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Našim čtenářům jsme zapůjčili 
145 dokumentů z jiných knihoven 

v rámci meziknihovní výpůjční služby 
(10 jich bylo ze zahraničí) 

a 3 496 našich dokumentů jsme 
k zapůjčení odeslali.

Pokračovali jsme v digitalizaci regionálních 
publikací v rámci Krajské digitalizační 

jednotky, v digitální knihovně 
Kramerius jsme vystavili 54 nových 

monografií a 107 periodik.

www.svkul.cz
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
aneb žádná tragédie...

Mnoho povyku pro nic?
Není Marná lásky snaha Na své si přijde 

i Kupec benátský
11 075

lidí se zaregistrovalo

198 461
lidí přišlo do knihovny

193 514
lidí využilo on-line služeb 

z prostoru mimo knihovnu

221 237
lidí hledalo 
v katalogu

155 108
lidí navštívilo 

webové stránky

26 585
lidí navštívilo naše akce

707
akcí jsme připravili 

pro veřejnost

702 278
dokumentů celkem 
knihovna nabízela

626 307
dokumentů si čtenáři vypůjčili

32 861
digitálních dokumentů 

bylo staženo

654
e-knih si čtenáři 

vypůjčili

Konec vše napraví…

Vydali jsme 11 publikací, 
mj. sborník Severočeského 

klubu spisovatelů sestavený 
u příležitosti 90. narozenin 

spisovatele Ladislava Mušky.

V červnu jsme se neradi 
loučili se zahraniční 
dobrovolnicí Tatevik 

Tamazyan z Arménie, 
v prosinci ji přijel 
nahradit Tunisan 

Wissem 
Chaabane.Zprávu o výsledcích 

rozboru odborné 
činnosti SVKUL 
najdete na:

Výroční zpráva SVK 
v Ústí nad Labem 
za rok 2018

Text: Zdenka Andree, 
Jana Linhartová
Ilustrace a sazba: 
Václav Školoud
Náklad: 500 výtisků
V roce 2019 vydala 
Severočeská vědecká 
knihovna Ústí nad Labem, 
p. o., W. Churchilla 3, 
400 01 Ústí nad Labem
knihovna@svkul.cz

V průběhu roku 2018 napsali novináři 
či pracovníci knihovny více než 
346 článků a zpráv, v nichž byla 
zmiňována Severočeská vědecká 
knihovna. V rozhlasu se o knihovně ho-
vořilo minimálně třináctkrát a v televizi 
více než dvakrát.

Psalo se a hovořilo nejen o kulturních 
a vzdělávacích akcích pořádaných  
    knihovnou, ale například i o fenomé- 
               nech a proměnách knihoven.   
                     Médiím neuniklo ani raritní  
                         stěhování sousoší „Dva 
                           ženské akty“ duchcov-  
                              ského sochaře 
                               Hermanna Zettlitzera       
                                ze Severočeské            
                                 vědecké knihovny do    
                                 atria městského mu- 
                                    zea. Zajímavé po
                                          střehy nejen 
                                            o knihovně, ale 
                                             i o Ústí nad Labem 
                                               a okolí přinesly 
                                               rozhovory s Ar-
                                              ménkou Tatevik             
                                           Tamazyan.
                                           V Magazínu Severo-  
                                    české vědecké knihov-
                              ny na adrese  blog.svkul.cz 
                                    jste si mohli přečíst 
                                  33 nových příspěvků, 
                                         najdete nás i na 
                                          Facebooku nebo              
                                          Instagramu.



jsem ráda, že se nová Výroční zpráva 
Severočeské vědecké knihovny za rok 2017 
většině z Vás líbila. Proto jsme se rozhodli 
v tomto duchu pokračovat a opět pro Vás 
připravit obdobné zajímavé čtení o všem, 
co se nám v roce 2018 podařilo. Jeho podo-
ba odkazuje k jedné z nejúspěšnějších akcí 
tohoto roku, během níž jsme si společně 
připomněli 402. výročí narození Williama 
Shakespeara.

Jistě jste sledovali, jak pokračuje re-
konstrukce Wolfrumovy vily ve Velké 
Hradební 49, ale nezapomněli jsme 
ani na budovu ve W. Churchilla 3, 
kde proběhla výměna všech oken, 
vstupních dveří a byl nově zřízen 
centrální registrační a informační 
pult s automatem na kávu. 
V souvislosti s tím jsme rozšířili 
i otevírací dobu pro čtenáře a ná-
vštěvníky. Delší otevírací dobu nabídlo také 
Oddělení časopisů, v době prázdnin zůstalo 
otevřené každý všední den a od září tu máte 
k dispozici čtyři hodiny týdně navíc. Změny 
se dotkly rovněž poboček, jejich otevírací 
dobu jsme sjednotili, aby byla přehlednější 
a snáze zapamatovatelná. Pobočka na Klíši, 

která sídlí v prostorách
patřících knihovně, prošla 
velkou proměnou a získala 
příjemný a pohodlný interiér. 
Revitalizaci by si zasloužily 
i pobočky ostatní a věříme, že se nám ji 

podaří zahájit ve spolupráci s vedením 
města a městských obvodů. 

Těší mě, že se knihovna stává stále 
oblíbenějším místem pro trávení volné-

ho času a kulturní vyžití, o čemž svědčí 
naše stoupající návštěvnost, zejména 

o čtvrtinu vyšší počet účastníků kulturních 
a vzdělávacích akcí než v roce 2017. Věřím, 

že proměnu knihovny v moderní a atraktivní 
instituci jsme úspěšně nastartovali, a slibuji 

za nás všechny, že neusneme na vavřínech 
a budeme na ní dále intenzivně pracovat 

i v roce 2019, kdy si připomeneme 100. výročí 
vydání prvního knihovního zákona. 

Přeji Vám stejně jako loni příjemné počtení 
z vybraných dat a zajímavostí, a pokud toho 
pro Vás bude málo, můžete se začíst 
do Zprávy o výsledcích rozboru odborné 
činnosti SVKUL v roce 2018. 
 Jana Linhartová, ředitelka SVKUL

Týden knihoven byl ve znamení dotazní-
ků. První z nich byl určen seniorům, chtěli 
jsme vědět, jaká témata akcí by je zajímala 
a kdy by je chtěli navštěvovat. Výsledky 
využije nejen naše programové oddělení, 
ale i nově vzniklý seniorský klub. Druhý 
dotazník se obracel na všechny uživatele 
a návštěvníky starší 15 let a ptal se na 
jejich spokojenost s knihovnou a jejími 
službami. Potěšil nás nejen počet zapoje-
ných respondentů, ale i výsledky, které nás 
ujistily, že si vedeme na výbornou. Připo-
mínkám a podnětům, jež se v odpovědích 
objevily, se budeme věnovat, výsledky 
dotazníku jsou publikovány na webových 
stránkách knihovny.

kniha Počátek (D. Brown)
naučná 100 receptů pro rozkvetlou
  zahradu, balkon i terasu (C. Delvaux)
dětská literatura  Deník malého 
 poseroutky (J. Kinney)
e-kniha Nejlepší pro všechny 
 (P. Soukupová)
audiokniha Z deníku kocoura 
 Modroočka (J. Kolář)
film Krásné lži
mapa Školní atlas světa
desková hra Monopoly
časopis Čtyřlístek
CD Cambridge English First
hudební CD 100 nejkrásnějších 
 dětských písniček

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI A PŘÁTELÉ,

Děkujeme našim partnerům, že nám 

pomáhají v naší činnosti. Spolek Čtenáři 

Ústecka vznikl v roce 2018 a podporuje 

nás v pořádání nových netradičních akcí.

Navázali jsme spolupráci se společností 

Tichý svět, v knihovně je možné využít 

Tichou linku, on-line tlumočení 

do znakového jazyka. I naši knihovníci 

se učí znakovému jazyku.

Zvuková knihovna SVK nabízí díky Knihovně 

a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana 

nevidomým a slabozrakým k zapůjčení 

5 457 zvukových dokumentů a ve spolupráci 

s Nadačním fondem FriendlyVox se podařilo 

rozšířit jejich ozvučený portál na pobočky 

SVK, natočen byl i propagační spot. 

Oceňujeme rovněž pomoc společností 

Tyflocentrum a Tyfloservis. 

 

Veselé paničky i kavalíři

Důležité místo 
v našem týmu 

mají 
Dobrovolnické 
centrum a jeho 

dobrovolníci, v roce 
2018 jich bylo 

13
Rok 2018 byl rokem „osmičkových výročí“ a ani my jsme v rámci oslav nezůstali pozadu. Rok 1993 a rozdělení Československa jsme si připomněli přednáškami o české vlajce, rok 1968 se stal námětem pátrací hry Flash68, říjen 1918 a vznik ČSR jsme ve velkém oslavili na litoměřickém výstavišti.V Březnu – měsíci čtenářů jsme ve spolupráci se spolkem Čtenáři Ústecka a za finanční podpory Ústeckého kraje uspořádali historicky první knihovnický ples a byli bychom rádi, kdyby se stal tradicí. V červnu, stejně tak jako ve všech krajích ČR, proběhla veřejná panelová diskuze „Knihovna – věc veřejná“, kde zástupci 

ministerstev, kraje, měst, obcí, knihoven, partner-
ských organizací i uživatelů debatovali o potře-bách proměny knihoven.Rok přinesl také dva velké zajímavé projekty. Prvním z nich je „Bookstart aneb S knížkou do života“, mezinárodní iniciativa na podporu raného čtenářství, do níž se SVK zapojila. Cílem je oslovit aktivní rodiče a seznámit s knihami a čtením i ty nejmenší čtenáře.  I druhý z projek-

tů, „Mít svět přečtený“, je zaměřen na čtenář-skou gramotnost, a to na propojování formálního 
a neformálního vzdělávání. Na projektu spolu se 
SVK spolupracují i knihovny a školy v Litoměři-cích, Lounech a Děčíně, Muzeum města Ústí n. L. 
a Dobrovolnické centrum, financován je z evrop-ského programu OPVVV.

Jak Bouře, 
tak Sen noci 
svatojánské

Jak se 
vám 
líbí?

Půjčka na oplátku
NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY

Doplňování fondu 
probíhá vedle nákupu 
a povinného výtisku 
i díky darům, v roce 
2018 významnou měrou přispěli zejména 
nakladatelství Host v Brně, nakladatelství 
OLDAG v Polance nad Odrou, nakladatelství 
Šulc-Švarc v Praze a vydavatelství Blanka 
Pragensis Förlag v Norrköping (Švédsko). 

V roce 2018 jsme pro Vás získali 
17 333 nových dokumentů za 

2 783 662 
korun.


