahy, OSCE High Commissioner on National Minorities v Haagu, Václav
Panocha z Ústí nad Labem, Počítačová škola Bárta v Praze, Vladimír Přibský ze Znojma, Ing.
Petra Sikorová z Ústí nad Labem, Severočeská distribuční v Ústí nad Labem, Svět knihy
v Praze, Společnost Edvarda Beneše v Praze, Starkmann Limited v Londýně, Svět knihy
v Praze, Olga Szymanská z Prahy, Zbyněk Šachl z Ústí nad Labem, Dana Šťastná z Trmic,
Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, Technická univerzita – katedra KSS
v Liberci
Uměleckoprůmyslové muzeum – knihovna v Praze Ústav pro informace ve vzdělávání
v Praze, Ústav T.G. Masaryka v Praze, Visegrad Fund v Bratislavě, VUT – fakulta
informačních technologií v Brně, Vydavatelství HAIFA ISLAND v Kutné Hoře, Vydavatelství
Peloton v Praze.
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