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Jsme vidět a slyšet
V průběhu roku 2017 vyšlo o knihovně a jejích akcích 
více než 271 článků a zpráv, a to nejen v tisku 
regionálním, ale i v celostátním. V rozhlasu se 
o knihovně hovořilo minimálně šestkrát a v televizi 
více než čtyřikrát. Některé události se objevily 
i v reportážích a zprávách internetového zpravodajství, 
na informačních webech různých vydavatelů 
a na kanálu Youtube. Regionální televize natočila 
a odvysílala 24 placených relací.

Velký ohlas mělo v médiích zejména neobvyklé 
stěhování části knihovny pomocí půl kilometru 
dlouhého živého řetězu. Knihovna tak ve spolupráci 
s ústeckými studenty a za velkého zájmu veřejnosti 
upozornila na změny, ke kterým došlo v důsledku 
celkové rekonstrukce vily ve Velké Hradební. Reportáž 
z této akce přijely natočit nejen regionální, ale i dvě 
celostátní televize (ČT a FTV Prima), přítomni byli 
novináři z Českého rozhlasu Sever, MF DNES 
nebo Ústeckého deníku.

Jsme akční a chceme být všude
ČajůFest
Magické odpoledne v knihovně
Jarní kreativní dílna
Herní soboty
Den pro dětskou knihu
Festival Jeden svět
Čarodějnická knihovna
Léto na ulici
Čte táta netáta
Halloween
Nábřeží žije!
Vánoční kreativní dílna
Trénování paměti
Listování
Wikipedie pro seniory
Happening 5 x 5 x 5 x 5 x 5
Open English Club
Burzy knih
Besedy
Přednášky
Exkurze a lekce čtenářské gramotnosti
Koncerty
Divadlo
Výstavy

V srpnu byl spuštěn nový 
Magazín Severočeské 
vědecké knihovny na 
adrese blog.svkul.cz.
Najdete nás i na 
Facebooku a Twitteru 
a sledovat, jak „Žijeme 
s knihou“, můžete na 
Instagramu. 

www.svkul.cz

Spočítali jsme Vám to

11 452 
lidí se zaregistrovalo 

192 772 
lidí přišlo do knihovny

81 013
lidí využilo on-line služeb 

249 458
lidí hledalo v katalogu
 

154 873
lidí navštívilo webové stránky

19 903
lidí navštívilo naše akce 

Abychom nezapomněli…
V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme našim 
čtenářům z jiných knihoven zapůjčili 243 dokumentů 
a 4 088 našich dokumentů jsme k vypůjčení odeslali. 

Pokračovali jsme v digitalizaci regionálních publikací 
v rámci projektu Krajské digitalizační jednotky, 
v digitální knihovně Kramerius jsme vystavili 
26 nových monografií, pět periodik a jednu mapu. 

Vydali jsme deset publikací.

Přivítali jsme pomoc 11 dobrovolníků, jejichž řady 
v září rozšířila dobrovolnice až z daleké Arménie.

V rámci spolupráce s projektem MEDIATABOR 
jsme podpořili zvýšení mediální gramotnosti 
dětí a mládeže. 

V prosinci jsme se připojili k celosvětové síti 
programovacích klubů pro děti CoderDojo.

571
akcí jsme připravili 
pro veřejnost

718 735
dokumentů celkem 
knihovna nabízela

633 084
dokumentů si 
čtenáři vypůjčili
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Agatha 
Christie

1890–1976



Vážení čtenáři, návštěvníci 
a přátelé ústecké knihovny, 
právě čtete zcela novou podobu výroční zprávy 
Severočeské vědecké knihovny, která Vás seznámí 
s tím, co se nám v roce 2017 podařilo.

Své kralování v knihovně po více než čtvrtstoletí 
opustil Aleš Brožek a své pomyslné žezlo předal 
1. února do mých rukou. Jsem ráda, že i nadále 
je pan Brožek součástí našeho týmu.

S mým nástupem odstartovala dlouho 
plánovaná rekonstrukce obou částí knihovny, jak 
vědecké v ulici Velká Hradební, tak i lidové v ulici 
Winstona Churchilla. Stavební úpravy bohužel 
dočasně omezily provoz, ale věřím, že pomohly 
nastartovat další proměnu a změny, jimiž 
v současné době prochází většina knihoven 
a které z Vaší knihovny vytvoří modernější 
a atraktivnější místo a přinesou i nové služby.

Několik novinek ve službách jsme pro Vás ale 
připravili i v roce 2017. O prázdninách jste nás 
mohli potkat každý den v Plážové knihovně na 
koupališti v Brné. Po celé léto byla ve všední dny 
otevřena denní čítárna v dočasných prostorách 

PROJEĎTE SE 
V KNIHOVNÍM 
ORIENT EXPRESU

Za spolupráci děkujeme
nakladatelstvím a distributorům
Academia, Anag, Brána, Distri, 

Dybbuk, Euromedia, Grada, 
Kosmas, Mladá Fronta, Oldag, OPA, 

Šulc-Švarc, Zoner Software 

Jsme tu pro každého
Naše Zvuková knihovna měla na konci loňského roku 
k dispozici 5133 zvukových dokumentů 
pro nevidomé a slabozraké. 

„

„

Najdeš 
všech 10
malých 
černoušků? 

:)

Chystáme 
literární 

kavárnu :)

v Bratislavské ulici. Na podzim jsme zavedli zvýhodněné 
rodinné registrace, bezplatné registrace pro prvňáčky 
a studenty prvních ročníků středních škol a rozšířili jsme 
provozní dobu Dětského oddělení. Oddělení anglické 
literatury obohatilo svůj záběr o další zahraniční literatury 
a v září se stalo Oddělením cizojazyčné literatury. Navázali 
jsme nová partnerství s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi a podpořili vznik spolku Čtenáři Ústecka.

Tímto však naše proměna nekončí, ale teprve začíná. 
Pevně věříme, že se Severočeská vědecká knihovna 
do konce roku 2020 stane Vaším druhým domovem, 
do kterého se budete rádi vracet.

Přeji Vám příjemné počtení vybraných dat a zajímavostí, 
podrobnější informace naleznete ve Zprávě o činnosti 
SVKUL v roce 2017. 
 Jana Linhartová, ředitelka SVKUL

Vybudovali jsme 
bezbariérový přístup 
ve W. Churchilla 3, což 
oceňují nejen návštěvníci 
s hendikepem, 
ale i senioři nebo rodiče 
s malými dětmi.

Jsme největší :)
Česká republika má jednu z nejrozsáhlejších sítí knihoven 
na světě, v současné době ji tvoří bezmála 6 000 
veřejných knihoven. My jsme jednou ze 14 krajských 
knihoven, naším zřizovatelem je Ústecký kraj. 

Jsme pověřeni výkonem regionální funkce, metodicky 
pomáháme sedmi pověřeným knihovnám v kraji 
a zároveň zajišťujeme metodické služby a výměnný fond 
pro 21 knihoven okresu Ústí nad Labem. Ze zákona 
plníme rovněž funkci městskou, neboť naše město svou 
vlastní knihovnu nemá. Bohužel nám statutární město 
Ústí nad Labem na zajištění provozu městské funkce 
doposud nepřispívá. Uvolňuje jen malou částku na nákup 
knihovního fondu do poboček, Dětského oddělení 
a Lidové půjčovny.

Většina z Vás možná dosud netuší, že jsme největší 
kulturní organizací našeho regionu nejen svou velikostí 
a počtem zaměstnanců, ale i počtem návštěvníků, 
registrovaných uživatelů, velikostí fondu a počtem 
kulturních i vzdělávacích akcí, které v průběhu roku 
 pořádáme. To vše pro Vás máme a připravujeme ve dvou 
 hlavních budovách (W. Churchilla a Velká Hradební), 
 v dočasném působišti Oddělení časopisů v ulici 
 Bratislavská, v šesti pobočkách 
 a ve čtyřech depozitářích.

Jako většina moderních knihoven 
nejsme jen půjčovnou knih, 
místem s bezplatným internetem 
a archivem včerejších zpráv. 
Nabízíme příjemný, bezpečný 
a otevřený prostor pro každého, 
lidem všech sociálních vrstev 
a napříč generacemi umožňujeme 
zdarma získávat informace 
a smysluplně trávit volný čas.

Vzděláváme, pomáháme, bavíme, 
vychováváme, inspirujeme. Jsme 
místem pro setkávání a diskusi.

Chceme být aktivní součástí života 
města a celého regionu, chceme 
být u všeho, co se kolem děje.

(A kromě klasických knih 
půjčujeme také e-knihy, 
audioknihy, časopisy, noviny, 
filmy na DVD, hudební CD, mapy, 
deskové hry…)

Jsme místem pro Váš relax

„Předstírat, 

že víme, to stojí 

víc úsilí, než 

dozvědět se.“

 Agatha Christie

Nejžádanější tituly
kniha

Dívka ve vlaku (Paula Hawkins)
dětská literatura

Harry Potter a prokleté dítě (Jack Thorne)
e-kniha

Kolibřík (Kati Hiekkapelto)
audiokniha

Msta písecké panny (Vlastimil Vondruška)
film

Batman a Robin
mapa

Klatovy
desková hra

Duch!
časopis
Instinkt

CD
Cambridge English First

hudební CD
Písničky o zvířatech 

(Z. Svěrák)

V roce 2017 
jsme pro 

Vás získali 
20 960 
nových 

dokumentů.

„Fakt, že budík 
nezazvonil, 
změnil už 
mnoho lidských 
osudů.“ 
 Agatha Christie

JED


