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Týden knihoven v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem 

 
 Od 1. do 7. října probíhá celostátní Týden knihoven, řadu akcí připravila k této 

příležitosti i Severočeská vědecká knihovna. Hned v pondělí 1. října mohli všichni 

příchozí starší šedesáti let využít bezplatnou registraci či její prodloužení jako dárek k 

Mezinárodnímu dni seniorů. Tuto nabídku využilo více než 70 lidí. Zároveň byly 

spuštěny volby Knihovníka roku 2018. Všichni naši čtenáři a návštěvníci mají možnost 

podpořit svým hlasem do konce listopadu svého nejoblíbenějšího knihovníka či 

knihovnici. 

 

V tento den se v dopoledních hodinách zároveň dočkala slavnostního otevření 

zrekonstruovaná pobočka na Klíši, kde své pomyslné žezlo předala po více než dvaceti 

letech knihovnice paní Jitka Dušková své kolegyni Marii Řeřichové. Ústecký kraj, jako 

zřizovatel knihovny, byl zastoupen vedoucím Odboru kultury a památkové péče panem 

Adamem Šrejberem, který spolu se starostou městského obvodu Ústí nad Labem – 

město panem Karlem Karikou a s ředitelkou Severočeské vědecké knihovny paní Janou 

Linhartovou popřál nové pobočce spoustu spokojených návštěvníků a čtenářů. 

 

Závěr prvního dne Týdne knihoven patřil v nabitém sále Lidové části knihovny v ulici 

W. Churchilla autorskému čtení úspěšného spisovatele, cestovatele a ústeckého patriota 

Josefa Formánka, jenž se stal první Tváří Severočeské vědecké knihovny. Akce byla 

zakončena autogramiádou a pan Formánek pozval všechny přítomné na plánovanou 

besedu k filmu Úsměvy smutných mužů a přednášku o jeho pobytu se šamany.  

 

Během týdne knihoven mohou nejen naši zaregistrovaní čtenáři, ale i ostatní příchozí 

navštívit další zajímavé akce. Pro milovníky historie startuje ve čtvrtek cyklus 

přednášek „Moudrost starodávných civilizací“. Naši nejmenší čtenáři a návštěvníci se 

mohou těšit na čtvrteční odpoledne s první výtvarnou dílnou s Terezou v dětském 

oddělení a zejména rodinám s dětmi je určena již 10. herní sobota ve Velké Hradební. 
 

 

Text: Mgr. Jana Linhartová 
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