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Otevření nové pobočky Severočeské vědecké knihovny  
v Neštěmicích 

 

 
 
U příležitosti znovuotevření nově zrekonstruované Speciální základní školy 
a Praktické školy v ulici Studentská 279 v městském obvodu Ústí nad Labem 
– Neštěmice byla dne 5. března 2020 otevřena také zcela nová pobočka 
Severočeské vědecké knihovny, která sídlí v budově této školy. 
 
Slavnostního otevření se zúčastnili všichni, kteří se podíleli na otevření této 
pobočky – ředitelka zmíněné školy Martina Brhelová, ředitelka knihovny 
Jana Linhartová, za Ústecký kraj radní pro kulturu Jitka Sachetová                        
a náměstek hejtmana Petr Šmíd, za město Ústí nad Labem primátor Petr 
Nedvědický a náměstkyně Věra Nechybová, za neštěmickou radnici 
starostka Yveta Tomková – a další hosté. 
  

 

Tisková zpráva  

6. března 2020 
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Pobočka knihovny je otevřena nejen pro širokou veřejnost, ale i pro žáky 
místních mateřských a základních škol. Jejím provozem podpoříme rozvoj 
čtenářské gramotnosti, celoživotní vzdělávání i rozvoj komunitního života 
v místní lokalitě, ale zároveň chceme pilotovat propojení veřejné a školní 
knihovny a využít její potenciál pro mimoškolní aktivity, doučování a další 
neformální vzdělávání žáků i široké veřejnosti. Pobočka nabízí jak klasickou, 
tak i populárně naučnou literaturu, bohatý fond dětských knih, časopisy, 
deskové hry, CD, DVD, přístup k internetu a bude připravovat kulturní             
a vzdělávací aktivity. 
 
Neštěmickou pobočku povede zkušená knihovnice Lucie Fišerová. Otevírací 
doba je stejná jako u ostatních poboček. Knihovna má svůj vlastní vchod 
vedle hlavního vstupu do školy a je přístupná široké veřejnosti nejen 
z Krásného Března, Neštěmic, Mojžíře a Ryjic, ale i dalších lokalit. 
  
Severočeská vědecká knihovna v současné době provozuje tři městské 
pobočky, nacházející se v městském obvodu Severní Terasa v ulici 
Stříbrnická 3030/2, pobočku Hornická v ulici V Kutišti 299/7 a pobočku Klíše 
v ulici Na Popluží 623/3. Připravujeme nové prostory pro pobočku 
v městské části Střekov v ulici Karla IV. 34 a chceme ji otevřít pro veřejnost 
co nejdříve. Pokud bude mít město Ústí nad Labem zájem, zajistíme               
po opravě budovy Corsa v Krásném Březně znovuotevření této pobočky 
v dané lokalitě. 
 

 

 

 

 

Text: Renata Zrníková (PR – SVK) 

 

 


