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INFORMACE 
 
 

Vážená paní/Vážený pane, 
 
 
Ústecký kraj prostřednictvím Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (dále 
Knihovna) zajišťuje poradenské, vzdělávací a technické služby v oblasti knihovnictví 
pro obyvatele města Ústí nad Labem, a to formou tzv. městských funkcí. Tyto funkce 
Knihovna vykonává prostřednictvím poboček a provozem tzv. lidové části spolu 
s dětským oddělením, multimediálním oddělením, oddělením cizojazyčné literatury, 
a částečně i oddělením časopisů. Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách, se má 
na zajištění těchto služeb podílet i samotné město, ve kterém knihovna sídlí. Oproti 
ostatním okresním městům v kraji, i zbytku republiky, je však finanční příspěvek 
statutárního města Ústí nad Labem v této oblasti nepatrný. 
 
Kraj i Knihovna dlouhodobě jednaly s městem o vyšším spolufinancování nákladů 
spojených s výkonem městských funkcí knihovny. Tato jednání však narážela na 
neochotu města knihovní služby více podporovat. 
 
Krajskou knihovnu provází každoroční nárůst nákladů spojených s rozšiřováním 
služeb pro veřejnost, hrazených zejména z příspěvku kraje. Knihovna musí soustředit 
nemalé finanční prostředky také do rozvojových projektů a zároveň se připravovat na 
dokončení a zprovoznění nového depozitáře ve výši 138 mil. Kč. 
 
Na základě výše uvedeného schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém 
zasedání dne 9. prosince 2019 postupné utlumení provozu poboček Knihovny od 
začátku roku 2020. Jelikož se však podařilo vyjednat finanční prostředky na provoz 
poboček i pro tento kalendářní rok, Zastupitelstvo Ústeckého kraje své usnesení dne 
27. ledna 2020 změnilo s tím, že jednání o navýšení finančního podílu města na 
zajištění městských funkcí budou v průběhu roku pokračovat. 
 
Pobočka v ulici Hornická tak nebude uzavřena a pobočky v městských částech 
Střekov a v Krásné Březno se přesunou do jiných, vhodnějších prostor. Jejich 
znovuotevření předpokládáme v průběhu měsíce března. Snahou Ústeckého kraje 
je, aby byl provoz poboček zachován pro obyvatele města i v roce 2021. To však 
záleží rovněž na postoji statutárního města Ústí nad Labem. 
 
 

Ústecký kraj 
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