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Zahájení Týdne knihoven 2019 v SVKUL 
 

 
Je tomu více než rok, kdy se Severočeská vědecká knihovna rozhodla vydat knihu  
k 100. výročí Knihovního zákona. Cesta to byla nelehká, ale podařilo se a tak            
30. 9. 2019 mohla SVKUL zahájit Týden knihoven 2019 křtem jedinečné publikace 
Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu, která podává nástin historického 
vývoje a současnosti obcí a jejich knihoven v našem regionu. Křest proběhl 
v krásných prostorách Wolfrumovy vily jako součást ocenění soutěže Knihovníka 
Ústeckého kraje. Kmotrovství se ujal spolu s paní radní Jitkou Sachetovou i Jiří 
Imlauf, který je novou tváří knihovny pro rok 2020. Paní ředitelka, Jana 
Linhartová, poděkovala nejen zřizovateli, ale i všem ředitelům knihoven, 
metodikům, knihovníkům, starostům a celému redakčnímu týmu. 
 
Ústecký kraj a krajská knihovna vyhlašuje každoročně soutěž Knihovník Ústeckého 
kraje. V letošním roce bylo nominováno 9 knihovníků. Krajská komise hodnotila 
knihovníky dle podmínek soutěže Knihovník roku Ústeckého kraje a dne 23. 8. 
2019 rozhodla o výsledku. 1. místo získala Věra Jaborová z Místní knihovny 
Hrobce, 2. místo obdržela paní Vlasta Součková z Městské knihovny v Trmicích       
a 3. místo patří paní Aleně Veselé, knihovnici z Místní knihovny v Měrunicích. 
Ocenění za dlouholetou a obětavou práci v knihovně obdržela paní Marcela 
Smolíková z Místní veřejné knihovny v Málkově, která vede tuto knihovnu úspěšně 
již 50 let. Ocenění za obětavou činnost v knihovně obdržela paní Anita 
Hermannová z Obecní knihovny v Horním Podluží a ocenění za obětavou činnost 
při práci s menšinami bylo předáno paní Růženě Horákové z Místní knihovny 
Cítoliby. Všechny nominované dámy obdržely pamětní list, dárkové tašky               
od Krajského úřadu Ústeckého kraje a první tři i finanční odměnu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Marta Vodná (PR – SVK) 

 

 

 

Tisková zpráva  
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