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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ÚSTECKÉ KNIHOVNĚ 
 

V průběhu celého roku 2018 se v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem 

budou připomínat letošní významná výročí. První akce již v současné době 

probíhají. Do konce března má kdokoliv možnost zapojit se ve vědecké části 

knihovny do vědomostní soutěže, 24. ledna proběhne přednáška Aleše Brožka 

o státní vlajce ČR. 

  

V letošním roce si připomeneme několik významných historických výročí událostí, 

které zásadním způsobem ovlivnily vývoj naší země. Kromě vzniku samostatné České 

republiky před 25 lety to letos bude 50 let od intervence vojsk Varšavské smlouvy 

a 100 let od vzniku Československa.  

 

Téma „Významná výročí roku 2018“ se stalo i hlavním letošním tématem Severočeské 

vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V průběhu celého roku 2018 budou v různých 

odděleních knihovny probíhat menší i větší akce, jimiž si návštěvníci budou moci tyto 

události připomenout. 

 

Na začátku roku byla spuštěna vědomostní soutěž „Sametový rozvod aneb jak jsme se 

v roce 1993 přetrhli“. Soutěžní zadání spolu s kartami na odpovědi je až do konce 

března k dispozici návštěvníkům vědecké části knihovny v ulici Velká Hradební 45, 

soutěžit však lze i z pohodlí domova prostřednictvím elektronické verze kvízu, jenž se 

nachází na webových stránkách knihovny. Na začátku dubna budou z úspěšných 

řešitelů vylosováni tři, kteří obdrží hodnotné knižní ceny. 

 

Na první větší akci se návštěvníci knihovny mohou těšit ještě v tomto měsíci. Na středu 

24. ledna je pro ně totiž připravena beseda o vzniku státní vlajky.  Toto bezpochyby 

zajímavé téma přijede posluchačům přiblížit bývalý ředitel ústecké knihovny Ing. Aleš 

Brožek, který byl v roce 1992 členem Podvýboru pro heraldiku a vexilologii a podílel se 

na přípravě zákona o státních symbolech České republiky.  
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Tisková zpráva  

17. ledna 2018 

  
 
  
 


