
 
 
 
 



Vážená paní, vážený pane, 
opět po roce vydáváme zprávu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, v níž 

bilancujeme uplynulý rok. To, že ji dostáváte právě Vy, znamená, že jste v roce 2013 podpořili 
knihovnu knihami, časopisy, přístupem do databází či třeba poskytnutím drobného občerstvení 
při knihovních akcích nebo že jste pomáhali v knihovně jako dobrovolníci. Přijměte ji jako formu 
poděkování. Zpráva je distribuována také mezi významné představitele Ústeckého kraje, který 
nás zřizuje a vytváří podmínky pro chod knihovny. I jim patří velký dík. 

Z pohledu statistiků, kteří budou hodnotit loňský rok pomocí čísel, patřil rok 2013 
v osmašedesátileté historii mezi ty méně úspěšné. Bohužel se nepodařilo zastavit klesání počtu 
výpůjček. Oproti roku 2012 se výpůjčky snížily o sedm procent. Navíc došlo k poklesu návštěv 
také o sedm procent. Rovněž došlo k poklesu registrovaných čtenářů, i když naštěstí jen o pět 
procent. Nezabránilo tomu ani přestěhování zvukové knihovny do budovy v ul. W. Churchilla a 
rozšíření otvírací doby v ní, ani to, že knihovna na sebe upozornila rozdáváním propagačních 
materiálů na hojně navštívené akci, jakou byl Family Fest v ústeckém parku. Nedošlo ani 
k nárůstu registrovaných uživatelů po zvýšení poplatků za návštěvu besed u neregistrovaných 
uživatelů, které je mělo motivovat k registraci.  

Pracovníci knihovny přitom v roce 2013 zavedli další nové služby, o které by mohli mít 
zájem stávající i noví uživatelé knihovny. Mezi ně patřilo spuštění projektu E-knihy do každé 
rodiny, spočívající ve zpřístupnění 99 knih nakladatelství Academia na vybraných počítačích, 
zpřístupnění kolekce e-knih eBooks EBSCO, zprovoznění aplikace Smartkatalog, aby uživatelé 
mobilních zařízení s Android nebo iOS mohli vyhledávat v našem katalogu, rozšíření nabídky 
vzdělávacích akcí o trénování paměti, či spuštění nového webu. 

V roce 2013 hospodařila knihovna s menším příspěvkem od svého zřizovatele 
v porovnání s rokem 2012 (příspěvek na provoz byl sice navýšen o 610 tis. Kč, ale ty byly 
určeny na 4. etapu výměny oken v ul. Velká Hradební 45). O to víc jsme si cenili získání 
prostředků z grantů Ministerstva kultury v rámci VISK, dotace Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na pobyt italské dobrovolnice v knihovně i dotace města Ústí n. L. na chod 
poboček, přestože byla o pět procent nižší než v roce 2012. 

V loňském roce pokračovala přeměna dílen bývalého SOU spojů v ulici Na Schodech na 
depozitář knih, a to s přestávkami v období od března do podzimu 2013. Tato akce by měla do 
určité míry vyřešit stálý nedostatek skladových prostor knihovny.  Z knihovny UJEP, Regionální 
knihovny Teplice a Městské knihovny Hradec Králové byly dovezeny pro ně již nepotřebné 
regály. Ty byly postupně namontovány, depozitář byl zabezpečen okenními mřížemi a byly 
zajištěny další potřebné záležitosti tak, aby se na konci května 2013 již mohlo přistoupit 
k postupnému navážení fondů z depozit, především z Vaňova. Depozitář je určen zejména pro 
méně využívané fondy lidové půjčovny, vědecké půjčovny a oddělení časopisů a měl by aspoň 
částečně zefektivnit práci s knihovními fondy.  

Problém zapůjčené budovy Velká Hradební 49 a provozování poboček na území města 
nebyl ani v roce 2013 vyřešen. Knihovna se snažila získat náhradní prostory pro pobočku 
Všebořice poté, co byl objekt, kde sídlí, prodán. Jednání s magistrátem a úřadem městského 
obvodu byla neúspěšná a nepomohla ani petice proti zrušení pobočky, kterou zorganizovali 
čtenáři. Protože nový majitel přestal v prosinci 2013 ve všebořickém objektu topit, rozhodla 
knihovna o zrušení pobočky k 31. 3. 2014. 
 
Duben 2013            Ing. Aleš Brožek 
      ředitel Severočeské vědecké knihovny 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 
 

Od 2. ledna 2013 mohou číst e-knihy z kolekce E-knihy do každé knihovny návštěvníci 
knihovny na monitorech elektronických katalogů v hudebním oddělení, oddělení časopisů a 
všeobecné studovně. Sedmý leden se stal dnem s největším počtem návštěv v roce. Knihovnou 
prošlo 1796 návštěvníků.  

Dne 6. února získala knihovna darem knihy z Japonska od nadace The Nippon 
Foundation. Jedná se o publikace v angličtině tematicky zaměřené na současné Japonsko. 

Dne 19. března knihovna uspořádala druhý Večer v knihovně. Pozvala na něj své věrné 
čtenáře, pro něž bylo nachystáno malé občerstvení. Do programu večera se vešly vtipy o 
knihovnicích, taneční vstupy dívek ze Základní školy Evy Randové z tanečního oboru pod 
vedením Martiny Hroudové, vyhlášení Čtenáře roku knihovny (vítězkou se tentokrát stala Nela 
Benešová z Ústí nad Labem), autorské čtení Ladislava Mušky, vystoupení skupiny mladých 
karatistů Shotokan Karate Rajchert i hudba k poslechu a tanci. 

Dne 24. dubna proběhla v knihovně beseda a křest knih Jana Bauera, nejplodnějšího 
jihočeského autora všech dob. 

Knihovna zakoupila pro registrované čtenáře přístup do kolekce elektronických knih 
EBSCO eBooks. Jedná se o více než 3,5 tisíce zahraničních e-knih. Vstupovat k nim a stahovat 
si je na čtečky lze přes čtenářské konto od 6. května i z pohodlí domova. Dne 24. května 
proběhlo závěrečné pasování 31 prvňáčků ZŠ Trmice za účasti jejich rodičů. 

Dne 9. června se uskutečnila na pobočce Hornická Hravá neděle. V tu dobu panující 
letní počasí negativně ovlivnilo její účast, zato o tři dny později přilákalo ke stánku knihovny 
stovky návštěvníků Family Festu. 26. června se konal v knihovně koncert na podporu zaplavené 
děčínské knihovny.  

Tradiční třítýdenní uzavření knihovny v červenci se využilo k přestěhování zvukové 
knihovny do prostor hudebního oddělení. Dnem s největším počtem výpůjček (7719 výpůjček 
všech druhů dokumentů) se stal 29. červenec. Na pobočkách Stříbrníky a Krásné Březno 
proběhla v letních měsících revize knihovního fondu. Od 28. srpna do 24. září byla k vidění 
výstava nazvaná Historie rozhlasu na Ústecku připravená ve spolupráci s ústeckým rozhlasem, 
archivem a muzeem. 

Dne 3. září přiletěla Alessandra Lomonaco z Itálie (v knihovně bude pracovat jako 
dobrovolnice do 3. 6. 2014).  

Dne 18. září byla studovna výtvarného umění přestěhována do prostor všeobecné 
studovny a čtenářům začal sloužit nový web knihovny. 

 V rámci celostátního Týdne knihoven proběhlo setkání s veřejností pod názvem 
Knihovna je tu pro vás (30. 9.), happening (2.10), kterého se zúčastnilo 102 žáků devátých tříd 
základních škol a kvart gymnázií, literární kavárna v lidové půjčovně zkrášlená výstavou knih o 
čaji a kávě (2. 10.), výstavka vzácných knih ve studovně výtvarného umění (2. 10.) a výstavka 
pomůcek pro nevidomé s názvem Seznamte se, zvuková knihovna (3. 10.). Poslední den 
(5.10.), byli noví čtenáři registrováni zdarma.  

V rámci Týdne vědy a techniky proběhly ve spolupráci s Akademií věd ČR a British 
Council 6. a 14. listopadu přednášky RNDr. Ondřeje Kudy a prof. Martina Hilského. Den pro 
dětskou knihu uspořádala knihovna již 23. listopadu. 

Pestrou a bohatou celoroční kolekci besed, výstav a jiných kulturních akcí ukončil 
adventní pěvecký koncert 12. prosince a představení divadla Toy Machine 18. prosince. 



Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 
 
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
 
Menší finanční částka na nákup knižního fondu oproti roku 2012 a zvýšení DPH způsobilo, že 
bylo zaevidováno méně dokumentů. V závěru roku byl navíc ukončen nákup na pobočku 
Všebořice z důvodu jejího předpokládaného zrušení. K objemu vynaložených finančních 
prostředků byl však dosažen vyšší průměrný rabat, a to 34, 9 % (o 0, 3 procentního bodu více 
než v r. 2012). Oproti roku 2012 bylo více úbytků (odpisy z lidové půjčovny a z poboček včetně 
Všebořic). Národní knihovně ČR jsme předali na 7 000 knihovních jednotek pro potřeby 
digitalizace a doplnění fondu. V rámci mezinárodní výměny publikací se získalo 23 dokumentů 
ze SRN a Slovenska. Na úseku katalogizace a expedice bylo jmenně zpracováno v běžném 
přírůstku 13 364 titulů knih a kartografických dokumentů, věcně 11 993 titulů, připsáno 3 950 
svazků.  Bylo uloženo 846 nových záznamů samostatných dokumentů a příloh elektronických a 
audiovizuálních dokumentů a připsáno 226 svazků.  Pokračovalo skenování obálek starších 
připisovaných titulů a celkem bylo na „obálkový server“ odesláno 1 158 obrázků. 
 
Hudební oddělení 
 
Zakoupilo 147 CD, 219 DVD a 10 hudebnin. Každých 14 dní obměňovalo obrázky nových AV 
médií na webu. Nabízelo databázi Naxos Music Library. Pro zvukovou knihovnu zkatalogizovalo 
409 CD, zharmonizovalo jmenné a věcné autority. Pro Výběr kulturních výročí zpracovalo 
medailony Benjamin Britten a Pavel Haas.  
 
Zvuková knihovna 

 

Byla dokončena úprava audiokatalogu, kde je nyní namluveno 1300 titulů. Celkem je ve fondu 
3910 titulů CD v MP3. Pokračovala spolupráce s Tyflocentrem,Tyfloservisem a Dobrovolnickým 
centrem v Ústí nad Labem. Donáškovou službu vykonával pro dva čtenáře jeden dobrovolník. 
Zásilkovou službu využilo pět čtenářů. Byla zavedena výpůjčka na flash disk. 
 
Bibliografické oddělení 
 
Zpracovalo Kalendárium 2014, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí. 
Do bází, které buduje řadu let, bylo uloženo: REOS 525 nových osobností + 1 535 osobností 
aktualizováno a doplněno, ANL 754 záznamů. Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 
38 návrhů nových personálních autorit, 39 korporativních, 3 geografické a 27 návrhů na opravu 
či doplnění personálních autorit. 
 
Všeobecná studovna 
 
Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb 
využilo 17 osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů 
českých novin a časopisů Anopress, k zahraniční bázi EBSCO a k plnotextové bázi norem 
Českého normalizačního institutu.  
  
 



Oddělení časopisů 
 
Průběžně evidovalo čísla periodik 3 110 titulů, z toho 58 titulů bylo zahraničních (Německo 19, 
USA 12, Slovensko 12, Velká Británie 10, Francie 4, Rusko 1 a Polsko 1). Do katalogu uložilo 
429 nových záznamů periodik. 8 periodik docházejících pouze v elektronické formě bylo 
vystaveno na server a zpřístupněno ve vnitřní síti na http://periodika.svkul.cz/. V čítárně novin a 
časopisů bylo pravidelně odebíráno 412 titulů periodik. 
 
Oddělení anglické literatury 
 
Uspořádalo 24 exkurzí, pět tematických výstav a dvanáct vzdělávacích akcí (např. 
Komunikativní výuka gramatiky, Fun with Bridge and Gate and how use these magazines 
interactively, The Bourne Conudrum – Maturita skills in Action, Oxford Professional 
Development for Secondary Teachers: Learning to Fail Failing to Learn, Oxford Professional 
Development for Secondary Teachers: Activities that work). Zorganizovalo dva pretestingy a ve 
spolupráci s British Council Praha zajistilo jarní, letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek.  
 
Oddělení pro děti a mládež 
 
Zajistilo 92 informačních a tematických lekcí a zorganizovalo besedu s Martinem Vopěnkou, 
Lucií Seifertovou (spojenou s výtvarnou dílnou), Danielou Krolupperovou,  Dagmar Urbánkovou 
(spojenou s kreativní dílnou), Listování Merde Tour, divadelní představení Malý, dlouhý, široký a 
bystrozraký, Živě ilustrované pohádky a Betlém, sedm akcí Letem světem s Pimprletem, pět 
akcí určených dětem z jazykově smíšených rodin, žijících v Drážďanech, deset setkání 
prvňáčků ze ZŠ České mládeže a ZŠ Trmice v rámci akce Knížka pro prvňáčky, Den pro 
dětskou knihu aj.  
  
Okresní metodické oddělení 

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 629 svazků za 303 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 27,4 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 46 metodických návštěv, poskytlo 53 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo  aktiv a dvanáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Podílelo se na 
aktualizaci fondu v knihovně v Chabařovicích, Libouchci a Telnici, pro web trmické knihovny 
navíc zpracovalo prezentaci Noci s Andersenem. V průběhu roku zajišťovalo servis programu 
LANius pro oblast severních Čech.  
 
Krajské metodické středisko 
 
Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2012 a podniklo 12 metodických 
návštěv. Uspořádalo 11 vzdělávacích akcí a zorganizovalo devět kurzů v základních 
dovednostech v informačních a komunikačních technologiích pro knihovníky z 20 knihoven 
Litoměřicka, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka. Zpracovalo statistické údaje za SVKUL              
a jejich sumáře všech knihoven v kraji a zároveň předalo výsledky do benchmarkingu.  
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Družstvo „oranžových“ při plnění úkolu během happeningu 5x5x5x5 
 
 

 
 
V letních měsících proběhla revize i části fondu lidové půjčovny 



 
 
V dětském oddělení se pravidelně konaly hrátky s českými pohádkami určené dětem 
z jazykově smíšených rodin žijících v Drážďanech 
 

 
 
Před stánkem knihovny během Family festu bylo neustále živo 



Oddělení automatizace 
 
Zabezpečovalo provoz a servis datové sítě, veškeré výpočetní techniky a programového 
vybavení pro provoz knihovny a poboček. Zajistilo nové připojení všech poboček vzhledem 
k ukončení Projektu internetizace knihoven. Odzkoušelo a zakoupilo antivirový systém ESET, 
zprovoznilo software pro řízení přístupu Cafe Server. Řešilo grant VISK 8B „Nákup modulu OAI 
Provider“, díky němuž je možné bezobslužné posílání bibliografických záznamů do souborných 
katalogů, kooperačních bází a chystaného centrálního portálu knihoven. Po havárii optického 
přepínače v budově W. Churchilla zakoupilo trojici nových, takže většina všech přepínačů v 
hlavních budovách je již propojena rychlostí 1Gbps.   
 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ 
  

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2013 (bez OMO a po odpisech) 

 

Celkem fond                                                                                                                                                                         822 859 knih. jednotek 
z toho:  
knihy, sváz. časop. a brožury                                               734 918  knih. jednotek 
 kartografické dokumenty 10 817  knih. jednotek         
 elektronické dokumenty 
 (CD-ROM, diskety, DVD)                                              10 385  knih. jednotek       
 audiovizuální dokumenty zvukové  
 (gramodesky, CD, MC)                                                  27 208  knih. jednotek  
 audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
 (videokazety, DVD filmy)   3 002  knih. jednotky 
 SD                                                                                          2  knih. jednotky  
  hudebniny                                                                        9 308  knih. jednotek  
 normy                                                                             27 219 knih. jednotek 
 
V roce 2013 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 23 627  knihovních jednotek:  
z toho: 
knihy a brožury                                                                  19 968  knih. jednotek 
kartografické dokumenty                  442 knih. jednotek 
svázané časopisy                                                               1 649   knih. jednotek 
elektronické dokumenty 
(diskety, CD-ROM, DVD)                                                      678   knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukové 
(MC, CD)    417 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
(videokazety, DVD filmy)  421 knih. jednotek 
hudebniny   52 knih. jednotek 
normy     0 knih. jednotek    
celkem speciální fond 1 568  knih. jednotek 

 

 
Úbytek knihovního fondu                                                16 219 knih. jednotek 
 



Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        3 110  knih. jednotek 
z toho zahraniční                   58 knih. jednotek 
Počet výpůjček v r. 2013                                             777 133 knih. jednotek   
Počet návštěv v r. 2013     (fyzické)                                            226 392 
Počet návštěv v r. 2013     (virtuální)                                           275 140 
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2013                                11 177    
Z toho: dětí                      1 695 
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost                      504 
Počet vydaných neperiodických publikací                                         4 
 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 
 
Celkové výnosy 46 476 tis. Kč 
z toho  vlastní příjmy 2 134 tis. Kč 
 granty magistrát 254 tis. Kč 
 granty MK                                                                     100  tis. Kč 
 příspěvek od KU na činnost 42 509 tis. Kč 
 v tom region. funkce  1 000 tis. Kč 
Celkové náklady 46 401 tis. Kč 
Hospodářský výsledek kladný  75 tis. Kč 
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   93  
Průměrný plat                                                                       20 430  Kč 
 
Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2013  0 
 
Graf: Výpůjčky v letech 2008 - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Graf: Registrovaní uživatelé v letech 2008 - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2013 
        

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2013 
 
1. Výroční zpráva za rok 2012 (ISBN 978-80-7055-191-2), [12] s., 100 výt. 
2. Vrátili jsme se do vlasti… / Hruza, František (978-80-7055-192-5), 116 s., 400 výt. 

  3. Výběr kulturních výročí 2013/2, nestr., elektronická verze  
4. Průvodce knihovnou, [12] s., 350 výt. i elektronická verze 
5. Výběr kulturních výročí 2013/zvl. číslo 1., nestr., elektronická verze 
6. Jen krůček od tajemství: almanach Severočeského klubu spisovatelů (978-80-7055-193-6), 
147 s., 250 výt. 
7. Hurá na prázdniny / Švýcarová, Jana (ISBN 978-80-7055-194-3), 45 s., 200 výt. 
8. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2012 (ISBN  978-80-7055-170-7), 46 l., 
elektronická verze 

  9. Výběr kulturních výročí 2014/1, nestr., elektronická verze  
 



ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY 
 

A. Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který se konal již po třiadvacáté, a to 
17. října v Havlíčkově Brodě. J. Lichtenbergová na něm přednesla referát nazvaný Ohlédnutí za 
40 lety práce v akvizici v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a A. Brožek 
diskusní příspěvek Už konečně nakupujete DVD s českými i zahraničními filmy? Den nato 
moderoval diskusi na prvním setkání knihovníků s nakladateli tváří v tvář, nazvaném Jak prodat 
knihu knihovně. Setkání bylo součástí 23. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Z. 
Čermáková vystoupila s referátem Být dobrovolníkem na severu? Beru! na celostátním semináři 
RF v Pardubicích 21. října.  
 
 Dále v r. 2013 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků knihovny: 
 

Před sto lety byla v Ústí nad Labem otevřena moderní knihovna / Aleš Brožek. In: Čtenář. -- 
ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, č. 1 (2013), s. 17-19. Dostupný také z WWW: < 
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/1-2013/pred-sto-lety-byla-v-usti-nad-labem-otevrena-
moderni-knihovna-107-1371.htm > 
 

Nové technologie v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem: Jak na E-čtečky vědí 
v ústecké knihovně / (opk). In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, č. 1 (2013), s. 35. 
 
[Březen - měsíc čtenářů v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L.] / M. Bünter. --  1 il. In: 
Nové ústecké přehledy. -- ISSN 1213-2748. -- Roč. 16, duben (2013), s. 45. 
 
Využití programu Mládež v akci: Zapojte dobrovolníky / Zuzana Čermáková. – In: Veřejná 
správa. –  ISSN 1213-6581. – Roč. 24, č. 14 (2013), s. 23. 
 
České knihovny soutěží v Bibliowebu o nejlepší webové stránky již počtrnácté / 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, 
2013, s. 22-23. Dostupný také z WWW: <http://www.isss.cz/archiv/2013/download/isss2013.pdf 
>. 
 
Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2012 / Miroslav Bünter a 
Vladimíra Řeháková. - Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna, 2013. 46 l. ISBN 978-
80-7055-170-7 Dostupné také z WWW: < http://www.svkul.cz/wp-
content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-2012.doc-1.pdf > 
 
Pohled na 23. ročník celostátního akvizičního semináře / Denisa Szaffnerová. In: Čtenář: 
měsíčník pro knihovny. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, č. 12 (2013), s. 443-445. 
 
Setkání knihovníků a nakladatelů, aneb, Jak prodat knihu knihovně [elektronický zdroj] : setkání 
při příležitosti 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě / Denisa Szaffnerová. In: 
Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 17, č. 
11 (2013) Dostupné také z WWW: < http://www.ikaros.cz/node/8084 > 
 



INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI 
 
 V r. 2013 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku kolem 200 článků a zpráv o 
naší knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:   

Práce v Německu Ústečany láká [seminář EURES] / Veronika Udatná. – In: Ústecký deník. – 
31. 01. 2013, s. 2. (13/01) 

Ukáže nám zahrady severu: představí je architekt Pavel Hušek dnes od 17:00 v SVKÚ v Ústí 
nad Labem / (red). – Děčínský deník. – 12. 02. 2013, s. 7 + foto  

Dostupnost veřejných knihovnických služeb: [Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad 
Labem] /. – In: Ústecký kraj. – březen 2013, s. 8. 1 foto 

Knihovna poslala knihy do Burundi / (ip). – In: Naše Ústí. – 11. 03. 2013, s. 5. 

Knihy z Ústí poslouží v Africe / Vítek Hnízdil. – In: 5+2dny. – 14. 03. 2013, s. 5 + foto. 

Seriál k měsíci čtenářů: Knihovny pro K21, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem / 
redakce Rozhovory. – In: www.kultura21.cz – 26. 03. 2013 + foto. 

Kdo? To ústecká knihovna vás v dubnu vezme do světa / (red). – In: Ústecký deník extra. – 
duben 2013, s. 18 + foto. 

Kniha o špionech Karla IV. má křest v knihovně / (mu). – In: Naše Ústí. – duben 2013, s. 11 + 
foto. 

Karatisté mezi knihami / Josef Rajchert. – In: 5+2dny. – 04. 04. 2013, s. 4 + foto. 

Jan Bauer má křest v knihovně / Hana Vojtová. – In: Děčínský deník. – 20. 04. 2013, s. 8 + foto.  

Internet v knihovně zůstal / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 22. 04. 2013, s. 3. 

Internet pro čtenáře v ústecké knihovně nekončí/ . In: Metropol. – květen 2013, s. 8. 

Dílka z Neštěmic: ukazuje je knihovna ve Velké Hradební 49 / (red). – In: Ústecký deník extra. – 
červen 2013, s. 9 + foto. 

Knihovna chystá nový depozitář / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 29. 08. 2013, s. 2 + foto. 

Knihovna bude bavit všechny / (red). – In: Ústecký deník extra. – září 2013 s. 2 + foto. 

Knihovna ukáže poklady / In: Ústecký deník. – 27. 09. 2013, s.1+ barevné foto. 

Knihovna chystá besedu o tuku / (wv).  In: Ústecký deník. – 24. 10. 2013, s. 3. 

Severočeský klub spisovatelů v Ústí nad Labem / Arnošt Herrmann. – In: Dokořán. – číslo 
56/2013, s. 28,29. 

Zmizí ze Všebořic knihovna? / (Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 05. 11. 2013, s. 3. 

Milý čtenáři, víte, že je ve Vašem okolí knihovna? / Jan Trpišovský. – In: Obvodní zpravodaj 
Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř. – Prosinec, 2013, s. 13 + foto. 

 

SEZNAM DÁRCŮ, SPONZORŮ A DOBROVOLNÍKŮ 
Aplica, s.r.o., Věra Bínová    z Ústí nad Labem, Centrum pro védská studia v Karlštejně, Lucie 
Čápová z Chlumce, Jitka Donaufová z Ústí nad Labem, Otto Dworschak z Litoměřic, Ivo Fencl 



ze Starého Plzence, Filosofický ústav AV ČR v Praze, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Jana 
Horňáková z Ústí nad Labem, Petra Hrušková z Ústí nad Labem, Jarmila Cholinská z Litovle, 
Kateřina Chrudimská z Ústí nad Labem, Ing. Tomáš Janeček z Prahy, Jihočeská univerzita, 
Teologická fakulta v Českých Budějovicích, Juris Publishing Inc. v Praze, Knihovna a tiskárna 
pro nevidomé K. E. Macana v Praze, Ing. Miroslav Konvalina z Embassy of the United States of 
America v Praze, Zdeňka Králová z Ústí nad Labem, Lenka Kratochvílová z Bíliny, Jaroslava 
Krejčová z Ústí nad Labem, Liga lidských práv v Brně, Věroslav Lipavský z Chlumce, František 
Málek z Ústí nad Labem, Denisa Martinková z Ústí nad Labem, Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva v Brně, MUDr. Jiří Maštálka, poslanec 
Evropského parlamentu, z Plzně, Milan Měkota z Ústí nad Labem, Městská knihovna v Děčíně, 
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, Moravský zemský archiv v Brně – 
Státní okresní archiv Hodonín, PhDr. Jiří Mrva z Kroměříže, Ladislav Muška z Ústí nad Labem, 
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně, Nakladatelství Brána a Deus v Praze, Nakladatelství 
FABULA v Praze, Nakladatelství LINDE v Praze, Nakladatelství Oldag v Polance nad Odrou, 
Nakladatelství Šulc-Švarc v Praze, Národní muzeum, Sbírka oddělení starších českých dějin 
v Praze, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v Praze, The Nippon Foundation 
v Japonsku, Petr Novotný z Prahy, Markéta Oberreiterová z Ústí nad Labem, Ostravská 
univerzita, Filozofická fakulta v Ostravě, Karolína Pašková z Mostu, Ing. Vlastimil Podracký 
z Olomouce,  PNS a.s. – Divize v Ústí nad Labem, Tomáš Rotbauer z Třebenic, Hynek Rychtář 
z Prahy, Slovanský ústav AV ČR v Praze, Sociologický ústav v Praze, Jiří Souček z Ústí nad 
Labem, Spolek Nicholase Wintona v Praze, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Karina Strnadová 
z Ústí nad Labem, Středisko náhradní rodinné péče v Praze, Jiří Šťastný  z Ústí nad Labem, 
Petra Tóth Sikorová z Ústí nad Labem, Hana Tožičková z Ústí nad Labem, Samanta Trejbalová 
z Ústí nad Labem, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra kulturních a 
náboženských studií v Hradci Králové, Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce v Hradci 
Králové, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií v Praze, Univerzita Palackého, Lékařská 
fakulta v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických 
věd ve Zlíně, Úřad vlády České republiky v Praze, Útvar koordinace evropských projektů města 
Plzně v Plzni, Viktor Vaculčík z Bratislavy, VŠB – Technická univerzita, Ústřední knihovna 
v Ostravě-Porubě, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 
v Průhonicích, Západočeská univerzita, Filozofická a právnická knihovna v Plzni.                   
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