


Vážená paní, vážený pane,
devětašedesátý  rok činnosti  Severočeské vědecké knihovny v Ústí  nad Labem je za

námi a podobně jako při psaní předchozích výročních zpráv mám před sebou nesnadný úkol.
Do 12 stran vtěsnat informace o všem podstatném, co jsme v roce 2014 uskutečnili.  Už jen
samotná kapitola nazvaná Ohlédnutí za rokem 2014 by mohla být mnohem rozsáhlejší, kdybych
se  nesnažil  charakterizovat  každý  měsíc  jen  dvěma,  maximálně  třemi  zajímavými  akcemi.
Pořadatelé besed a výstav mi tak mohou zazlívat, že se z této zprávy dozvíte jen o zlomku akcí.
Není snadné ani vybrat fotografie ilustrující aktivní činnost knihovnic a knihovníků. Protože jsme
tentokrát zařadili na konec výroční zprávy požadovaný seznam zaměstnanců, zbylo místo jen
na dvě. Těm, kteří si rádi prohlížejí fotografie z akcí knihovny, proto doporučuji fotogalerii na
našich webových stránkách na http://www.svkul.cz/akce/fotogalerie/.

Za  kapitolou  Ohlédnutí  za  rokem  tradičně  charakterizuji  činnost  dvanácti  oddělení.
Nejsou to však všechna oddělení, pro omezený rozsah zprávy možná nespravedlivě nezmiňuji
záslužnou  činnost  lidové  a  vědecké  půjčovny,  poboček  a  servisních  oddělení,  jako  je
ekonomické oddělení, hospodářská správa a technické oddělení.

Mezi základními statistickými údaji najdete několik, jejichž hodnota je bohužel nižší než
v roce  předešlém.  Nepodařilo  se  nám zastavit  pokles  registrovaných  čtenářů  ani  výpůjček,
ačkoliv jsme zavedli řadu nových služeb (půjčování deskových a karetních her, i-padů, e-knih
od firmy eReading, přístup do báze Library PressDisplay). Jedním z důvodů bylo zrušení velké
pobočky  Všebořice  poté,  co  ÚMO-centrum  prodal  objekt,  kde  pobočka  sídlila.  Obyvatelé
Všebořic a Bukova tak přišli o pobočku knihovny, na niž byli zvyklí přes 50 let.

Také  většina  základních  ekonomických  údajů  má  nižší  hodnoty  než  za  r.  2013.
Příspěvek od zřizovatele, jímž je Ústecký kraj, klesl o 446 tisíc Kč. I když jsme na granty dostali
od ústeckého magistrátu o 40 tisíc Kč a od Ministerstva kultury ČR dokonce o 109 tisíc Kč více,
celkové výnosy byly nižší. Poklesla i průměrná měsíční mzda o 162 Kč, a to přes snížení počtu
zaměstnanců o dvě desetiny.

Je  pochopitelné,  že  nemohu  přinést  seznam  všech  titulů  knih,  časopisů,  CD,  DVD
a  dalších  dokumentů,  které  knihovna  loni  získala  (od  toho  je  náš  elektronický  katalog  na
http://katalog.svkul.cz/), a tak tradičně vybírám desítku zajímavých knižních titulů. Naproti  tomu
seznam  publikací  vydaných  knihovnou  a  výčet  publikační  a  odborné  činnosti  pracovníků
knihovny  je  kompletní.  O  úplnost  se  snažím  rovněž  v poslední  části  zprávy,  která  přináší
seznam dárců, sponzorů a od roku 2011 i dobrovolníků.

Na závěr bych se rád podělil se čtenáři výroční zprávy o radost z vybudování depozitáře
ve  Všebořicích.  Stavba  Evropské  knihovny  se  loni  nezahájila,  protože  by  se  nestihla
profinancovat  z evropských  fondů.  Při  hledání  náhradních  prostor  pro  všebořickou  pobočku
jsme  dostali  nabídku  pronájmu  nepoužívané  výměníkové  stanice.  Zřizovatel  nám  ochotně
poskytl  peníze  na její  vybavení  regály  a  vysokozdvižnou  plošinou,  takže akutní  nedostatek
depozitářů  byl  na  chvíli  zažehnán.  Radost  mi  přinesl  i  výsledek  jednání  Ústeckého  kraje
s ústeckým magistrátem o směně budovy ve Velké Hradební  49, v níž je umístěna vědecká
část,  ale patří  městu,  za budovu kraje na Střekově.  Až proběhnou potřebné administrativní
úkony, bude možné připravit projekt a postupně začít s opravami této vily postavené už v letech
1913  až  1915.  Za vše  dobré  děkuji  Ústeckému  kraji  jako  zřizovateli,  drobným sponzorům,
příznivcům, dobrovolníkům i všem aktivním zaměstnancům knihovny. 

Duben 2015      Ing. Aleš Brožek
ředitel Severočeské vědecké knihovny



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Dne 30. ledna 2014 naposledy poskytla pobočka Všebořice služby veřejnosti.
Od 1. února začal platit  nový organizační řád. Hlavní změnou bylo sloučení oddělení

časopisů, oddělení studoven a bibliografického oddělení do společného oddělení studoven. Dne
3.  února  zahájil  v knihovně  odbor  kontroly  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  kontrolu
hospodaření s veřejnými prostředky.

Dne  1.  března  knihovna  uspořádala  první  Herní  sobotu  a  18.  března  třetí  Večer
v knihovně pro své věrné čtenáře. Po přivítání hostů vedením knihovny a zástupcem zřizovatele
knihovny byla oceněna Čtenářská rodina roku 2013. Ceny převzala paní Ivana Kubíčková se
svými  dětmi  Markétou  a Vladimírem Horejšovými.  Následovalo  vystoupení  zpěváčků ze  ZŠ
Vojnovičova, autorské čtení Jaroslava Balvína, vystoupení pěveckého souboru Luscinia a čtení
na dobrou noc M. Büntera. K tanci a poslechu hrál DJ Adam Kopřiva a country kapela Yentak.

Dne  8.  dubna  skončila  v budově  W.  Churchilla  pozoruhodná  výstava  výrobků
chráněných  dílen  v Africe.  K   vidění  byly  ručně  vyráběné  užitné  předměty  skupiny  lidí
nemocných HIV dovezené z Keni, kde dílny působí. 

Dne 12.  května v knihovně  koncertoval  smíšený  sbor  PF UJEP Chorea  Academica.
20. května bylo pasováno na čtenáře 75 prvňáčků ZŠ E. Krásnohorské a dalších 105 prvňáčků
absolvovalo tento ceremoniál týden nato.

Dne  3.  června  odcestovala  do  Nole  Canavese  u  Turína  dobrovolnice  Alessandra
Lomonaco. V knihovně pracovala devět měsíců, naše zaměstnance učila italsky, vedla anglický
klub  ve  spolupráci  s  českými  dobrovolníky,  pomáhala  s  workshopy  v dětském  oddělení,
uspořádala výstavu o italské dětské literatuře.

Tradiční  třítýdenní  uzavření  knihovny  v červenci  se  využilo  k novému  uspořádání
studijních míst a regálů ve všeobecné studovně. Na pobočce Mojžíř proběhla revize fondu. Od
25.  července  byly  vystaveny  v  systému  Kramerius  první  publikace  z fondu  knihovny
naskenované v krajské digitalizační jednotce. 

V rámci Dnů evropského dědictví hovořil M. Krsek 9. září o stoletém výročí Schichtovy
letecké ceny nad Rakousko-Uherskem a Palácovou vilu Hanse Weinmanna si prohlédlo 13. září
128 osob a 14. září 64 osob.  

Od 6. října se v hudebním oddělení začaly v rámci dobrovolnického projektu Blahomat
půjčovat  iPady.  V rámci  celostátního  Týdne  knihoven  proběhla  praktická  dílna  balení  knih
v lidové půjčovně,  literární  kavárna v lidové půjčovně,  happening,  kterého se zúčastnilo  120
žáků devátých tříd základních škol a kvart gymnázií, a Druhý herní den ve Velké Hradební.  

V rámci  Týdne  vědy  a  techniky  organizovaného  ve  spolupráci  s Akademií  věd  ČR
odpovídal  3.  listopadu  Jiří  Grygar  na  dotazy,  zda  jsme  ve  vesmíru  sami.  13.  listopadu
besedovali  redaktoři  Literárních  novin  a  Vladimír  Páral  v pořadu  Živé  Literární  noviny.
22.  listopadu  proběhl  Den pro  dětskou  knihu,  v němž četl  táta  Jaroslav  Přibyl  a  spisovatel
Radek Malý, výtvarnou dílnu Loterie poznej svět vedla Eva Volfová a Divadlo Buchty a loutky
zahrálo hru Anča a Pepík Cepík.

Pestrou  a  bohatou celoroční  kolekci  besed,  výstav  a  jiných  kulturních  akcí  ukončilo
v prosinci  tradiční  posezení  se  severočeskými  spisovateli,  adventní  pěvecký  koncert  sboru
Lindušky a Deskohrátky.



Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

Menší finanční částka na nákup knižního fondu oproti roku 2013 a ukončení nákupu na pobočku
Všebořice způsobilo, že bylo zaevidováno méně dokumentů. K objemu vynaložených finančních
prostředků byl  dosažen průměrný  rabat  33,8 %.  Oproti  roku 2013 bylo více úbytků  (odpisy
převážně  ze  zrušené pobočky  Všebořice).  Odepsané  knihy  z pobočky  Všebořice  byly
přednostně nabídnuty knihovnám v Ústeckém kraji a tuto možnost využila Regionální knihovna
Teplice,  Vazební  věznice  Teplice,  Domov  pro  seniory  Bukov,  Domov  důchodců  Bystřany,
Domov pro seniory Krásné Březno, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem. Prostřednictvím
oficiální návštěvy hejtmana Ústeckého kraje bylo posláno cca 200 knih dětské literatury do školy
v srbském Banátu.  V rámci  mezinárodní  výměny publikací  se získalo 7 dokumentů  ze SRN
a Slovenska. Na úseku katalogizace a expedice bylo jmenně zpracováno v běžném přírůstku 10
806 titulů knih a kartografických dokumentů, věcně 9 172 titulů a připsáno 5 065 svazků.  Bylo
uloženo  417  nových  záznamů  samostatných  dokumentů  a  příloh  elektronických
a audiovizuálních  dokumentů  a připsáno 321 svazků,  na „obálkový  server“  odesláno 1 166
obrázků.

Hudební oddělení

Zakoupilo 127 CD, 279 DVD, 2 Blu-ray disky a 4 hudebniny.  Nabízelo databázi Naxos Music
Library  s pěti  simultánními  vzdálenými  přístupy.  Pokračovala  oprava  přívazků  u  hudebnin,
harmonizace autorit jmenných i věcných u hudebnin i AV medií, oprava pole 655 (forma, žánr).
Pro Výběr kulturních výročí zpracovalo medailony Josef Páleníček a Jan Ladislav Dusík. 

Zvuková knihovna

Z Macanovy  knihovny  bylo  přivezeno  během  roku  230  titulů  na  310  nosičích.  Pokračovala
spolupráce  s Tyflocentrem,  Tyfloservisem  a  Dobrovolnickým  centrem  v Ústí  nad  Labem.
Donáškovou  službu  vykonával  pro  jednoho  čtenáře  dobrovolník.  Zásilkovou  službu  využilo
8 čtenářů. Výpůjčku na flash disk využívali dva čtenáři.  

Bibliografické oddělení

Zpracovalo Kalendárium 2015, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí.
Do bází, které buduje řadu let, bylo uloženo: REOS 302 nových osobností + 1 431 osobností
aktualizováno a doplněno, ANL 907 záznamů. Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno
22 návrhů nových personálních autorit, 48 korporativních a 9 geografických.
 
Všeobecná studovna

Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce.  Těchto služeb
využilo sedm osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů
českých novin a časopisů Anopress, do právního informačního systému ASPI a k plnotextové
bázi norem Českého normalizačního institutu. 
 



Oddělení časopisů

Průběžně evidovalo čísla periodik 3 327 titulů, z toho 60 titulů bylo zahraničních (Německo 17,
USA 14, Slovensko 12, Velká Británie 10, Francie 4, Lucembursko 1, Polsko 1 a Rusko 1). Do
katalogu uložilo 306 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 390 titulů periodik.

Oddělení anglické literatury

Ve spolupráci  s nakladatelstvím Oxford University  Press uspořádalo interaktivní  seminář  pro
učitele Have Fun with Happy Series, seminář Angličtina v mateřské škole a interaktivní seminář
12  Days  before  Christmas,  s  nakladatelstvím  Macmillan  připravilo  interaktivní  workshop
s názvem  Learn  It,  Use  It,  Enjoy  It,  metodický  seminář  pro  učitele  anglického  jazyka  How
Children Learn a Chalk and Cheese, semináře Individual or a Part of a Group – the Paradox of
Teenagers a Team Activities for the Classroom a semináře From Speaking into Conversation
a  Comic  Strips  Presentation.  Dále  zorganizovalo  dva  pretestingy  a  ve  spolupráci  s British
Council Praha zajistilo jarní, letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek. 

Oddělení pro děti a mládež

Během roku zorganizovalo  vzdělávací  akce jako Čtenářský  klub,  Stroj  času,  Člověk  v tísni,
Schola Ludus. Dále zajistilo 28 kulturních akcí jako Čte táta netáta, Listování, Pimprle, Týden
čtení, beseda s Pavlem Bryczem, Knížka pro prvňáčky, Family fest a Den pro dětskou knihu. 
 
Okresní metodické oddělení

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 682 svazků za 324 tisíc Kč (k objemu vynaložených
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 31 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. Během
roku  uskutečnilo  42  metodických  návštěv,  poskytlo  52  konzultací  a  výběrů  knih  v OMO,
uspořádalo setkání starostů okresu Ústí nad Labem a aktiv knihovníků a dvanáctkrát rozvezlo
nové  knihy  a  výměnné  soubory.  Zrevidovalo  fond  v Dubicích,  Libouchci,  Lipové  a  Tašově.
Podílelo  se  na aktualizaci  fondu  v knihovně  v Chabařovicích,  Libouchci,  Povrlech  a  Telnici.
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  2015
a Výroční zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2013. Podniklo 31 metodických
návštěv.  Uspořádalo  11  vzdělávacích  akcí  a  zorganizovalo  osm  kurzů  v základních
dovednostech v informačních  a komunikačních  technologiích  pro  knihovníky  ze 17 knihoven
Děčínska, Litoměřicka, Lounska, Mostecka, Teplicka, Ústecka a Žatecka. Realizovalo seminář
Teorie  a  praxe  v  procesech  přípravy  a samotné  digitalizace  knihovního  fondu. 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 4 a knihovnický systém Clavius.
Připravilo žádosti a následně zajistilo tyto projekty: nákup a instalace projektoru do počítačové
učebny  (VISK2),  zabezpečení  fondu  a  zvýšení  kvality  služeb  pomocí  technologie  RFID
v dětském  odd.  (VISK3)  a  instalaci  serveru  NCIP  (VISK8  -  Komunikační  předpoklady  pro
zapojení  do  CPK).  Na  rok  2015  byla  vypracována  a  podána  žádost  do  VISK3  Obnova
audiovizuálního vybavení přednáškového sálu.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2014 (bez OMO a po odpisech)

Celkem fond                                                                                                                                                                        819 013  knih. jednotek
z toho: 
knihy, sváz. časop. a brožury                                               729 391  knih. jednotek

kartografické dokumenty 11 264  knih. jednotek       
elektronické dokumenty
(CD-ROM, diskety, DVD)                                             10 819  knih. jednotek     
audiovizuální dokumenty zvukové 
(gramodesky, CD, MC)                                                  27 515  knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)   3 426  knih. jednotky
SD                                                                                          2  knih. jednotky 

 hudebniny                                                                        9 303  knih. jednotek 
normy                                                                             27 219 knih. jednotek
ostatní dokumenty (deskové hry)                                          74 knih. jednotek

V roce 2014 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 21 143  knihovních jednotek: 
z toho:
knihy a brožury                                                                  17 706  knih. jednotek
kartografické dokumenty                 489 knih. jednotek
svázané časopisy                                                               1 501   knih. jednotek
elektronické dokumenty
(diskety, CD-ROM, DVD)                                                      520   knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukové
(MC, CD)    395 knih. jednotek
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové
(videokazety, DVD filmy)  430 knih. jednotek
hudebniny   28 knih. jednotek
normy     0 knih. jednotek 
deskové hry  74 knih. jednotek



Úbytek knihovního fondu                                               25 040 knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        3 327 knih. jednotek
z toho zahraniční                  60 knih. jednotek
Počet výpůjček v r. 2014                                            758 470 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2014     (fyzické)                                            226 594
Počet návštěv v r. 2014     (virtuální)                                          256 043
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2013                                10 812  
Z toho: dětí                 1 856
Počet kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost                      482
Počet vydaných neperiodických publikací                                         9

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 44 681 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 2 020 tis. Kč

granty magistrát 294 tis. Kč
granty MK                                                                     209 tis. Kč
příspěvek od KU na činnost 42 063 tis. Kč
v tom region. funkce   995 tis. Kč

Celkové náklady 44 662 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný  19 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   92,8 
Průměrný plat                                                                       20 268  Kč

Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. za r. 2014  0

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2014
       



PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2014

1. Výběr kulturních výročí 2014/2, nestr., elektronická verze 
2. Psi / Kindl Nováková, Táňa (ISBN 978-80-7055-195-0), 32 s., 200 výt.
3. Jak Tonda z Lovosic v Americe ke štěstí přišel / Stará, Anna (ISBN 978-80-7055-196-7), [12] 
s., 1500 výt.
4. Mrtvému zimník / Erbová, Karla (ISBN 978-80-7055-197-4), 48 s., 100 výt.
5. Výroční zpráva za rok 2013 (ISBN 978-80-7055-198-1), [12] s., 60 výt.
6. Doteky hvězd a stíny v horách / Plechač, Karel (ISBN 978-80-7055-199-8), 255 s., 600 výt.
7. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2013 (ISBN  978-80-7055-200-1), 67 
s., elektronická verze
8. Výběr kulturních výročí 2014/zvl. číslo 1., nestr., elektronická verze 
9. Věčná řeka / Melicharová, Alena (ISBN 978-80-7055-201-8), 54 s., 300 výt.
10. Co je, oč tu běží / Muška, Ladislav (ISBN 978-80-7055-202-5), 40 s., 100 výt.
11. Pohodové povídky rybářské aneb čas strávený na rybách se do života nepočítá / Lešák, 
Václav (ISBN 978-80-7055-203-2), 173 s., 300 výt.
12. Pohádky / Kindl Nováková, Táňa (ISBN 978-80-7055-204-9), 31 s., 200 výt.
13. Průvodce knihovnou, [12] s., 750 výt. i elektronická verze

  14. Výběr kulturních výročí 2015/1, nestr., elektronická verze 

ODBORNÁ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

A. Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který se konal již po čtyřiadvacáté, a to
10.  června  ve Zlíně.  Přednesl  na  něm diskusní  příspěvek  Potřebujeme akviziční  semináře?
(dostupné  z  http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/Brozek.pdf).  L.  Makovská  v průběhu  roku
vedla trénování paměti pro knihovníky i pro veřejnost.

V  odborných  sekcích  a  komisích  působili:  Z.  Andree  –  člen  sekce  SDRUK  pro
informační  vzdělávání  uživatelů  a  sekce  vzdělávání  při  SKIP,  A.  Brožek  -  člen  Ústřední
knihovnické rady (a zpravodaj pro priority 3 a 8 Koncepce rozvoje knihoven ČR), vedoucí sekce
SDRUK pro akvizici, člen oponentní rady LR MŠMT a poroty v Magnesia Litera, M. Bünter –
člen sekce SDRUK pro služby,  sekce SDRUK pro regionální  funkce a sekce vzdělávání  při
SKIP, člen pracovní skupiny ke Strategii rozvoje města Ústí n. L. a pracovní skupiny č. 10 ke
Koncepci rozvoje knihoven ČR,  L. Derkačová - člen koordinační skupiny  pro-rodinné politiky,
J.  Haincová –  člen sekce  SDRUK pro  bibliografii,  H.  Kotalová -  člen pracovní  skupiny  pro
jmenné zpracování knih a pracovní skupiny pro speciální dokumenty při NK ČR, M. Osif - člen
hodnotící komise pro VISK 2, Z. Pončová – člen české skupiny IAML, pracovní skupiny pro
zpracování speciálních dokumentů (hudebniny a zvukové dokumenty) při NK ČR,  T. Rohan –



člen pracovní skupiny pro věcné zpracování  při NK ČR, V. Řeháková – člen sekce SDRUK pro
regionální  funkce  a  sekce  vzdělávání  při  SKIP,  D.  Szaffnerová  –  člen  sekce  SDRUK  pro
akvizici, Z. Šachl -  člen hodnotící komise pro VISK 3. 

Dále v r. 2014 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků knihovny:

BROŽEK,  Aleš.  Sdružení  knihoven  -  Sekce  pro  akvizici.  U  nás:  knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2014, 24(1), s. 32-34. ISSN 0862-9366. Dostupné také z:
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140124.pdf.

PONČOVÁ, Zuzana. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Knihovnický zpravodaj
Vysočina [online],  2014,  14(1)  [cit.  2015-03-03].  ISSN  1213-8231.  Dostupné  z:
http://kzv.kkvysociny.cz/default.aspx?id=1681.

BROŽEK, Aleš. Vzácná šachová literatura.  Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014,  66(2), s. 61.
ISSN 0011-2321.

BROŽEK, Aleš. Sekce pro akvizici.  Sdružení knihoven České republiky v roce 2013. Ostrava:
Sdružení knihoven České republiky, 2014. s. 22-26. ISBN 978-80-86249-70-4. Dostupné také z:
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/SDRUK_ROCENKA_III.pdf.

BROŽEK, Aleš. České a moravské knihovny soutěží o nejlepší webové stránky již popatnácté!
In:  ISSS : internet  ve státní správě a samosprávě;  Local  and Regional  Information Society;
Visegrádská konference V4DIS :  Hradec Králové,  kongresové centrum Aldis.  Praha:  Triada,
2014, s. 17-20. Dostupný také z: http://www.isss.cz/archiv/2014/download/isss2014.pdf .

BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2013.
Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(4), s. 141-144. ISSN 0011-2321. 

BÜNTER, Miroslav – ŘEHÁKOVÁ, Vladimíra. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého
kraje v roce 2013. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2014. 67
s.  ISBN  978-80-7055-200-1.  Dostupné  také  z:  http://www.svkul.cz/wp-
content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-%C4%8Dinnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-
knihoven-%C3%BAsteck%C3%A9ho-kraje-2013.pdf.

SZAFFNEROVÁ, Denisa. Potřebujeme akviziční semináře?: z 24. ročníku setkání akvizitérů ve
Zlíně. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(10), s. 351-354. ISSN 0011-2321.

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r. 2014 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku téměř 200 článků a zpráv o
naší knihovně, minimálně pětkrát se mluvilo o knihovně v Českém rozhlase SEVER, v knihovně
pravidelně  natáčela  Regionální  televize  (57.  kanál).  Z nejzajímavějších  a  nejrozsáhlejších
uvádíme: 

LUKÁŠ, Vít. Knihovna ve Všebořicích končí. Ústecký deník. 21. ledna 2014, s. 3 + foto.

http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140124.pdf
http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-%C4%8Dinnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-knihoven-%C3%BAsteck%C3%A9ho-kraje-2013.pdf
http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-%C4%8Dinnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-knihoven-%C3%BAsteck%C3%A9ho-kraje-2013.pdf
http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/v%C3%BDsledky-%C4%8Dinnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-knihoven-%C3%BAsteck%C3%A9ho-kraje-2013.pdf
http://www.isss.cz/archiv/2014/download/isss2014.pdf
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/SDRUK_ROCENKA_III.pdf
http://kzv.kkvysociny.cz/default.aspx?id=1681


V Ústí nad Labem končí pobočka knihovny ve Všebořicích.  Rozhlas, ČRo Sever, 30. 1.2014,
13:20. 

(hrk). Knihovna zavírá kvůli vyššímu nájmu pobočku. Mladá fronta Dnes. 31. ledna 2014, s. 1,
severní Čechy.

KŮS, Ondřej.  Čtenáři  se v Ústí  bouří:  knihovna dostává od města málo peněz.  5plus2.  14.
února 2014, s. 1 a 3.

UDATNÁ, Veronika. Hadrové hrdinky se usídlily v knihovně. Ústecký deník. 15. února 2014, s. 3
+ foto.

LUKÁŠ, Vít. Zkuste si trénovat paměť či zajet na Filipíny. Ústecký deník. 17. února 2014, s. 3.

LUKÁŠ, Vít. Půjdou malé knihovny do kopru? Ústecký deník. 20. února 2014, s. 1.

LUKÁŠ,  Vít.  Čtenáři  musí  na  knihovnu  zapomenout.  Ústecký  deník.  3.  března  2014,  s.  1.
[Evropská knihovna].

OPRAVILOVÁ, Iva. Projekt Už jsem čtenář vrcholí.  Žít Ústí. 2014, duben, s. 3.

io. Knihovna pořádá burzu knih. Žít Ústí. 2014, č. 5, s. 13 + foto.

PODEŠVOVÁ, Iveta. Užívám si v Ústí každou minutu, říká Italka.  Ústecký deník. 10. května
2014, s. 2 + foto. [Dobrovolná služba v knihovně].

LUKÁŠ, Vít. Knihy za babku šly doslova na dračku. Ústecký deník. 5. června 2014, s. 3 + foto.

Opk. Severočeský klub spisovatelů a jeho spolupráce s ústeckou knihovnou.  Čtenář. 2014, č.
7/8, s. 288 + foto.

Opk. Seriál: ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví příští rok kulatiny. Žít Ústí. 2014, č. 8,
s. 13, č. 9, s. 13, č. 10, s. 12, č. 11, s. 13 a č. 12, s.4 + foto.

Ze zoufalství  do knihovny [krádeže v knihovnách]/  Žaneta Muchová,  René Hnilička /  hosté:
Michal  Volf,  Jiřina  Kramulová,  Aleš  Brožek.  –  In:  TV  Barrandov.  –  07.08.2014,  televize,
18:54:54.

(lu). Postižení si půjčí v knihovně tablet. Ústecký deník. 6. září 2014, s. 3.

(red). Týden knihoven: Hitler v knize, herní sobota i Grónsko. Ústecký deník. 3. října 2014, s. 9.

Knihovna není jen půjčovna. Literární noviny. 13. listopadu 2014, s. 3 + foto.



V říjnu uspořádala knihovna Herní den

V květnu byli pasováni na čtenáře prvňáčkové ze ZŠ E. Krásnohorské 
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Andree Zdenka, Mgr.
Bábel Martin
Bail Petr
Baťková Šárka
Bednářová Jana
Bělíková Dagmar
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., DiS.
Černohorská Petra
Černý Anton
Danielová Marta
Derkačová Lucie
Dolejšová Jana, Mgr.
Doubková Věra
Dubová Marcela
Dušková Jitka
Exnerová Jana
Exnerová Kamila
Fišerová Lucie
Galáš Pavol
Galášová Ilona, Bc.
Haincová Jitka
Hájková Helena
Hančičová Jana
Hloušek Josef
Homová Květa
Horňáková Miroslava
Houžvičková Jitka
Hriňová Markéta
Hudíková Michala
Humlová Pavla
Chabrová Petra
Javorčáková Eva
Jirkovský Jan
Jokelová Antonie
Kopřiva Adam
Kotalová Hana, Bc.
Krchová Jaroslava
Lánová Lucie
Lochnerová Eva
Louvarová Bohumila
Lukešová Hana
Makovská Ludmila

Malý Luboš, Bc.
Matoušková Eliška
Morcová Edita
Netrhová Hana, Mgr.
Novák Jan, Bc.
Novotná Marie
Opravilová Iva
Osif-Valešová Jana, Mgr.
Osif Martin, Mgr.
Pečiva Martin, Mgr.
Pečiva Stanislav
Pončová Zuzana, Mgr.
Rohan Tomáš, Bc.
Řeháková Vladimíra
Scholz Jaroslav
Scholzová Irena
Sipková Hana, Mgr.
Sklenářová Jiřina
Soukupová Klára
Stiborová Lenka
Strýčková Eva
Studenovská Natálie
Szaffnerová Denisa
Šachl Zbyněk
Šebestová Jitka
Šenfeldová Jitka
Šimberská Šárka
Škrnová Jana
Šoltová Hana
Šoltová Vendula
Štirblová Jana
Štolfová Lenka
Švehlíková Zuzana
Thielová Marcela
Tippeltová Štěpánka
Tománková Alžběta
Tošovská Aneta
Tošovská Simona
Tóth Štěpán
Trčová Jitka
Trnková Eliška
Trnková Ludmila
Trpišovská Marie
Tůmová Marie
Veselá Marcela
Vosáhlová Petruše
Vybíralová Iveta
Zahrádková Jarmila
Zelenková Ivana
Zoubek Jan, Bc.
Žáková Alexandra, Mgr.



SEZNAM DÁRCŮ, SPONZORŮ A DOBROVOLNÍKŮ
Akademie výtvarných umění v Praze,  Aplica, s.r.o.,  Arnika, Věra Bínová  z Ústí  nad Labem,
Burián a Tichák, s.r.o., Centrum pro bezpečný stát o.s. v Praze, Česká zemědělská univerzita
v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita
v Praze, studijní a informační centrum, Česko-britská o.p.s. v Brně, Český egyptologický ústav
v Praze, Univerzita Karlova, Jitka Donaufová z Ústí nad Labem, Otto Dworschak z Litoměřic,
Filosofický  ústav  AV  ČR  v Praze,  Glopolis,  o.p.s.,  PaedDr.  Otilie  Grezlová  z  Přerova  nad
Labem, Kateřina Höhnová z Ústí nad Labem, Ladislav Hnát z Prahy, Petra Hrušková z Ústí nad
Labem, Prof.  PhDr.  Zuzana  Hurtajová,  CSc.,  z Nitry,  Chanty-Mansijská  banka,  zastoupení
v České republice, Jarmila Cholinská z Litovle, Tomáš Jirák z Mnichovic, Ing. Roman Jiroudek
z Ústí nad Labem, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje,  Knihovna
a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, Zdeňka Králová z Ústí nad Labem, Jaroslava
Krejčová z Ústí nad Labem, Liga lidských práv v Brně, Milan Měkota z Ústí nad Labem, Město
Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Město Železný Brod, Ministerstvo financí ČR,
odborná knihovna, Ladislav Muška z Ústí  nad Labem, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně,
Nakladatelství  ALFA-OMEGA  v Dobřejovicích,  Nakladatelství  Brána  a  Deus  v Praze,
Nakladatelství  LINDE v Praze,  Nakladatelství  Jaroslav  Kunc,  Nakladatelství  Juris  Publishing
Inc.,  Nakladatelství  KAVA-PECH, Nakladatelství  Oldag v Polance nad Odrou, Nakladatelství
Šulc-Švarc v Praze, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži, Obec Chanovice, starosta obce Petr Klásek Černický,
Mgr. Miroslav Oliverius z Malé Kyšice, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií v Ostravě,
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  PNS a.s. – divize v Ústí nad
Labem, Roman  Poulíček  z Ústí  nad  Labem, Mgr.  Libor  Raclavský  z Kojetína, Sdružení
požárního  a  bezpečnostního  inženýrství  v Ostravě,  Vendula  Scheichlová  z Litvínovic,  PhDr.
Radomír Silber z Karviné, Slovo21, Lucie Stádníková z Oseka, Státní oblastní archiv v Praze –
Státní okresní archiv Rakovník, Jiří Šťastný z Ústí nad Labem, Leon Tomev ml. z Litoměřic,
Leon Tomev st. z Ústí nad Labem,  Petra Tóth Sikorová z Ústí nad Labem, Hana Tožičková
z  Ústí  nad  Labem, Turistické  informační  centrum  Mikulov  v Mikulově,  Univerzita  Hradec
Králové,  Pedagogická  fakulta  v Hradci  Králové,  Katedra  kulturních  a  náboženských  studií,
Univerzita  obrany,  Fakulta  vojenského  zdravotnictví  v Hradci  Králové,  Univerzita  Pardubice
v Pardubicích, Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studíí – Ústav školní pedagogiky,
Úřad  průmyslového  vlastnictví  v Praze, Ústav  zdravotnických  informací  a  statistiky  České
republiky v Praze,  Petr  Vala z Ústí  nad Orlicí,  PhDr.  Rita Vosolsobě z Velvar,  Vysoká škola
báňská  -  Technická  univerzita  v Ostravě  Porubě,  Vysoké  učení  technické  v  Brně,  Fakulta
stavební, Mgr. Rostislav Zabloudil z Brna, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna
– oddělení vydavatelství, Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv v Přerově. 
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