Vážená paní, vážený pane,
opět po roce se Vám dostává do rukou zpráva Severočeské vědecké knihovny v Ústí
nad Labem. V ní bilancujeme uplynulý rok. To, že jste výroční zprávu dostali právě Vy,
znamená, že jste v roce 2010 knihovnu podpořili nebo že patříte mezi významné představitele
kraje a města. Vám všem patří velký dík za pomoc knihovně v roce, kdy stále ještě probíhala
hospodářská krize a kdy se s ní musel potýkat i zřizovatel naší knihovny – Ústecký kraj.
Z toho důvodu dosud nezačal Ústecký kraj se stavbou Evropské knihovny v ulici Na
schodech, jejíž vizualizaci jsme Vám představili na obálce Výroční zprávy za rok 2009.
Oddálení zahájení stavby znamená pro knihovnu, že nemá volné skladové prostory a nemůže
nabídnout nové služby (např. vytvoření oddělení cizojazyčné literatury). Nelze tak ani začít
opravovat budovu Velká Hradební 45 a nelze vrátit městu zapůjčenou budovu Velká Hradební
49.
I přes toto negativum můžeme být potěšeni, že se nám podařilo v roce 2010 realizovat
řadu drobných změn vedoucích ke zkvalitnění služeb. Mezi ně patřilo vytvoření nových
webových stránek a vstoupení knihovny na Facebook, připojení zvukové knihovny na internet,
zpřístupnění elektronických periodik ve vnitřní síti knihovny, možnost online objednávání
z interního skladu ve Velké Hradební a možnost vracení půjčených dokumentů kdekoliv. Došlo
i k drobným úpravám otvírací doby: prodloužila se otvírací doba studovny výtvarného umění a
zkrátila otvírací doba zvukové knihovny. V hudebním oddělení se zvýšil maximální počet
půjčovaných audiovizuálních dokumentů.
Tyto změny vedly k nárůstu počtu registrovaných čtenářů o 845 oproti roku 2009.
Ačkoliv se díky tomu zvýšily příjmy z vybraných registračních poplatků, celkové příjmy knihovny
přesto poklesly na částku 1 544 tisíc Kč. Uživatelé knihovny si totiž více hlídají termíny vracení
dokumentů a sankční poplatky, které od nich vybereme, stále klesají. Pro představu, jak malou
část v rozpočtu knihovny tvoří vlastní příjmy, poslouží údaj, že jen za nákup nových knih,
časopisů a dalších dokumentů vydáváme dvojnásobek toho, co vybereme od čtenářů. Navíc i
příspěvek od města byl nižší v r. 2009. Aby vlastní příjmy nadále neklesaly, přistoupila knihovna
po čtrnácti letech ke zvýšení registračních poplatků u dospělých čtenářů. Od 1. ledna 2011
zaplatí čtenáři v produktivním věku, studující i důchodci dvojnásobek dříve stanovené částky. I
tak mohou registrovaní čtenáři celoročně využívat služeb knihovny za nižší částku, než kolik by
zaplatili v průměru za nákup jedné české knihy.
Pro rok 2011 chystáme pro čtenáře další nové služby, protože nechceme přijít o jejich
dosavadní důvěru. Bude to například půjčování elektronických čteček, neboť elektronické knihy
se stále více prosazují na českém trhu. Plánujeme řadu atraktivních besed a výstav, pro děti a
jejich maminky připravujeme zajímavé zážitky při malování, kreslení a hrách. Chceme udělat
maximum pro to, aby děti více četly, protože četba přispívá k jejich slovní zásobě i vzdělaní.
duben 2011

Ing. Aleš Brožek
ředitel Severočeské vědecké knihovny

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
Dne 8. ledna podala ústecká knihovna na Ministerstvo kultury ČR projekt 4. etapy
zpřístupnění ohrožených regionálních periodik. Získané finanční prostředky umožnily
digitalizovat Ústecký věstník a Novou dobu z r. 1945, Severočeskou Mladou frontu z r. 1952 a
Průboj z let 1949 až 1955. Dne 13. ledna akvizitérka poprvé nakupovala v Praze s notebookem
bezdrátově připojeným k internetu.
Dne 1. února nastoupila do funkce ekonomického náměstka Bc. Ilona Galášová a do
funkce náměstka zodpovědného za chod výpůjčních oddělení PhDr. Miroslav Bünter. Toho dne
zorganizovalo oddělení pro děti a mládež akci čtení, zpívání, malování, hraní pro nejmenší děti
a jejich rodiče poprvé pod názvem Letem světem s Pimprletem. Od 19. února mohou uživatelé
knihovny podávat online objednávky na publikace v interním skladu v budově ve Velké
Hradební.
V knihovně nocovalo 26. března 24 dětí v rámci tradiční akce Noc s Andersenem. Ta
byla tentokrát inspirovaná detektivními romány o Sherlocku Holmesovi. Předcházela jí soutěž
pro čtenáře ODM ve věku 8 –12 let, v níž měli jakoukoli formou (výtvarnou technikou, literární
formou aj.) vytvořit dárek k narozeninám pro H. Ch. Andersena.
Od 1.dubna byla zvýšena rychlost připojení knihovny k internetu na 40 Mbit/s
z dosavadních 10 Mbit/s. Dne 2. dubna se knihovna zapojila do veřejného čtení bible. Akce se
odehrála na Mírovém náměstí, takže knihovna tak upozornila na sebe i obyvatele města, kteří
jinak do knihovny nechodí.
Ve dnech 17. a 18. května absolvovaly první dvě pracovnice školení v rámci
vzdělávacího projektu financovaného Evropským sociálním fondem z Operačního programu
Lidské zdroje. Během akce Odpoledne v pravěku 21. května si děti a jejich rodiče mohly
vyzkoušet pravěké pracovní techniky – šití oděvů z kůže, práce na tkalcovském stavu, techniky
lovu – střelba z luku, výtvarné techniky – obměna jeskynních maleb, výroba keramiky.
K dispozici měly pravěké obydlí, pravěké nástroje a také pravěké jídlo – sušené ovoce, ořechy.
Společně s pracovníky muzea si vyzkoušely i pravěké rituály.
Dne 5. června proběhlo slavnostní vyhodnocení 6. ročníku celostátní literární soutěže
Psaníčko. Do ní poslalo své práce celkem 134 dětí. Práce hodnotily spisovatelky knih pro děti a
mládež Renata Štulcová, Petra Braunová a básník Radek Malý.
V letních měsících proběhla revize fondu dalších oddělení knihovny. Společně
s regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků č. 6 zorganizovala
knihovna 24. až 26. srpna setkání knihovníků - seniorů ČR.
V září byly v obou budovách SVK vyměněny čtenářské počítače určené pro online
katalog. Pro tento účel byl zakoupen software technologie tenkého klienta, server a 25
pracovních stanic.
V Týdnu knihoven od 4. do 9. října 2010 se konala ve spolupráci s Centrem sluchově
postižených v Ústí nad Labem přednáška Hřebenatka z Galície, lastura poutníků s tlumočením
češtiny přepisem online..
Akce Den pro dětskou knihu se uskutečnila již potřetí. Probíhala 27. listopadu současně
v oddělení anglické literatury a sále půdní vestavby, v lidové půjčovně a oddělení pro děti a
mládež. Při Velkém čtení se vystřídalo šest zajímavých mužů z Ústí nad Labem, kteří četli ze
svých oblíbených dětských knížek.
Počínaje prosincem mohou čtenáři vracet knihy kdekoliv bez ohledu na to, ve které
budově či pobočce si je půjčili.

Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
Oddělení doplňování a evidence knihovních fondů
Zakoupilo knihy, kartografické dokumenty, CD-ROM, videokazety a jiná média (k objemu
vynaložených finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 31,2 %) a zaevidovalo je.
Pokračovalo v doplňování fondu literaturou v esperantu (zaevidováno 95 publikací) a doplnilo
fond o chybějící literaturu zaměřenou na osobu a dílo Karla Hynka Máchy v souvislosti
s úspěšným grantem k 200. výročí jeho narození. V rámci mezinárodní výměny publikací
získalo 43 dokumentů z Německa, Slovenska a USA.
Oddělení zpracování knihovních fondů
Zkatalogizovalo 13 140 titulů českých i zahraničních knih jmenně a 13 097 titulů věcně.
V rutinním provozu bylo k bibliografickým záznamům přidáno 1657 naskenovaných obsahů
vybraných dokumentů z projektu TOC. Pokračovala spolupráce s NK ČR v oblasti národních
autorit, kdy byly s využitím Z39.50 nebo v podobě speciální tabulky posílány návrhy na nové
termíny a opravy. Pozornost se při systematickém čištění slovníků věcných autorit přesunula
v roce 2010 na geografické autority.
Hudební oddělení
Zakoupilo 285 CD, 217 DVD, 1 Blu-ray disk a 25 hudebnin. Dalších 96 knih. jednotek získalo
jako povinný výtisk a 92 knih. jednotek darem. Pro Výběr kulturních výročí zpracovalo
medailony Klement Savický a Georg Philipp Telemann. V rámci Týdne knihoven uskutečnilo
Audiočajovnu s ochutnávkou čajů a audioknih.
Bibliografické oddělení
Zpracovalo Kalendárium 2011, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí,
seznam již nežijících významných osobností a rodáků Ústeckého kraje pro krajský úřad a
seznam regionálních dokumentů navržených k digitalizaci. Do bází, které buduje řadu let, bylo
uloženo: REOS 321 nových osobností + 1 330 osobností aktualizováno a doplněno, ANL 520
záznamů. Do Databáze národních autorit NK ČR bylo odesláno 32 návrhů nových personálních
autorit, 3 korporativních, 221 geografických.
Všeobecná studovna
Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb
využilo 10 osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů
českých novin a časopisů Anopress, k zahraniční bázi EBSCO, ke čtyřem bázím v rámci
systému OCLC a k plnotextové bázi norem Českého normalizačního institutu. Pro potřeby
PATLIB vyčlenily patentovou literaturu.
Oddělení časopisů
Do fondu přijalo noviny a časopisy v počtu 2 936 titulů, z toho 84 titulů bylo zahraničních
(Německo 23, USA 18, Slovensko 23, Velká Británie 11, Francie 6, Rusko 2 a Švýcarsko 1).

Do katalogu uložilo 330 nových záznamů periodik. V čítárně novin a časopisů bylo pravidelně
odebíráno 451 titulů periodik.
Oddělení anglické literatury
Uspořádalo 23 exkurzí, čtyři výstavky, dva tematické dny (Den s Cabridgeskými zkouškami a
Open House), semináře, 21 prezentací Cambridgeských zkoušek a 12 videoprojekcí.
Zorganizovalo jarní, letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek pro 151 kandidátů.
Oddělení pro děti a mládež
Uspořádalo 55 lekcí seznámení s knihovnou, pošesté celostátní literární soutěž Psaníčko a
potřetí Den pro dětskou knihu. Uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem a Detektivní odpoledne,
které vyšlo z konceptu letošní Noci. Začalo pořádat akce čtení, zpívání, malování, hraní pro
nejmenší děti a jejich rodiče pod názvem Letem světem s Pimprletem.
Okresní metodické oddělení
Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 588 svazků za 271 tisíc Kč (k objemu vynaložených
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 31,45 %), zkatalogizovalo je a zabalilo.
Během roku uskutečnilo 66 metodických návštěv, poskytlo 52 konzultací a výběrů knih v OMO,
uspořádalo 2 aktivy a jedenáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Pro knihovny
v Ryjicích, Telnici a Zubrnicích vytvořilo nové www stránky. V průběhu roku zajišťovalo servis
programu LANius pro oblast severních Čech.
Krajské metodické středisko
Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2009 a podniklo 30 metodických
návštěv. Uspořádalo 8 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 6 kurzů v základních dovednostech
v informačních a komunikačních technologiích pro 559 knihovníků z 29 knihoven Litoměřicka,
Mostecka, Teplicka a Ústecka.
Oddělení automatizace
Zakoupilo software od firmy LANius (modul OPAC 2.0) a server, na který byl nainstalován
virtualizační software Xen. Byl vytvořen virtuální server s OS Debian Linux a na něj
nainstalován software potřebný pro instalaci webového katalogu OPAC 2.0 Carmen a následně
i nový katalog. Byl vytvořen a nainstalován nový DNS server (jako virtuální server) a nový
firewall. Pro oddělení časopisů byl vytvořen systém na zpřístupnění periodik dodávaných
v elektronické podobě.
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ
Celkový stav knihovního fondu a jeho složení k 31.12.2010 (po odpisech)
789 243 knih. jednotek
z toho:
knihy, sváz. časop.,kartogr.d. a brožury

716 275 knih. jednotek

elektronické dokumenty
(CD-ROM, diskety, DVD)
audiovizuální dokumenty zvukové
(gramodesky, CD, MC)
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)
SD
hudebniny
normy

8 592 knih. jednotek
26 319 knih. jednotek
1 725
2
9 111
27 219

knih. jednotky
knih. jednotky
knih. jednotek
knih. Jednotek

V roce 2010 bylo přijato do evidence celkem 24 182 knihovních jednotek:
Z toho:
knihy a brožury
19 680 knih. jednotek
kartografické dokumenty
438 knih. jednotek
svázané časopisy
2 184 knih. jednotek
elektronické dokumenty
(diskety, CD-ROM, DVD)
682 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)
688 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)
430 knih. jednotek
hudebniny
80 knih. jednotek
normy
0 knih. jednotek
Úbytek knihovního fondu
Počet titulů odebíraných novin a časopisů
z toho zahraniční
Počet výpůjček v r. 2010
Počet návštěv v r. 2010
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2010
Z toho: dětí
Počet kulturních a vzdělávacích akcí
Počet vydaných neperiodických publikací

11 299 knih. jednotek
2 936 knih. jednotek
84 knih. jednotek
852 951 knih. jednotek
237 418
12 643
1 624
350
7

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
Celkové výnosy
z toho vlastní příjmy
granty magistrát
granty MK
příspěvek od KU na činnost
v tom region. funkce
Celkové náklady

44 066 tis. Kč
1 532 tis. Kč
247 tis. Kč
336 tis. Kč
41 407 tis. Kč
1 020 tis. Kč
44 058 tis. Kč

Noc s Andersenem byla tentokrát inspirovaná detektivními romány o Sherlocku Holmesovi

Během akce Odpoledne v pravěku si děti mohly vyzkoušet, jak se tehdy rozdělával oheň

V programu setkání knihovníků – seniorů ČR byla i exkurze v obou budovách knihovny
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knihoven se uskutečnila módní přehlídka realizovaná slečnou Hang a vietnamskými dětmi

Hospodářský výsledek kladný
Počet pracovníků (přepočtený)
Průměrný plat

8 tis. Kč
94
19 569 Kč
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2010

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2010
1. Řekni to květinou / Alena Melicharová (ISBN 978-80-7055-169-1), 69 s., 300 výt.

2. Jak šly slepice do Úštěka / Anna Stará, [22] s., 1000 výt.
3. Namlouvánky / Anna Stará, [14] s., 1000 výt.
4. Výroční zpráva za rok 2009 (ISBN 978-80-7055-172-1), [11] s., 80 výt.
5. Poodhalení duše / Jana Švýcarová (ISBN 978-80-7055-166-0), 45 s., 200 výt.
6. Kniha aforismů a fejetonů aneb Nezbedárium / Vladimír Stibor (ISBN 978-80-7055-171-4),
139 s., 600 výt.
7. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2009, nestr., elektron. verze
8. Českoslovenští letci v RAF / Zdeněk Najman - Tomáš Rotbauer (ISBN 978-80-7055-174-5),
nestr., 500 výt.
9. Umlklé struny zvuk...? (ISBN 978-80-7055-173-8), 151 s., 300 výt.
10. Výběr kulturních výročí 2010/2, nestr., v elektr. podobě
11. Výběr kulturních výročí 2010/zvl. číslo. Kalendárium na r. 2011, nestr., v elektr. podobě
12. Výběr kulturních výročí 2011/1, nestr., v elektr. podobě
ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY
A.
Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který se konal již podvacáté, a to 17. června
v Praze, a vystoupil na něm s přednáškou Dvacet akvizičních seminářů – dvacet inspirujících
setkání. J. Haincová přednesla příspěvek Historie a současnost zpracování kalendárií
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a poutník Karel Hynek Mácha na Kolokviu
českých, moravských a slovenských bibliografů 2010 v Trnavě 5. října. Dne 10. listopadu na
akci Den kariéry na UJEP v Ústí nad Labem vystoupil A. Brožek s přednáškou Poskytování
knihovnických služeb, zajištění přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v knihovních
fondech a v nových elektronických médiích. Dne 19. listopadu zazněl na didaktickém semináři
UJEP příspěvek H. Netrhové Žena jako téma, žena jako čtenářka. Oddělení anglické literatury
upozornilo na svou činnost účastí na semináři „Než vyrazím do Evropy za studiem“ na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, který pořádalo Eurocentrum Ústí nad Labem 23. 11.
Dále v r. 2010 vyšly následující odborné články pracovníků knihovny:
K výročí litoměřického biskupa Emanuela Arnošta Valdštejna. / Jana Chadimová. In: Zdislava. -ISSN 1211-3042. -- Roč. 15, č. 1 (2010), s. 10-12. Dostupný také z WWW: <http://www.dltm.cz/
zdislava>.
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2009. / Aleš Brožek. In:
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, č. 2 (2010), s. 43-46. Dostupný také z WWW:
<http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/02-2010/tema-stav-domacich-webovych-stranekverejnych-knihoven-na-konci-roku-2009-67-577.htm>.
Soutěž o nejlepší webové stránky českých knihoven Biblioweb pojedenácté / Aleš Brožek. In:
ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě ; Local and Regional Information Society ;
Visegrádská konference V4DIS : Hradec Králové, kongresové centrum Aldis. Praha: Triada,
2010, s. 52-53. Dostupný na World Wide Web: <http://www.isss.cz/archiv/
2010/download/isss2010.pdf >.

20. seminář akvizičních pracovníků – výzva pro akvizitéry na prahu digitálního věku. / Jana
Chadimová. In: Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 7 [cit. 05.01.2011]. Dostupný na World Wide
Web: <http://www.ikaros.cz/node/6286 >. URN-NBN:cz-ik6286. ISSN 1212-5075.
Na návštěvě v moskevské knihovně / Aleš Brožek. In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, č.
12 (2010), s. 444-445.

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI
V r. 2010 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku více než 170 článků o naší
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:
Ruská Babička je z roku 1867 / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 07.01.2010, s. 6 [Vyšlo
také v Chomutovském deníku].
Knihovna nezve jen do Peru, ale také na pláže Lanzarote : programy začínají zítra i ve středu
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí v 17.00 hodin / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. –
01.02.2010, s.9 + foto.
Pojďte s námi do Severočeské vědecké knihovny / [Zbyněk Šebesta]. – In: Ústecký kraj. –
březen 2010, s. 6.
Ředitel ústecké knihovny objevil autora české vlajky : jsem rád, že většina veřejnosti knihovnu
chápe jako takové komunitní místo, to je i můj cíl / Daniel Mareš. – In: Naše adresa. – 06. až
11.04.2010, s. 2,3 + foto.
Ústecko : jen každý desátý je zvyklý chodit do knihovny / Hana Pražáková. - In: Naše adresa. –
12. až 18.04.2010, s. 18 + foto.
Knihovna ukáže grafiky a exlibris Váchala či Boudy už jen týden / Arnošt Herman. – In: Ústecký
deník. – 12.05.2010, s. 7 [Vyšlo také v Jabloneckém a Libereckém deníku].
Knihomol běhá ráno mezi regály jak o život : na vlastní kůži knihovníkem : fotoreportér deníku
se na jeden den stal „knihomolem“, / Jan Vraný. – In: Ústecký deník. – 14.05.2010, s. 6 + foto.
[Vyšlo také v Českolipském deníku a dalších mutacích].
Knihovničtí senioři z celého Česka se sjeli do ústecké vědecké knihovny / soch. – In: Ústecký
deník. – 25.08.2010, s. 2+ foto.
Kaplického „chobotnici“ bych v Ústí nechtěl [rozhovor s ředitelem knihovny] / Vladimír Mayer. –
In: Ústecký deník. – 11.09.2010, s. 2 + kresba a foto.
Až se vrátím z USA, půjdu do ústecké knihovny : napsali nám na reporter.ustecky@denik.cz /
Václav Panocha, USA. – Ústecký deník. – 14.09.2010, s. 8.
Knihovny odpouští nováčkům zápisné a lajdákům pokuty [Letem světem s Pimprletem, Topi
Pigula a neslyšící - Španělsko / Tomáš Kassal. – In: Mladá fronta Dnes. – 05.10.2010, s. 3 –
severní Čechy.
Knihovna ukazuje krajky zručné dámy / R. Strnad. – In: Ústecký deník. - 04.11.2010, s. 2 + foto.

Knihovny už zítra začnou slavit den pro dětskou knihu / Karolína Grzybowská. – In: Žatecký a
lounský deník. – 26.11.2010, s. 7 [Vyšlo také v : Libereckém a Jabloneckém deníku].
Knihovna připravila výstavy k 200. výročí narození Máchy / (Radek Strnad). – In: Ústecký deník.
– 30.11.2010, s. 9 + foto.
Čtenáři si v knihovně připlatí za registraci i za programy / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. –
21.12.2010, s. 9 + foto.
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