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Rok 2019 v číslech 

V roce 2019 knihovna poskytla služby 415 083 návštěvníkům, kteří se zúčastnili 

1 037 akcí a vypůjčili si 525 847 dokumentů.  

NÁVŠTĚVNOST 

198 577 návštěvníci, kteří fyzicky přišli do knihovny pro informace, dokumenty, na kulturní 

nebo vzdělávací akce 

216 506 návštěvníci online služeb knihovny (vstupy do katalogu, čtenářského konta, 

elektronických zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu) 

224 368 počet vstupů do elektronického katalogu knihovny celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

5 903 počet vstupů do elektronických informačních zdrojů celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

157 932 počet návštěv webových stránek knihovny 

8 032 počet lidí, kteří využili v knihovně internet 

ČTENÁŘI 

11 450 registrovaní čtenáři celkem 

2 662 čtenáři do 15 let  

2 371 senioři (nad 60 let) 

FOND 

712 501 celkový počet dokumentů (knih, časopisů, map, deskových her, hudebních 

dokumentů, filmů, audioknih…) – včetně fondu OMO 

288 764 dokumenty ve volném výběru  

15 249 nové dokumenty ve fondu 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

525 847 počet vypůjčených knih a dalších dokumentů 

28 741 počet stažených digitálních dokumentů 

991 počet výpůjček e-knih 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

1 037 celkový počet akcí připravených pro veřejnost 

26 107 počet návštěvníků akcí 
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Nejžádanější tituly v roce 2019 

autor název kolikrát 

BELETRIE 

Hartl, Patrik Nejlepší víkend 148x 

Molière Lakomec ; Misantrop ; Tartuffe 113x 

Bryndza, Robert Chladnokrevně : další případ Eriky Fosterové 113x 

Tudor, C. J. Kříďák 112x 

Bryndza, Robert Noční lov :  další případ Eriky Fosterové 108x 

BELETRIE PRO DĚTI 

Kinney, Jeff Deník malého poseroutky  

(1.–13. díl) 

757x 

(jednotlivé díly 46–72x) 

Petiška, Eduard Staré řecké báje a pověsti 48x 

Thorne, Jack Harry Potter a prokleté dítě. Část první a druhá 41x 

Walliams, David Babička drsňačka 35x 

Lindgren, Astrid Bratři Lví srdce 34x 

Walliams, David Malý miliardář 34x 

NAUČNÁ LITERATURA 

Strejc, Antonín Efemeridy pro astrology 1890–2030 53x 

 Clavicula Salomonics (Klíč krále Šalamouna) 53x 

Koukalová, Gabriela Jiná 52x 

Kolář, Pavel Labyrint pohybu 44x 

Kondo, Marie Zázračný úklid : pořádek jednou provždy 39x 

Krausová, Dita Odložený život : skutečný život osvětimské 

knihovnice 

39x 

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

 Minecraft : staň se mistrem! : návody a triky jak 

přežít, uspět a zvítězit  

23x 

Miller, Megan Tajné triky pro Minecrafťáky : neoficiální nálož 

tipů a triků, které jinde nenajdete 

23x 

Brykszyński, Marcin Vláčky : objevuj s úsměvem 22x 

 České dějiny 22x 

Miller, Megan Tajné triky pro Minecrafťáky. Mistr stavitel 20x 
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autor název kolikrát 

e-KNIHA 

Losekoot, Michelle Jak na sítě 9x 

Kotleta, František Stalingrad 6x 

Nesbo, Jo Nůž 5x 

Mornštajnová, Alena Hana 4x 

Hanišová, Viktorie Houbařka 4x 

Mornštajnová, Alena Tiché roky 4x 

O´Leary, Beth Spolubydlící 4x 

Carter, Chris Nenávist 4x 

Dvořáková, Petra Chirurg 4x 

May, Peter Pekingský rozparovač 4x 

Vondruška, Vlastimil Kronika zániku Evropy : 1984–2054 4x 

AUDIOKNIHA  

May, Peter Umrlčí cesta 18x 

Formánek, Josef Prsatý muž a zloděj příběhů 17x 

Vondruška, Vlastimil Zločin na Bezdězu 16x 

Christie, Agatha Čtyři podezřelí 15x 

Vondruška, Vlastimil Tajemství abatyše z Assisi 15x 

autor název                  kolikrát 

HRA 

Zeimet, Jacques Duch! 17x 

Benvenuto, Johan Cortex challenge = Mozkovna  16x 

Colovini, Leo Leo musí ke kadeřníkovi 10x 

Henry, Frédéric Cardline. Svět zvířat 9x 

Stegmaier, Jamey Scythe : buduj, sklízej, ovládej 9x 

FILM 

 Smallfoot = Yeti : ledové dobrodružství 25x 

 Sousedi : bitva o ulici 21x 

 Hra o trůny: sedmá série 20x 

 Jo Nesbø: Doktor Proktor a prdící prášek 19x 

 Pepa 19x 
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autor název kolikrát 

KARTOGRAFICKÝ DOKUMENT 

 Česko a Slovensko Evropa : autoatlas 17x 

 Školní atlas světa 14x 

 Turistický autoatlas Česko 1:100000 7x 

Urban, Zdeněk Ústí nad Labem panoramatická mapa : turistické 

trasy a cíle 

6x 

Mizielińska, Aleksandra Mapy 6x 

 Chráněná krajinná oblast České středohoří – západ 

1:25000 

6x 

 České středohoří – východ turistická mapa 1:50000 6x 

 Turistická mapa Slovinska kartografické zpracování 

Geodetický ústav Slovinska Lublaň 

6x 

 Praha : 1:20000 6x 

CD 

 Cambridge English First. 5 23x 

Redston, Chris Face2face pre-intermediate class audio CDs 22x 

 Cambridge certificate in advanced English. 2 15x 

 Cambridge first certificate in English. 1 14x 

 Advaced 5 authentic examination papers from 

Cambridge ESOL  

14x 

HUDEBNÍ CD 

Foo Fighters Concrete and gold 14x 

Molavcová, Jitka Zpívánky s Jitkou Molavcovou 11x 

Molavcová, Jitka Pohádky a písničky Jitky Molavcové 10x 

Půta, Pavel Ukolébavky lesních skřítků, aneb, Pohlazení před 

usnutím 

10x 

Kulínská, Blanka Skákal pes… 10x 

Patrasová, Dagmar Pasu, pasu písničky 10x 

 Dětská říkadla a písničky 10x 

Doležalová, Klára Říkadla a písničky pro nejmenší dětičky 10x 

 Tancovala myšička 10x 
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autor název kolikrát 

ČASOPIS 

 Reflex : CS společenský týdeník 856x 

 Epocha : svět na vaší dlani 713x 

 Téma 687x 

 Instinkt : společenský týdeník 576x 

 Čtyřlístek 571x 

VYPŮJČENO PREZENČNĚ 

Vasiljev, Ivo Velký učební česko-vietnamský slovník (1.–5. díl) 63x 

(jednotlivé díly 12–13x) 

 Dějiny města Ústí nad Labem 12x 

 Slovník spisovné češtiny 11x 

Netter, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka 10x 

 Slovník spisovného jazyka 9x 

Krsek, Martin Ústí nad Labem 9x 

VYPŮJČENO PREZENČNĚ DĚTEM 

 Barvy : kniha s okénky 15x 

Milton, Stephanie Minecraft. Průvodce světem průzkumníka 14x 

 Čísla : kniha s okénky 14x 

Jelley, Craig  Minecraft. Průvodce k využití ruditu 13x 

 Three little pigs : pop-up picture story 12x 
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1. Ohlédnutí za rokem 2019 

V souladu se Záměry činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na 

rok 2019 poskytovala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVK) 

v průběhu roku 2019 kvalitní a efektivní knihovnické, informační, referenční, bibliografické 

a konzultační služby široké veřejnosti i knihovnám Ústeckého kraje, po celý rok 

spolupracovala s krajským úřadem na zabezpečení úkolů spojených s funkcí knihovny. 

Patřilo mezi ně tradiční zpracování roční účetní uzávěrky za r. 2018, zpracování zprávy 

o činnosti knihovny v r. 2018 včetně zprávy o výsledku finančních kontrol za r. 2018. Na 

základě zpracovaných dílčích projektů jednotlivých pověřených knihoven a projektu SVK 

byl Ústeckému kraji odeslán Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého 

kraje v roce 2019 ve výši 10 961 470 Kč, ten následně rozhodl o přidělení dotace ve výši 

9 mil. Kč.  

 I v roce 2019 bohužel nadále pokračoval trend klesajícího počtu výpůjček 

a návštěvníků jednotlivých oddělení. V porovnání s rokem 2018 se počet výpůjček snížil 

zhruba o šestnáct procent, návštěvnost výpůjčních míst klesla méně výrazně, o necelá dvě 

procenta. Celkový počet návštěvníků, kteří do SVK přišli fyzicky, zůstal ve srovnání 

s rokem 2018 na stejné výši (resp. se zvýšil o 116 osob), a to díky nadále vzrůstajícímu 

počtu návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí (od roku 2019 jsou do statistiky nově 

započítáváni i účastníci akcí v knihovně proběhlých, ale knihovnou neorganizovaných). Za 

zábavou a vzděláním do knihovny v roce 2019 přišlo 198 577 lidí a je zřejmé, že SVK je 

oblíbeným místem pro trávení volného času a kulturní vyžití. Hojně využívány jsou také 

online služby, jež knihovna nabízí (online katalog, čtenářské konto, přístup k elektronickým 

zdrojům či do databází, půjčování e-knih apod.), byť počet virtuálních návštěv v roce 2019 

mírně klesl na 216 506 (o necelých sedm procent) a zároveň tím poklesla i celková 

návštěvnost knihovny (fyzické návštěvy + návštěvy online služeb), a to o  necelá čtyři 

procenta na výsledných 415 083 návštěv. 

V březnu již tradičně knihovny spolu se Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků hledají Čtenáře roku, v roce 2019 to byl muž – Mistr četby, kromě množství 

návštěv v knihovně a počtu výpůjček byla hodnocena i účast daného muže na akcích 

knihovny, včetně jeho aktivního přínosu, nebo to, zda k četbě vede své případné potomky. 

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhlo v SVK 18. března na akci Ostrov duchů za účasti 

tváře knihovny Josefa Formánka, Čtenář roku 2019 Josef Bohuněk převzal ocenění z rukou 

ředitelky knihovny Jany Linhartové a popřát mu přišli rovněž primátor města Ústí nad 

Labem Petr Nedvědický, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Adam 

Šrejber a ústecká krajská radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová.  

Na úspěšnou akci Shakespeare 4-0-2, pořádanou v roce 2018, navázalo 

12. dubna 2019 celodenní tematické pásmo pořadů odkazujících na dílo a život současného 

a stále populárního autora Stephena Kinga. Dubnový multižánrový program nabídl 
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množství zajímavých aktivit pro malé i velké, mladé i staré. Dětské oddělení pozvalo 

návštěvníky na hororový workshop, starší čtenáři se mohli věnovat rukodělným aktivitám 

v prostorách Lidové půjčovny, ochotnické divadlo Čajoherák předvedlo amatérské 

hororové představení, pod vedením zkušeného lektora tvůrčího psaní probíhala lekce tvorby 

hororové povídky a vše zakončil večerní komponovaný pořad autorského čtení z díla 

spisovatele Davida Hradílka, doprovázený potemnělými tóny basové kytary a živého 

videomappingu.  

Z důvodu dobíhající rekonstrukce „staré“ budovy knihovny ve Velké Hradební 49 

byl do konce dubna omezen provoz vědecké části. Po rekonstrukci se do bývalé zimní 

zahrady v přízemí nově nastěhovala část Oddělení cizojazyčné literatury (ostatní jazyky 

kromě angličtiny) a do prvního patra se vrátilo Oddělení časopisů, a to s rozšířenou 

otevírací dobou. Přízemí budovy navíc nabídlo návštěvníkům i větší výstavní prostory 

a možnost občerstvení v kavárně. Nové místo v podkroví vily získalo pro svou činnost 

Oddělení doplňování a zpracování fondu, jež se sem přestěhovalo z objektu ve 

W. Churchilla. 

Slavnostní znovuotevření Wolfrumovy vily bylo spojeno s vernisáží výstavy 

fotografií z projektu Dvacítky a odhalením pamětní desky rodině Wolfrumů, 26. dubna 

dopoledne se jej za velké pozornosti médií zúčastnilo 110 hostů. Večer se pak v prostorách 

vily tančilo na druhém Knihovnickém plese. Opravené Wolfrumově vile byl věnován 

i sváteční 1. květen, kdy tu s velkým zájmem veřejnosti proběhl Den otevřených dveří 

s komentovanými prohlídkami (včetně běžně nepřístupných prostor).  Návštěvníkům bylo 

k dispozici i Oddělení časopisů a registrační pult, kde si v rámci akce mohli zájemci 

prodloužit nebo zařídit registraci za zvýhodněných podmínek. Zároveň se v tento den 

hostům poprvé představila i nová kavárna v knihovně Café Novel.  

Další slavnostní premiéra se odehrála 19. června. Společenský večer zahájil Ivo 

Jahelka, jenž hostům zahrál několik svých songů, včetně nového knihovnického, a pokřtil 

publikaci Století knihoven, kterou Severočeská vědecká knihovna vydala jako připomínku 

100. výročí knihovního zákona. Hlavním bodem programu bylo pak otevření Poradenského 

a edukačního centra SVK, kmotrovské role se ujali radní pro kulturu a památkovou péči 

Ústeckého kraje Jitka Sachetová, náměstkyně NÚV Jana Zapletalová, prorektor pro vnější 

vztahy UJEP Pavel Doulík a ředitel Odboru předškolního, základního, základního 

uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT Jaroslav Faltýn. V novém centru bylo možné 

zhlédnout výstavu moderních učebnic, periodik, odborné literatury a pomůcek, kromě 

prezentace moderních vzdělávacích materiálů ale nabízí také vzdělávací akce, besedy 

a poradenskou službu odborného garanta pro rodiče, osoby se znevýhodněním, nadané děti 

i pedagogické pracovníky.  

Pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, 

odbornou veřejnost, akademické pracovníky, studenty i další zájemce SVK uspořádala 

20. června první Kulturní fórum Ústeckého kraje. Akci s tématem Role kulturních institucí 

ve vzdělávání a podtitulem Máme ESO v rukávu hostilo Muzeum města Ústí n. L. 
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a finančně ji podpořil Ústecký kraj. Záštitu nad akcí převzali místopředseda Senátu PČR 

a předseda komise pro výchovu a vzdělání Jiří Růžička, hejtman Ústeckého kraje Oldřich 

Bubeníček, ministr kultury Antonín Staněk a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

První Kulturní fórum Ústeckého kraje přineslo řadu zajímavých příspěvků i množství 

inspirace a na otázku, jakou roli v celoživotním vzdělávání hrají a mají hrát kulturní 

instituce, nabídlo jednoznačnou odpověď: knihovny, muzea a galerie mají důležité místo na 

poli neformálního vzdělávání, mohou a umějí obohatit i to formální. Jsou otevřeny lidem, 

novým myšlenkám i technologiím, jsou kreativní, příjemné, nebojí se spolupráce. 

Důležitou změnou, která v roce 2019 zásadně ovlivnila práci knihovníků i služby 

čtenářům, byl přechod na nový automatizovaný knihovní systém Tritius. Důvodem bylo 

jednak ohlášené zastavení vývoje dosavadního knihovního systému Clavius od roku 2020, 

jednak nutnost dále služby knihovny modernizovat a zlepšovat. K přechodu na nový systém 

došlo po delších přípravách v červenci a začátky nebyly lehké, vyžádaly si několik měsíců 

ladění a odstraňování problémů, mnohých si všimli i čtenáři a mnozí z nich si také hůře 

zvykali na novou podobu katalogu knihovny. Ke konci roku se více méně podařilo většinu 

odborných činností obnovit a stabilizovat.  

Vzácného hosta přivítala knihovna 29. července, kdy ji navštívila paní Teresa 

Schudawa s rodinou, prapravnučka Carla Georga Wolfruma. S velkým zájmem a radostí si 

prohlédla opravenou Wolfrumovu vilu jako jedno z míst v Ústí nad Labem, které je spjato 

s její rodinnou historií. Během své návštěvy ve městě nevynechala rodina ani další objekty 

důležité pro život vlastních předků – bývalé Wolfrumovy továrny (Krásné Březno, 

Předlice), památkově chráněnou vilu postavenou Carlem Friedrichem Wolfrumem (nynější 

budova Českého rozhlasu) nebo rodinnou hrobku na hřbitově v Krásném Březně.  

V září SVK vydala nový knihovní řád. Jeho úprava vzešla z potřeby sladit jeho 

podobu se změnami, kterými knihovna v poslední době prošla. Byla přesunuta některá 

oddělení, některým se částečně proměnila či obohatila činnost, některá oddělení byla po 

transformaci přejmenována (např. Hudební oddělení se stalo Multimediálním oddělením 

a plánuje větší rozšíření služeb).  Knihovna také začala vydávat nové čipové průkazy 

(uživatelům odpadla povinnost k registraci předkládat fotografii) a zavedla samoobslužné 

vracení a půjčování. Knihovní řád získal i jednu přílohu navíc, ceník propagačních 

předmětů. 

Týden knihoven byl kromě množství již tradičních i nových zajímavých akcí 

především ve znamení křtů. První z nich proběhl hned v pondělí 30. září, kdy byla 

představena publikace Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu, kterou s pomocí 

pověřených knihoven sepsala SVK a jejíž vznik finančně podpořil Ústecký kraj. 

Knihovnám a knihovníkům byl ale věnován celý slavnostní večer, jeho součástí bylo 

i vyhlášení Knihovníka Ústeckého kraje pro rok 2019. Podporou této soutěže Ústecký kraj 

již několik let vychází vstříc snaze SVK ocenit práci pracovníků malých veřejných 

knihoven v kraji a jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb 

i podíl na zajištění kulturního života a rozvoji místa, kde působí. Spolu se zástupci 
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Ústeckého kraje – radní pro kulturu a památkovou péči Jitkou Sachetovou a předsedou 

výboru pro kulturu a památkovou péči Jaroslavem Dubským – a ředitelkou krajské 

knihovny Janou Linhartovou pokřtil novou publikaci a pogratuloval vítězům Jiří Imlauf, 

nová tvář knihovny, a večer zpestřil svými písněmi. 

Den nato byla pokřtěna kniha Obchod s (ne)štěstím bývalého soudního vykonavatele 

Jiřího Tůmy, který ve své prvotině sepsal třináct příběhů ze své dlouholeté praxe.  

Všestranně nadaná autorka Anežka Marková 2. října představila svou knihu Lovkyně 

s rusými vlasy, jež se zrodila v jejím těžkém životním období a kterou jí vydala SVK. O den 

později se děti a jejich rodiče měli možnost seznámit s novou interaktivní pamětní knihou 

pro nejmenší a jejich předčítající rodiče Můj čtenářský deníček, která vzešla v létě ze 

spolupráce Terezy Kleinové a Alexandry Žákové, knihovnic dětského oddělení SVK. Pátek 

4. října byl věnován všem příznivcům kolečkových bruslí a křtu interaktivní knihy Ondřeje 

Thora s názvem Inline bruslení, součástí tohoto setkání byla i krátká výuka. Na závěr Týdne 

knihoven si již tradičně mohli všichni ti, kdo mají rádi deskové hry, přijít zahrát a vyzkoušet 

zajímavé novinky během Herní soboty.  

Týden knihoven 2019 ale přinesl ještě jednu velkou událost. Severočeská vědecká 

knihovna 3. října převzala v nádherných prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina 

z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka ocenění  Knihovna roku 2019 v kategorii 

Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Vyznamenána byla za projekt Poradenského a edukačního centra (PECka) – metodického 

centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání, které vzniklo jako 

první v České republice. Poradenské a edukační centrum se kromě práce se školami 

zaměřuje i na podporu nadaných dětí a osob se zdravotním znevýhodněním, v listopadu 

např. bylo s jeho podporou ve vědecké i lidové části knihovny dokončeno zavedení 

bezplatné Tiché linky, která nabízí tlumočení do znakového jazyka a online přepis mluvené 

řeči do textu pro sluchově postižené. Tato služba je zájemcům k dispozici mj. právě v PEC. 

Prosinec přinesl knihovně nepříjemné události, Zastupitelstvo Ústeckého kraje na 

svém jednání rozhodlo o uzavření tří poboček SVK. S platností od 1. ledna 2020 měly být 

zrušeny pobočky v Krásném Březně a na Kamenném Vrchu, k 30. červnu 2020 měl stejný 

osud potkat i pobočku Hornická.  Celá situace byla vyvolána neshodami kolem financování 

městské funkce mezi Ústeckým krajem jako zřizovatelem knihovny a městem Ústí nad 

Labem jako příjemcem těchto služeb.  Mezi čtenáři i knihovníky rozhodnutí o uzavření 

poboček vyvolalo vlnu nesouhlasu, vznikla i petice na jejich záchranu. Ústecký kraj 

následně přislíbil pro rok 2020 financování poboček obnovit a pokračovat ve vyjednávání 

s městem. SVK se ale rozhodla mezitím již vypovězené prostory poboček Krásné Březno 

a Kamenný Vrch opustit a pro pobočky v těchto částech města najít prostory nové, 

vhodnější. Nezbývá než věřit, že se v roce 2020 podaří financování poboček stabilizovat, 

jejich služby jsou pro některé skupiny obyvatel města nenahraditelné.   

Stejně jako v předchozích letech knihovna aktivně hledala nové partnery pro 

spolupráci a nezapomínala ani na ty již tradiční. Poskytovala jim prostor pro jejich akce 
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a mnohé další s nimi připravila. Mezi ty nejvýznamnější patří spolek Čtenáři Ústecka, 

Severočeský klub spisovatelů, Ústecká univerzita, Tyfloservis, Tyflocentrum, Tichý svět, 

FriendlyVox, EMU, Česká genealogická společnost, NIDV či herní klub UZEL. Ve 

druhém pololetí roku 2019 byla navázána úspěšná spolupráce s Centrem psychosomatické 

péče PÉXIS, díky níž se uskutečnily zajímavé přednášky a workshopy pro širokou veřejnost 

i seniorský klub. Dalším novým partnerem se stala Diakonie Praha, jež zatím SVK pomohla 

se dvěma akcemi, ale v plánu je dlouhodobá a rozsáhlá spolupráce. Velké pole pro 

spolupráci a partnerství se otevírá v činnosti Poradenského a edukačního centra, ať už jde 

o jednotlivé školy a další vzdělávací instituce a organizace, nakladatele a vydavatele 

vzdělávací literatury, výrobce pomůcek nebo pomáhající organizace. 
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2. Vzdělávací a kulturní činnost 

V roce 2019 připravila Severočeská vědecká knihovna celkem 1 037 akcí pro 

26 107 návštěvníků. V budově ve Velké Hradební 45 a 49 se v roce 2019 uskutečnilo 

11 kulturních akcí pro 423 účastníků a 101 vzdělávacích akcí pro 3 404 účastníků, v budově 

ve W. Churchilla 3 pak 144 kulturních akcí pro 6 923 účastníků a 674 vzdělávacích akcí pro 

13 575 účastníků. Na pobočkách proběhlo 22 kulturních akcí s 308 účastníky 

a 85 vzdělávacích akcí pro 1 474 účastníků. 

Pro dalších 156 akcí knihovna poskytla své prostory a navštívilo ji tak dalších 

3 855 lidí. 

Spolupráce se školami, exkurze a lekce informačního vzdělávání 

Dětské oddělení v roce 2019 realizovalo celkem 229 vzdělávacích programů 

pro jednotlivé třídy škol v Ústí nad Labem, přilehlých obcích i regionu, z toho 

133 programů pro základní školy a 20 programů pro mateřské školy v prostorách knihovny 

na základě poptávky ze strany škol. Dalších 30 vzdělávacích lekcí na podporu čtenářské 

gramotnosti a 10 programů s deskovými hrami proběhlo v rámci projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí n. L.; 25 lekcí na podporu čtenářské gramotnosti žáků 

v rámci projektu IKAP na školách v regionu (Jirkov, Žatec, Lovosice, Varnsdorf, Hora 

sv. Kateřiny, Bílina a Chomutov) a 11 programů v rámci projektu Mít svět přečtený 

(spolupráce se Speciální základní školou a Praktickou školou Pod Parkem a se 

ZŠ Chlumec). 

Do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se Dětské oddělení spolu 

s pobočkami knihovny ve školním roce 2018/2019 zapojilo společně se 14 základními 

školami. Projektu se zúčastnilo 605 dětí z 28 tříd základních škol z Ústí nad Labem a dvou 

obcí (Tisá, Povrly). Každá třída v průběhu celého školního roku absolvovala v knihovně 

(Dětské oddělení, pobočka Stříbrníky, pobočka Klíše, pobočka Krásné Březno) 

seznamovací lekci a v období květen–červen 2019 bylo realizováno 12 slavnostních 

programů pasování na čtenáře pro žáky 1. tříd a jejich rodiče – tentokrát pokleklo před 

králem více než 800 dětí. Projekt v knihovně nadále pokračuje i ve školním roce 2019/2020. 

Od října 2019 probíhají 1x měsíčně, střídavě v prostředí knihovny a školy, setkání se 

dvěma třídami ze ZŠ Palachova a ZŠ Trmice, jejichž obsahem je příprava rozhlasové hry 

a audioknihy podle vybraného knižního titulu – Den, kdy voskovky řekly DOSt. Projekt 

Bichle do ucha je rozložen do celého školního roku a jeho výstupem má být rozhlasová hra, 

kterou děti naživo představí publiku, a audiokniha vytvořená ve spolupráci 

s Multimediálním oddělením. 

Na závěr roční spolupráce se dvěma třídami ze Speciální ZŠ a Praktické školy Pod 

Parkem a se ZŠ Chlumec proběhlo v prosinci 2019 slavnostní předání knih, které žáci 

vytvořili během realizace projektu Mít svět přečtený. 



 
14 

Hudební/multimediální oddělení se po celý rok podílelo na programu školních 

exkurzí v budově W. Churchilla. Byly vytvořeny nové vzdělávací a tematické lekce pro 

žáky základních škol, které ve druhé polovině roku začaly pravidelně probíhat. Realizováno 

bylo celkem 30 exkurzí pro celkem 600 účastníků, a to ze škol: SPŠ Resslova, Gymnázium 

Litoměřice, Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala (projektové dny), Speciální ZŠ Střekov, 

SPŠ a SOŠ Čelakovského, SSŠ Bělehradská, ZŠ Mírová, úzká spolupráce byla navázána 

zejména se Speciální školou Pod Parkem. 

V Lidové půjčovně bylo připraveno 36 exkurzí a lekcí informačního vzdělávání pro 

813 účastníků, a to pro SPŠ Resslova, Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala (projektové 

dny), Gymnázium Litoměřice, SPŠ a SOŠ Čelakovského, SSŠ Bělehradská, ZŠ Mírová; 

15 lekcí proběhlo v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP 

Ústí n. L. 

V Oddělení cizojazyčné literatury se během 48 exkurzí a lekcí vystřídalo 

1 046 účastníků, a to ze škol a institucí: SZŠ Palachova, Gymnázium 

a SOŠ Dr.  V. Šmejkala, ZŠ Kamenný Vrch, SPŠ Resslova, OA Děčín, SZŠ Děčín, 

ZŠ Velké Březno, ZŠ Stříbrnická, ZŠ Mírová, OA Pařížská, Gymnázium Jateční, 

ZŠ Jirkov, ZŠ Mojžíř, Czechtrade. V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

navštívilo Oddělení cizojazyčné literatury 125 žáků základních škol, pro které zde byl na 

dopoledne připraven zábavně-naučný program. Plnili různé vědomostní úkoly, kvízy, došlo 

i na tanec nebo kolektivní hry na procvičení anglického jazyka. Do akce se zapojil také 

dobrovolník Wissem a pro děti byl velmi milým zpestřením, protože si mohly vyzkoušet, 

zda jsou schopny se domluvit i s někým, kdo neumí česky. 

V březnu byla ve spolupráci s partnerskou organizací ELEC připravena úspěšná 

vzdělávací akce Lepší angličtina pro žáky ZŠ, které se zúčastnilo 515 žáků ze 7 základních 

škol. Cílem a hlavním posláním této akce je podpořit v dětech zájem o angličtinu, vysvětlit 

jim potřebnost a důležitost znalosti cizího jazyka a v neposlední řadě jde i o zpestření 

klasické výuky ve třídách. Žáci si společně s lektory potrénovali svoje komunikační 

schopnosti a pokusili se zvládnout zábavný kvíz, v němž si procvičili svoje získané znalosti. 

Akce je mimo jiné skvělou možností přilákat nové návštěvníky do knihovny, kde je jim 

představeno nejen Oddělení cizojazyčné literatury, jeho fond a nabídka služeb, ale také 

celkově možnosti knihovny jako takové.  Učitelé akci ocenili jako velmi přínosnou a 

hodnotili ji kladně, stejně jako žáci, kteří byli odměněni drobnými dárky. V září byla ve 

stejném duchu akce zopakována, tentokrát pro 164 žáků. 

Dvě setkání na téma Hry ve výuce cizích jazyků připravila Contexta. Nakladatelství 

Oxford University Press uspořádalo v dubnu metodický seminář pro učitele anglického 

jazyka na 1. stupni ZŠ s názvem: Enjoy the journey. Na semináři byla pedagogům 

představena nová publikace, se kterou se učili pracovat, zúčastnilo se jich 39. V červnu 

následoval další vzdělávací seminář pro učitele s názvem Oxford Exam trainer – train or 

practice, na akci dorazilo 30 návštěvníků. Další ze seminářů nakladatelství Oxford 

University Press, tentokrát s názvem Tricked into Speaking, se konal v říjnu a šlo na něm 
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o nácvik motivačních metod na procvičování komunikačních dovedností studentů, přišlo 

22 účastníků. 

Oddělení časopisů pro projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP 

Ústí n. L. připravilo celkem 6 lekcí, pracovníci oddělení se zapojili rovněž do realizace 

říjnového Happeningu pro základní školy. 

V Oddělení studoven byl v rámci IVU zájem především o lekce Zvládnu to i bez 

kopírování z Wikipedie, Citace, aneb jak správně citovat použitou literaturu, Řecké báje 

a pověsti, Co nevíte o Ústí, Zdroje informací, Mácha pro mladý. Některé z lekcí byly dle 

požadavku vyučujících připraveny na míru. Byly vytvořeny a dány na web nové lekce: Děti 

se žlutou hvězdou aneb Život dětí v terezínském ghettu a Jak se nenapálit v digitálním světě 

aneb Mediální gramotnost pro náctileté. Lekcí se účastnili žáci škol Gymnázium 

Bohosudov, Gymnázium a SOŠ Dr.  V. Šmejkala, SPŠ Stříbrníky, SŠ Trmice, 

ZŠ Liběchov, ZŠ Metelkovo nám. Teplice, ZŠ Rabasova, ZŠ U Nových lázní Teplice, 

ZŠ Vinařská. Exkurze spojená s kvízy byla připravena také pro příměstský tábor z Teplic. 

V lednu a na přelomu květen/červen se oddělení připojilo k realizaci 

implementačních aktivit v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

OS ORP Ústí nad Labem. Připravilo a prezentovalo několik zajímavých lekcí, v nichž se 

zaměřilo na vyhledávání a ověřování informací v elektronických zdrojích a na regionální 

tematiku (pověsti Ústecka). 

V březnu byl realizován bohemistický seminář Bohemistika v elektronických 

informačních zdrojích, určený studentům KBO UJEP Ústí nad Labem. Ve druhém pololetí 

roku 2019 byly prezentovány lekce v rámci Projektových dní pro Gymnázium a SOŠ 

Dr. V.  Šmejkala. Oddělení se zapojilo rovněž do přípravy a realizace Happeningu, byly 

vytvořeny nové úkoly a kvízy s tematikou letů k Měsíci. 

Pracovníci Poradenského a edukačního centra vytvořili a prezentovali  

informačně-vzdělávací lekci Rovný přístup v knihovnách. Částečně workshopovou lekci, 

která je zaměřena na tematiku pomoci zrakově a sluchově znevýhodněným uživatelům, 

během 27 akcí absolvovalo 501 žáků s pedagogickým doprovodem. 

Žáci základních škol i studenti škol středních jsou pravidelnými návštěvníky centra. 

Aktivní spolupráce byla navázána zejména se Speciální školou Pod Parkem, 

ZŠ Vojnovičova, ZŠ Libouchec a dalšími (Gymnázium Jateční, ZŠ České mládeže, 

ZŠ Libouchec, ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ Stříbrnická). 

Svou finanční gramotnost si mohli žáci 6. a 7. ročníků prověřit na přednášce Cena 

peněz (účast 179 žáků). Žákům devátých ročníků základních škol centrum zprostředkovalo 

prezentaci školy Schola Humanitas Litvínov (účast 103 žáků). Program Poradenského 

a edukačního centra byl také součástí projektových dnů Gymnázia a SOŠ Dr. V. Šmejkala, 

vidělo ho 113 studentů. Díky sponzorům má centrum ve svém fondu mj. stavebnice 

Cestování s MOY TOY, lekci se stavebnicí si vyzkoušelo např. 13 dětí z MŠ Telnice. Děti 

z MŠ Pidi Midi si mohly zažít Den Bílé hole, který centrum uspořádalo 15. října ve 
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spolupráci s Neviditelnou výstavou v Praze. Úspěšné akce, jež propojila svět vidících se 

světem nevidomých, se zúčastnilo 105 návštěvníků z řad žáků MŠ, ZŠ i široké veřejnosti. 

 Vědecká půjčovna v roce 2019 připravila lekce a exkurze pro celkem 1 468 žáků 

základních a středních škol (ZŠ SNP, SŠ Trmice, SŠ Keplerova, SPŠ Stříbrníky, 

ZŠ Metelkovo nám. Teplice, Gymnázium Jateční, SPŠ Resslova). V měsících lednu, květnu 

a červnu se oddělení rovněž zapojilo do projektu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem, kdy knihovnu postupně navštívili žáci 

10 místních základních škol. Pro děti byl připraven vzdělávací program, který je zábavnou 

formou vedl k získávání a rozvíjení nových a zajímavých informací a dovedností. Exkurze 

prostorami vědecké části knihovny byla připravena i pro účastníky Noci s Andersenem 

(proběhla v Dětském oddělení v režii Dobrovolnického centra). 

Ve spolupráci s Oddělením studoven se v prostorách knihovny konaly tři Projektové 

dny, kterých se účastnili studenti Gymnázia a SOŠ Dr.  V. Šmejkala. V říjnu proběhl již 

9. ročník oblíbeného Happeningu pro žáky 9. tříd ZŠ. Společným tématem bylo tentokrát 

50. výročí přistání člověka na Měsíci. Školy také rády využívají nabídky her ve Vědecké 

půjčovně, v roce 2019 to byla třeba FZŠ České mládeže (kroužek Deskových her) nebo 

ZŠ Karla IV., hry jsou v oddělení vyžívány i během lekcí IVU. K nejúspěšnějším 

programům z nabídky kromě Deskohraní patří lekce informační gramotnosti Do knihovny 

vchod vám přijde vhod, Pět kontinentů a Hodnota Evropy, otázka hodnot. 

Na pobočkách knihovny se uskutečnilo 81 exkurzí a lekcí pro žáky převážně 

z mateřských a základních škol, celkem pro 1 448 účastníků, na Hornické 7 pro 

79 účastníků, na Kamenném Vrchu 6 pro 77 účastníků, na Klíši 25 pro 410 účastníků, 

v Krásném Březně 18 pro 343 účastníků a na Stříbrníkách 25 pro 539 účastníků. 

Nabízených lekcí na pobočkách využily MŠ Motýlek, MŠ Neštěmice, MŠ Pomněnka, 

MŠ Vojanova, MŠ U Borovice, ZŠ Anežky České, ZŠ Mojžíř, MŠ U Plavecké haly, 

MŠ Zvoneček, Speciální MŠ Štefánikova, ZŠ České mládeže, ZŠ Palachova, ZŠ Trmice, 

Speciální škola Pod Parkem, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Mírová, ZŠ Rabasova, 

ZŠ Stříbrnická, ZŠ Nová, Gymnázium a SOŠ Dr. V. Šmejkala a Dětský domov Severní 

Terasa. ZŠ Stříbrnická a ZŠ Palachova využily i nabídky na workshop skládání Rubikovy 

kostky, který doprovázel výstavu o tomto hlavolamu na pobočce Stříbrníky. 

Oddělení PR připravilo pro školy 5 akcí s celkovou účastí 364 dětí. V dubnu to byla 

akce pořádaná v rámci spolupráce s dopravním hřištěm Městské policie v Krásném Březně 

pod názvem Babičko, dědečku, převeď mě! v prostorách ZŠ Karla IV. za účasti 115 dětí 

předškolního a mladšího školního věku, v červnu proběhla přednáška Českoslovenští letci 

v RAF a v říjnu a listopadu se třikrát uskutečnila přednáška na téma finanční gramotnosti 

Role peněz v našem životě.  
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Vzdělávací akce 

V Dětském oddělení v roce 2019 pokračovala realizace pilotního ročníku projektu 

Bookstart aneb S knížkou do života pro skupinu dětí narozených v roce 2018 a jejich 

maminky, od září 2019 se rozběhl 2. ročník s o rok mladšími dětmi, rozšířený o dvě skupiny 

na pobočkách Hornická a Stříbrníky. Koordinátorkou a realizátorkou projektu je 

v SVK MgA. Tereza Kleinová. Pod jejím vedením v knihovně probíhá systematická, 

kvalitní a intenzivní podpora rodinám v oblasti čtenářské pregramotnosti. Pro každou 

skupinu jsou měsíčně připraveny dva programy, zaměřené na získávání vztahu dětí ke 

knihám již od narození. Projekt nabízí pomoc s orientací v knižní produkci, společné čtení, 

tvoření památečních leporel, Montessori aktivity nebo přednášky zajímavých hostů: Alena 

Pilnajová a Marie Říhová: Psychomotorický rozvoj; Mgr. Hana Kořenská: Inovativní 

vzdělávací metody; Mgr. Štěpánka Hovorková: Fyzioterapie; Bc. Jaroslava Pavlišová: 

Znakování; PhDr. Irena Landová: Psychologie; Veronika Boulterová: Muzikoterapie; 

J. Kršňák: Digiděti; P. Nejedlá: Logopedie; Dětská psychologie; ICUK: Podnikání na 

mateřské dovolené.  

Na pobočce Hornická jsou modifikované aktivity projektu realizovány také se 

skupinou dětí z Dětského domova na Severní Terase. Lekce jsou zahrnuty jako mimoškolní 

vzdělávání, tvořivé dílny a podpora čtenářské gramotnosti. Dětský domov navštěvuje 

pobočku dvakrát v měsíci. 

Od října po celý školní rok nabízí SVK dětem a rodičům z projektu Bookstart 

i dalším čtenářům kurz Tréninku jazykových schopností dle Elkonina pod vedením 

certifikované lektorky a logopedky Mgr. Petry Nejedlé. 

Díky Evropské dobrovolné službě probíhala v období únor–červen 2x měsíčně 

v Dětském oddělení pod vedením dobrovolníka z Tunisu Wissema Chaabanea zábavná 

konverzace v angličtině, určená starším dětem. 

Během akce Kouzlíme se zeleným plátnem si děti v říjnu s lektorem Martinem 

Kunešem vyzkoušely tvorbu videí s tématem oblíbených knih. 

Mezi nejdůležitější činnosti, které charakterizují rok 2019 v práci Lidové půjčovny, 

patří zahájení činnosti Seniorského klubu knihovny. Poprvé se sešel v polovině ledna a ke 

konci roku měl 51 členů, setkání proběhla 21x. Klub vedou Denisa Bíbová a Pavla 

Humlová a s pomocí ostatních pracovníků knihovny pořádají a připravují přednášky, 

besedy, autorská čtení, cvičení a různé další akce, byl realizován i společný výlet do 

Německa. Klub má vlastní stránku na webu knihovny (https://www.svkul.cz/pro-

ctenare/seniorklub/) a také fotogalerii, kde se prezentují fotografie z akcí. Seniorům jsou 

věnovány i akce na pobočkách, na pobočce Klíše např. proběhla přednáška Senioři 

v kyberpostoru. 

Dalším novým projektem, do kterého se pracovníci Lidové půjčovny zapojili, je 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) organizovaná PEF ČZU v Praze. Její studenti 

absolvují cyklus videopřednášek a testů (celkem jich bylo šest), úspěšní absolventi pak 

obdrží Osvědčení o absolutoriu. Přihlásilo se 11 studentů, první semestr úspěšně ukončilo 

https://www.svkul.cz/pro-ctenare/seniorklub/
https://www.svkul.cz/pro-ctenare/seniorklub/
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7 z nich. Téma úvodního semestru bylo předem určeno a možná bylo trochu náročnější – 

Etika jako východisko z krize společnosti. Téma příštího semestru (leden až červen 2020) si 

mohli studenti zvolit sami a vybrali si České dějiny a jejich souvislosti. Garantkami VU3V 

jsou Denisa Bíbová a Pavla Humlová. Bližší informace lze nalézt opět na stránkách 

Seniorklubu.  

V Lidové půjčovně jsou seniorům nabízeny i individuální lekce práce s online 

katalogem, kromě orientace v něm jsou ale často věnovány rovněž prvním krokům 

s počítačem a bezpečnosti při využívání internetu, v roce 2019 proběhly tři takové lekce. 

Na lekcích trénování paměti se zájemci sešli s lektorkou Michaelou Hudíkovou 

v roce 2019 celkem osmnáctkrát, osmnáct lekcí si připravila rovněž Ludmila Makovská. 

Navíc realizovala také ukázkovou lekci v rámci Národního týdne trénování paměti, jíž se 

13. března zúčastnilo 17 lidí. Ukázkové lekce trénování paměti proběhly i na pobočkách 

(Stříbrníky, Klíše). Psavci se scházeli na tvůrčím psaní s Ondrou Prchalem, nad svými 

literárními pokusy se sešli celkem 36x.  

Oddělení cizojazyčné literatury uspořádalo v roce 2019 celkem 38 vzdělávacích 

akcí pro 1 800 posluchačů. V lednu se ve spolupráci s Francouzským klubem konala 

přednáška Dr. Lazara o významné osobnosti francouzského filmu Gerardu Phillipovi pro 

36 účastníků a v březnu Dr. Lazar přednášel o velikánech francouzského malířství 

Paulu Gauginovi a Georgi Seuratovi. Akci navštívilo 34 návštěvníků. V říjnu proběhla další 

z akcí ve spolupráci s Francouzským klubem, tentokrát byly veřejnosti představeny dámy 

Romy Schneider a Marlene Dietrich. Akci navštívilo 22 návštěvníků. Zahraniční 

dobrovolník Wissem Chaabane vyprávěl v únoru o své zemi na přednášce s názvem 

Tunisko: mozaika, které se zúčastnilo 39 návštěvníků, na přednášku Tunisko mýma očima 

se přišlo podívat 15 lidí. 

V roce 2019 se konalo i pravidelné setkávání účastníků Open English Club(u). 

Setkání v tomto období proběhlo 39x pro 481 účastníků. Open English Club se do dubna 

scházel v učebně v ulici W. Churchilla a po kompletní rekonstrukci budovy v ulici Velká 

Hradební se členové mají možnost potkávat v útulném prostoru (bývalé) zimní zahrady ve 

Wolfrumově vile, kde se nyní nachází část Oddělení cizojazyčné literatury. Open English 

Club vedl do června dobrovolník Wissem Chaabane. Konverzaci zpestřoval poznatky 

a zajímavostmi ze své země, stejně tak jako různými aktivitami, které si jako budoucí učitel 

rád s návštěvníky klubu vyzkoušel. Wissem připravoval pro zájemce také Arabský klub, ten 

se ale sešel pro nevelký zájem jen pětkrát. 

Pro dětské čtenáře v Oddělení cizojazyčné literatury proběhlo deset lekcí angličtiny 

s lektorkou Michaelou Visockou. 

Vědecká půjčovna si v listopadu v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce pro 

návštěvníky knihovny připravila vědomostní kvíz Osudová Sametová – každý si mohl 

vyzkoušet, co mu zůstalo v paměti z doby před 30 lety, současně byly vystaveny 

i dokumenty týkající se této významné události českých dějin.  
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Poradenské a edukační centrum navázalo spolupráci s Neviditelnou výstavou 

a společně pak připravili akci u příležitosti Dne Bílé hole 15. října. Zúčastnilo se jí 

105 návštěvníků a byla jistě přínosná všem – jak dětem a široké veřejnosti, tak i nevidomým 

průvodcům Neviditelné výstavy, které zejména potěšilo setkání s dětmi z mateřských škol. 

I v roce 2019 se v knihovně setkávaly děti v programovacím klubu pro starší děti 

a mládež CoderDojo, a to díky dobrovolné práci mentora Jiřího Vilímka a díky organizaci 

šampionem klubu Martinem Valterem. Proběhlo celkem 12 lekcí.  

V Oddělení studoven se odehrálo pět individuálních konzultací na téma tvorby 

rešerší, v Oddělení časopisů dvě individuální lekce práce s internetem pro seniory. 

Kulturní akce 

Knihovna nabídla široké veřejnosti oblíbené cestovatelské besedy, přednášky 

a besedy na různá témata, autorská čtení, Listování, filmové projekce, akce s partnerskými 

organizacemi, hudební klání, koncerty, workshopy, divadelní představení, veřejné diskuze. 

Oddělení PR připravilo v uplynulém roce celkem 129 kulturních  

a kulturně-vzdělávacích akcí, při kterých do SVK zavítalo celkem 4 836 návštěvníků. 

Kulturních akcí bychom napočítali 88 s účastí 3 351 hostů, akcí kulturně-vzdělávacích pak 

41, zapojilo se do nich 1 485 návštěvníků: 

3. 1.  Japonsko (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 

8. 1.  Východní Indonésie (cestovatelská beseda) 

22. 1.  Nejkrásnější ostrovy (cestovatelská beseda) 

24. 1.  Putování po Portu (cestovatelská beseda, degustace) 

29. 1.   Columbie (cestovatelská beseda) 

31. 1.   Hromnice (koncert) 

5. 2.   Omán (cestovatelská beseda) 

7. 2.   Spartanské učení (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 

13. 2.   #prsakoule (přednáška) 

19. 2.   Etologie goril  (cestovatelská beseda/přednáška) 

23. 2.   Česká genealogická a heraldická společnost (přednáška) 

27. 2.   Klenoty ženy (workshop) 

28. 2.   Římské impérium (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 

5. 3.   Altaj (cestovatelská beseda) 

7. 3.   Metoda RUŠ (přednáška) 

8. 3.   Vínem ani kytkou ženu neurazíš (přednáška, degustace) 

13. 3.   Alzheimer I., II. (přednáška) 

18. 3.   Ostrov duchů – J. Formánek (cestovatelská beseda/přednáška) 
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19. 3.   KLDR (cestovatelská beseda) 

20. 3.   Velkostatky – genealogové  (přednáška) 

21. 3.   Záhady Mexika (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 

27. 3.   Klenoty ženy II. (workshop) 

28. 3.   Makedonie (cestovatelská beseda) 

3. 4.   Hudební večer (koncert) 

4. 4.   Keltové (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 

8. 4.   Hvězdy filmu (beseda/autorské čtení) 

9. 4.   Skotsko (cestovatelská beseda) 

10. 4.   Cesta na Kubu (beseda) 

13. 4.   Gordický UZEL (herní klub) 

15. 4.   Jak žili Keltové (přednáška) 

17. 4.   Švýcarsko po kolejích a v pohorkách (cestovatelská beseda) 

23. 4.   Můj africký příběh (beseda) 

25. 4.   Lusciana (koncert) 

26. 4.   Vernisáž fotografií a křest knihy Dvacítky 

26. 4.   Knihovnický ples – II. ročník  

29. 4.   Hudební klání  (soutěž) 

30. 4.   Hudební klání  (soutěž) 

1. 5.   Den otevřených dveří  

2. 5.  Hrdinský svět starých Germánů (cyklus Moudrost starověkých 

civilizací) 

6. 5.   Český ženich a vietnamská nevěsta  (beseda/autorské čtení) 

7. 5.   Tunisko mýma očima (přednáška) 

9. 5.   Noc literatury  (veřejné čtení) 

13. 5.   Všude žijí lidé (beseda/autorské čtení) 

15. 5.   Emoce-nemoce (přednáška) 

16. 5.   Rozpolcená Bosna a Hercegovina (cestovatelská beseda) 

20. 5.   Májový písňový koncert – Bel Canto  

21. 5.   Podkarpatská Rus (cestovatelská beseda) 

29. 5.  Ústečtí Wolfrumové a jejich domy (přednáška a prohlídka vily ve 

Velké Hradební pro U3V) 

3. 6.   Teď vařím já (křest dětské kuchařky) 

4. 6.   Azorské ostrovy (cestovatelská beseda) 

6. 6.   Renesance (cyklus Moudrost starověkých civilizací) 
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10. 6.   Českoslovenští letci v RAF (přednáška) 

11. 6.   Prožij Ameriku jako Au pair (přednáška) 

17. 6.   Štěstí v práci (přednáška) 

19. 6.   Slavnostní otevření Poradenského a edukačního centra  

19. 6.   I. Jahelka – koncert 

20. 6.   1. Kulturní fórum Ústeckého kraje  

25. 6.   Letní tančírna (workshop) 

30. 7.   Letní tančírna  (workshop) 

20. 8.   Fermentované nápoje (workshop) 

27. 8.   Letní tančírna (workshop) 

3. 9.   Irsko (cestovatelská beseda) 

5. 9.   T. J. J. See – americký Jára Cimrman (přednáška) 

7. 9.  Dny evropského kulturního dědictví (prohlídky historických budov 

knihovny) 

11. 9.   Jak zvládat stres (přednáška) 

12. 9.   Turné Král vín 2019 (přednáška, degustace) 

14. 9.   Běh upřímných srdcí (charitativní akce) 

15. 9.  Dny evropského kulturního dědictví (prohlídky historických budov 

knihovny) 

16. 9.   Máte doma Einsteina? (diskuze) 

17. 9.   Houby  (workshop) 

17. 9.   Island (cestovatelská beseda) 

17. 9.   Tančírna (workshop) 

18. 9.   Klenoty ženy III. (workshop) 

19. 9.   Tajemná kultura skotské vysočiny ( přednáška) 

23. 9.   Improvizace – vstup do prostoru (workshop) 

25. 9.   Jak se připravit na péči o nemocného (přednáška) 

30. 9.   Knihovny ÚK v novém miléniu (křest knihy) 

1. 10.   Obchod s (ne)štěstím (křest knihy) 

2. 10.   Lovkyně s rusými vlasy (křest knihy) 

2. 10.   Mgr. Karel Schmidtmayer – výstava obrazů (vernisáž) 

4. 10.   Inline bruslení (křest knihy) 

7. 10.   Život mezi dvěma kulturami  (přednáška) 

8. 10.   Reunion (cestovatelská beseda) 

8. 10.   Tančírna (workshop) 
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9. 10.   Aby tělo nebolelo (přednáška) 

10. 10.  Role peněz v našem životě (přednáška) 

14. 10.  Knihovny palmových listů (přednáška) 

17. 10.  Tělové a ušní svíce (přednáška) 

22. 10.  Tuktukem z Thajska až na Moravu  (cestovatelská beseda) 

23. 10.  M. Dietrich a R. Schneider (přednáška) 

24. 10.  Drum circle (workshop) 

29. 10.  Time Reborn (koncert) 

30. 10.  Kmenové buňky v domácí praxi (přednáška) 

31. 10.  Diskusní podvečer 

1. 11.   Kapela Kelt (koncert) 

1. 11.   Nahá zelinářka (křest knihy) 

4. 11.   Jak se Bruno stal špiónem (autorské čtení) 

4. 11.   Kalendář Dvacítky (křest kalendáře – Globus Trmice) 

4. 11.   Tančírna (workshop) 

6. 11.   Cvičení pro seniory (workshop) 

7. 11.   Kolumbie (vernisáž fotografií) 

11. 11.  Knihovny palmových listů – karma  (přednáška) 

12. 11.  Projekt přeshraniční spolupráce (přednáška) 

13. 11.  Sebeláska jako základ duševního zdraví (přednáška) 

14. 11.  České diamanty a granáty (přednáška) 

15. 11.  Gordický UZEL (herní klub) 

16. 11.  Gordický UZEL (herní klub) 

17. 11.  Gordický UZEL (herní klub) 

18. 11.  Ústecká filmová dokumentaristika (přednáška/projekce filmů) 

19. 11.  Malý Tibet s rodinou – Severní Indie (cestovatelská beseda) 

21. 11.  Najdi sám sebe (přednáška) 

21. 11.  Principy zdravého stravování (přednáška) 

25. 11.  Simona Racková (autorské čtení) 

26. 11.  Columbie (cestovatelská beseda) 

27. 11.  Salón čtyřručního klavíru (koncert) 

28. 11.  Psychosomatika a stres (přednáška) 

2. 12.  Hlasy přicházejí z dáli (přednáška/projekce filmů) 

3. 12.  Panoptikum (koncert) 
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5. 12.  Sergej Mihál (přednáška) 

7. 12.  Tančírna v mikulášském stylu (workshop) 

9. 12.  Adventní koncert  

10. 12.  Jordánsko (cestovatelská beseda) 

17. 12.  Krušné hory (přednáška) 

18. 12.  Život s Popelkou (beseda) 

V květnu se knihovna poprvé zapojila do celostátní akce Noc literatury, ve 

spolupráci s Vědeckou knihovnou UJEP. Anna Fišerová, herečka Činoherního studia, 

zahájila maraton čtení v areálu univerzitního kampusu předčítáním ukázek současné 

ukrajinské, italské a švédské literatury, na terase knihovny ve W. Churchilla pak štafetu 

převzal Jiří Imlauf (Houpací koně), který četl francouzské a španělské autory. Literární 

evropský večer pak na terase kavárny v budově knihovny ve Velké Hradební zakončil herec 

Činoherního studia Jaroslav Achab Haidler, a to ukázkami z irské a portugalské literatury. 

Hudbou zněla knihovna 29. a 30. dubna, kdy tu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

pořádala dvoudenní hudební klání. Interpretační soutěž pedagogických fakult České 

republiky s mezinárodní účastí zaujala 80 návštěvníků. 

Velkému zájmu široké veřejnosti se již tradičně těší burza knih, nejinak tomu bylo 

5. června před budovou SVK v ulici W. Churchilla. 

Aktivně se při knihovně schází herní klub UZEL, pro veřejnost 16. února uspořádal 

Noční uzel za účasti 70 návštěvníků a 13. dubna Gordický uzel, kde se sešlo 23 zájemců. 

Třídenního víkendového Gordického uzlu v termínu 16.–17. listopadu se zúčastnilo 50 lidí. 

K úspěšným kulturním pořadům Dětského oddělení patřilo v roce 2019 autorské 

čtení a origami dílna Papírový Pepíno spisovatelky Markéty Pilátové, vyprávěcí workshop 

Příběhostroj s autorem stejnojmenné knihy René Nekudou, literární salón pro děti v podání 

Divadla MaléHry, který představil novou knihu nakladatelství POP-PAP, Pohádky 

a MALÉhRY. Velký zájem, kvalitní výstupy a příznivé ohlasy účastníků přinesl workshop 

filmové animace spolku Ultrafun, realizovaný v rámci programu Stephen King 7-2. 

Kapacitu 100 diváků rychle naplnili i návštěvníci divadelního představení souboru Buchty 

a loutky Vánoční raketa. 

V rámci Týdne rodiny offline oddělení v květnu navázalo na projekt Čte táta netáta, 

dětem četl tatínek Ondřej Klein. V červnu pak již potřetí spojilo síly se spolky KULT 

a Střekovské matky k organizaci akce Nábřeží žije. Obyvatelům města se nabízela dvě 

pouliční představení divadla Squadra Sua, živé koncerty, ilustrátorská a lodní dílna a další 

rodinné aktivity, letní čítárna a burza knih a také občerstvení od Tortuga Bay a Café ve 

foyer na Střekovském nábřeží. 

V rámci spolupráce s Veřejným sálem Hraničář se Dětské oddělení zapojilo do 

programu červencového festivalu Léto na ulici (čítárna a burza knih) a zářijového 

Rodinného festivalu, pro který byla připravena ilustrátorská dílna podle knihy Medvědí 

chaloupka s autorkou Anetou Opekarovou. 
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Tradiční listopadové sobotní odpoledne, Den pro dětskou knihu, strávily společně 

dvě stovky dětí a jejich blízkých v dobré společnosti autorů Davida Böhma a Lukáše 

Csicselyho. David Böhm vyprávěl a promítal o své unikátní obrazové knize A jako 

Antarktida, Lukáš Csicsely četl Pouťovky a Báchrobky. Jak zpracovat Příběhy ze všech 

koutů světa do animovaného filmu bylo téma workshopu spolku OPAK, menší návštěvníci 

pracovali s kreativitou a fantazií v polárnické dílně. Skvělou tečku obstarala finská pohádka 

Vlk a hlad divadla Ústav úžasu. 

Každý měsíc se v Dětském oddělení konaly kreativní dílny s Terkou, ve kterých se 

děti od 3 let seznamovaly s různorodými výtvarnými materiály a technikami. 

K mezinárodnímu dni darování knih byl 14. února připraven program se směnou knih 

a dílnou dárkového balení. 

Setkání hráčů deskových her proběhlo v roce 2019 šestkrát, z toho dvakrát pro Klub 

deskových her Velké Březno a dvakrát pro rodiny azylantů ve spolupráci s Diakonií. 

S podporou spolku Čtenáři Ústecka pokračoval cyklus scénických čtení Listování – 

z knih Hry bez hranic (Michal Kašpárek), Český ráj (Jaroslav Rudiš), Můj příběh 9,58 

(Usain Bolt), Mé dětství v socialismu (kolektiv autorů), Holčička a cigareta (Benoît 

Duteurtre); a seriál autorských čtení 2. ročníku projektu Spisovatelé do knihoven. Díky 

němu se návštěvníci měli možnost setkat s úspěšnou autorkou Irenou Douskovou, básníkem 

Michalem Maršálkem, básnířkou a redaktorkou Simonou Rackovou; v Dětském oddělení 

svou prvotinu pro dětské čtenáře, knihu Kluci netančej!, představila Olga Stehlíková. Ve 

Vědecké knihovně UJEP, které SVK nabídla účast v projektu, četla a se studenty 

debatovala Radka Denemarková. 

Lidová půjčovna se věnovala především projektům přímo spjatým s krásnou 

literaturou. V březnu připomněla Světový den poezie akcí, která nabízela zážitek poslechu 

mluveného slova jak dnešních psavců, tak i velikánů všech dob, o svou oblíbenou báseň 

i vlastní tvorbu se mohl podělit kdokoliv z příchozích. V dubnu bylo na řadě celodenní 

tematické pásmo pořadů King 7-2 a v květnu se pracovníci oddělení aktivně zapojili do 

organizace projektu Noc literatury. Velké oblibě se těší různé tvůrčí dílny, jež Lidová 

půjčovna pravidelně připravuje, v roce 2019 nechyběla Vánoční dílna ani workshopy – pod 

názvem Kreativní kruháč byly soustředěny dílny smaltování, cínování, ketlovaného, 

filcovaného a šitého šperku nebo čalounění. 

Bubnování s facilitátorem Petrem Šušorem pro velký úspěch v předchozím roce 

zopakovalo i v roce 2019 Hudební/multimediální oddělení. 

Vědecká půjčovna ve spolupráci s deskoherním klubem Uzel v sobotu 16. února 

uspořádala akci Noční Uzel, kde si zájemci a nadšení hráči deskových her mohli hrát od 

odpoledne až do rána. V březnu a v říjnu 2019 se pak konaly již tradiční herní soboty, kde si 

návštěvníci mohli zahrát svoje oblíbené deskovky, ale také se seznámit s novinkami. 

Na přípravě a realizaci akcí SVK se podílelo i Oddělení studoven, jejich podobu 

a tematiku ovlivnilo v roce 2019 především navázání spolupráce s Diakonií a jejím 
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zástupcem pro Ústecký kraj. V Dětském oddělení se tak dvakrát uskutečnilo herní 

odpoledne s dětmi azylantů, dále pak proběhla beseda Život mezi kulturami, na níž kromě 

Diakonie spolupracovala i asociace DEMAS. V prosinci pak z této spolupráce vzešel večer 

s dokumentárním filmem Hlasy přicházejí z dáli a následnou besedou s jeho režisérem. 

Průběžně byly připravovány další podobné akce, např. promítání filmu a následná beseda 

s tematikou integrace a osvěty o Turecku nebo výstava obrazů azylantky původem ze 

Somálska (opět ve spolupráci s Diakonií).  Zároveň pracovníci oddělení sbírali podklady 

pro vznik Klubu azylantů, připravovali jeho program a náplň, plánovali další akce a besedy, 

proběhla i komunikace s Krajským úřadem o vzniku komunitního centra pro expaty 

a národnostní menšiny. Vážnému tématu bylo věnováno i autorské čtení J. Tůmy, jehož 

kniha Obchod s neštěstím se zabývá tématem exekucí – křest knihy Oddělení studoven 

připravilo v říjnovém Týdnu knihoven. 

Pobočky Klíše a Stříbrníky se zapojily do programu Den rodiny s Ovečkou, kde 

měly možnost představit jak své aktivity pro rodiny, tak i své služby. Valentýnské rande 

s knihou proběhlo na pobočkách Hornická, Krásné Březno a Kamenný Vrch. 

Výstavy  

Ve Vědecké části knihovny ve Velké Hradební 45 a 49 (vstupní atrium, galerie 

Maximka, sál Wolfrumka) byly instalovány výstavy: 

26. 4. – 31. 5.   Dvacítky  

4. 6. – 31. 8.   Voda – sucho  

1. 9. – 30. 9.   Bc. Simona Pekařová – Houby  

1. – 31. 10.    Mgr. Karel Schmidtmayer – Výstava obrazů  

1. – 31. 10.   Milan Říský – Live  

4. – 30. 11.   Mart Eslem  – Columbie  

3. – 31. 12.   100 let prvního zákona o veřejných knihovnách (NK ČR) 

V předsálí ve 3. patře budovy W. Churchilla (Lidová část) proběhly výstavy: 

leden    Petr Pohůnek – Maroko – blízká Afrika  

únor–březen  V. Ryantová, Z. Beránek – Krásy Krušných hor  

duben   Cambridge Exams  

květen–červen W. Chaabane – Tunisko mýma očima  

prosinec–leden Petr Pohůnek – Putování západem Spojených států amerických  

Hudební salonek Lidové půjčovny hostil v dubnu výstavu amatérské ilustrátorky 

a spisovatelky Anežky Markové, vernisáž její výstavy Úryvky barev a zaklínadel proběhla 

3. dubna. V průběhu roku měli návštěvníci knihovny možnost obdivovat keramická díla 

žáků ZŠ Palachova, jejich výstava s názvem Svět rukama tvořený byla instalována ve 

vestibulu i přímo v půjčovně. 
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Ve vitrínách ve vstupním vestibulu budovy ve W. Churchilla 3 bylo k prohlédnutí 

několik výstav knih a dalších dokumentů z fondu knihovny: Kouzlo knižních předsádek 

(leden), Dětská literatura (únor, březen), Literatura v knize a ve filmu (duben, květen), 

S knihovnou na pláž (červen, červenec), Čti s audioknihou (srpen, září), Faksimile ve fondu 

SVK (říjen, listopad), Evoluce knihy (prosinec).  

Několik dalších výstav bylo k vidění na pobočkách: výstavy hlavolamů Rubikova 

kostka a Zvěřinec chovatelky Šárky proběhly na Stříbrníkách, kde byla instalována rovněž 

výstava na téma Rychlé šípy. V Krásném Březně vystavovali čtenáři (Hurá na prázdniny), 

výstavy na Kamenném Vrchu byly věnovány 120 letům Dopravního podniku, 770 letům 

Střekova i Dni nepřečtených knih.  

Drobná výstavní činnost proběhla i v Oddělení studoven. V lednu to byla tematická 

výstava publikací k 30. výročí sametové revoluce Naše sametová, v dubnu byly 

představeny knihy oceněné cenou Magnesia Litera 2019. Studovny se také zaměřují na 

prezentaci vlastního fondu, představují tak pravidelně Knihu týdne vztahující se tematicky 

k danému týdnu. V říjnu byla připravena mini výstavka u příležitosti udělení Nobelovy 

ceny za literaturu. V listopadu a prosinci byla ve spolupráci s Oddělením časopisů 

připravena a zpřístupněna výstava Psalo se před 30 lety – sametová revoluce v tisku, která 

představovala na deseti plakátech výběr článků z regionálních novin roku 1989.  

3. Ohlas v médiích 

V průběhu roku 2019 napsali novináři a pracovníci knihovny o knihovně více než 

374 článků a zpráv, mluvilo se o ní v rozhlase a některé události z jejího života se objevily 

i v reportážích a zprávách internetového zpravodajství a na informačních webech různých 

vydavatelů. Psalo a hovořilo se o kulturních a vzdělávacích akcích pořádaných knihovnou, 

o jejím zapojení do projektu zážitkového vzdělávání žáků základních škol nebo 

o znovuotevření rekonstruované Wolfrumovy vily ve Velké Hradební ulici. Mezi větší 

akce, jež neunikly médiím, lze zařadit tradiční Listování, cestovatelské a autorské besedy či 

přednášky a tematické akce, zejména pak tematický programový den s workshopy, dílnami, 

tvůrčím kurzem a scénickým čtením Stephen King 7-2. Tisk zaujalo také 1. Kulturní fórum 

Ústeckého kraje pořádané na téma Role kulturních institucí ve vzdělávání, které za finanční 

podpory Ústeckého kraje knihovna organizovala. Mediální bouři způsobily informace 

o plánovaném uzavření některých poboček od r. 2020. 

Z novinových článků, rozhlasových a televizních zpráv či informačních webů, které 

zmiňovaly SVK, lze uvést: 

LEDEN 41/41 

Půjčí knížku a povede Arabský klub. Enter – Ústí n. L. Leden 2019, roč. 6, č. 50, s. 4. Rozhovor. 

LINHARTOVÁ, Jana. České knihovny oslaví 100 let. Enter – Ústí n. L. Leden 2019, roč. 6, č. 50, 

s. 5. 
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Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 2. 1. 2019, č. 1, s. 20. 

(ČTK, Andrea ANGERMANNOVÁ). Rozpočet 2019: kraj si chce půjčit dvě miliardy. Mladá fronta 

Dnes. 3. 1. 2019, č. 2, s. 17. 

(dts). Knihovna pozvala až do Japonska. Ústecký deník. 4. 1. 2019, č. 3, s. 1. 

(dts). Ústeckou knihovnu čekají novinky, postaví i depozitář. Ústecký deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

Kulturní servis z Ústecka. Ústecký deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 4. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Děčínský deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Chomutovský deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Litoměřický deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Mostecký deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Teplický deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Ústecký deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Žatecký a lounský deník. 5. 1. 2019, č. 4, s. 3. 

ŠUJAN, Kristián. Miliardy spolkne školství i doprava. Plánuje se dostavba Střední školy stavební 

Teplice. teplicky.denik.cz [online]. 6. 1. 2019 [cit. 201-01-14]. Dostupné z: https://teplicky.denik.cz/z-

regionu/miliardy-spolkne-i-skolstvi-planuje-se-dostavba-stredni-skoly-stavebni-teplice-20190104.html 

(dts). Knihovna nabízí unikátní projekt. Ústecký deník. 7. 1. 2019, č. 5, s. 1. 

HUTYROVÁ, Kateřina. Ústeckou knihovnu opět ovládnou deskové hry. In: litomericko24.cz [online]. 

7. 1. 2019 [cit. 2019-01-30]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/01/07/usteckou-knihovnu-opet-

ovladnou-deskove-hry-2/ 

(dts). Senioři v knihovně trénovali paměť. Ústecký deník. 8. 1. 2019, č. 6, s. 1. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 8. 1. 2019, č. 6, s. 2. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 8. 1. 2019, č. 2, s. 10. 

(dts). ÚSTECKO DNES. Ústecký deník. 9. 1. 2019, č. 7, s. 1. 

(tp). Rada opět jmenovala ředitelkou knihovny Janu Linhartovou. Ústecký deník. 11. 1. 2019, č. 9, s. 3. 

(tp). Ředitelkou ústecké knihovny zůstává Jana Linhartová, rozhodli radní. ustecky.denik.cz [online]. 

12. 1. 2019, č. 12 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelkou-

ustecke-knihovny-zustava-jana-linhartova-rozhodli-radni-20190112.html 

(dts). Slavnému herci z Francie bude patřit jeden program knihovny. Ústecký deník. 12. 1. 2019, č. 10, 

s. 3. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 12. 1. 2019, č. 10, s. 2. 

MINAŘÍKOVÁ, Kamila. Tipy deníku. Chomutovský deník. 12. 1. 2019, č. 10, s. 2. 

(dts). Listování v ústecké knihovně dnes láká na Hry bez hranic. Ústecký deník. 14. 1. 2019, č. 11, s. 2. 

(dts). Knihovna v Ústí nabídla Listování. Ústecký deník. 15. 1. 2019, č. 12, s. 1. 

(dts). Urban zve na své čtení. Týdeník Ústecko. 15. 1. 2019, č. 3, s. 4. 

(dts). Autor Miloš Urban oslnil v knihovně. Ústecký deník. 18. 1. 2019, č. 15, s. 1. 

https://teplicky.denik.cz/z-regionu/miliardy-spolkne-i-skolstvi-planuje-se-dostavba-stredni-skoly-stavebni-teplice-20190104.html
https://teplicky.denik.cz/z-regionu/miliardy-spolkne-i-skolstvi-planuje-se-dostavba-stredni-skoly-stavebni-teplice-20190104.html
http://litomericko24.cz/2019/01/07/usteckou-knihovnu-opet-ovladnou-deskove-hry-2/
http://litomericko24.cz/2019/01/07/usteckou-knihovnu-opet-ovladnou-deskove-hry-2/
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelkou-ustecke-knihovny-zustava-jana-linhartova-rozhodli-radni-20190112.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelkou-ustecke-knihovny-zustava-jana-linhartova-rozhodli-radni-20190112.html
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VEPŘOVSKÁ, Jitka. Víkendové tipy. Děčínský deník. 18. 1. 2019, č. 15, s. 10. 

STRNAD, Radek. OBRAZEM: Ples si studenti z Gymnázia Jateční dělali sami, agenturu 

nepotřebovali. ustecky.denik.cz [online]. 20. 1. 2019, č. 20 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/obrazem-maturanti-z-gymnazia-jatecni-to-rozbalili-na-plese-

20190120.html 

Jak nastartovat inovace ve firmách. In: vedavyzkum.cz [online]. 20. 1. 2019, č. 20 [cit. 20149-01-21]. 

Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/akce/akce/jak-nastartovat-inovace-ve-firmach-2019 

(dts). Cestovatel Petr Blahuš ukáže ty nejkrásnější ostrovy. Ústecký deník. 21. 1. 2019, č. 17, s. 3. 

(dts). ÚSTECKO DNES. Ústecký deník. 21. 1. 2019, č. 17, s. 1. 

(dts). Senioři si rádi užili trénování. Ústecký deník. 22. 1. 2019, č. 18, s. 1. 

(dts). Milujete portské? Knihovna ho dá. Ústecký deník. 23. 1. 2019, č. 19, s. 3. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 23. 1. 2019, č. 19, s. 2. 

(dts). Pěšky džunglí do Ztraceného města putovali Eslem a Surý. Ústecký deník. 28. 1. 2019, č. 23, 

s. 3. 

(gz). V rámci projektu děti navštěvují instituce. [Zpráva o projektu MAP]. Žít Ústí. 28. 1. 2019, s. 5. 

TIPY. Týdeník Ústecko. 29. 1. 2019, č. 5, s. 10. 

ÚNOR 23/64 

BÍBOVÁ, Denisa. Je těžké nesnažit se přečíst všechno. Enter. Únor 2019, s. 60. Rozhovor. 

(dts). Knihovna poradí seniorům s netem. Ústecký deník. 4. 2. 2019, č. 29, s. 1. 

(dts). Půjčí návštěvníkům knížky a povede v Ústí Arabský klub. Ústecký deník. 4. 2. 2019, č. 29, s. 2. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 5. 2. 2019, č. 30, s. 3. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 6. 2. 2019, č. 31, s. 2. 

Knihovna řekne víc o Spartě. Ústecký deník. 7. 2. 2019, č. 32, s. 2. 

Servisní tipy Deníku – kam vyrazit na Ústecku za kulturou. Ústecký deník. 9. 2. 2019, č. 34, s. 4. 

(dts). Dobrovolník z Tunisu o své zemi řekne více v knihovně. Ústecký deník. 11. 2. 2019, č. 35, s. 3. 

(ČTK, ula). Opuštěné jesle na Střekově chce radnice zateplit a pronajímat. Mladá fronta Dnes. 11. 2. 

2019, č. 35, s. 14. 

HUTYROVÁ, Kateřina. Den darování knih oslaví ústecká knihovna výtvarnou dílnou. In: 

litomericko24.cz [online]. 11. 2. 2019 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z:  

http://litomericko24.cz/2019/02/11/den-darovani-knih-oslavi-ustecka-knihovna-vytvarnou-dilnou/ 

Tipy deníku. Týdeník Ústecko. 12. 2. 2019, č. 7, s. 11. 

(dts). V knihovně se koná workshop na preventivní samovyšetření. Ústecký deník. 13. 2. 2019, č. 37, 

s. 3. 

(dts). Výtvarná dílna s Terkou dětem nabídne již vyřazené knihy. Ústecký deník. 13. 2. 2019, č. 37, 

s. 2. 

(dts). V knihovně v Ústí si můžete hrát, dokud neodpadnete. Ústecký deník. 14. 2. 2019, č. 38, s. 3. 

Servisní tipy Deníku – kam vyrazit na Ústecku za kulturou. Ústecký deník. 16. 2. 2019, č. 40, s. 4. 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/obrazem-maturanti-z-gymnazia-jatecni-to-rozbalili-na-plese-20190120.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/obrazem-maturanti-z-gymnazia-jatecni-to-rozbalili-na-plese-20190120.html
https://vedavyzkum.cz/akce/akce/jak-nastartovat-inovace-ve-firmach-2019
http://litomericko24.cz/2019/02/11/den-darovani-knih-oslavi-ustecka-knihovna-vytvarnou-dilnou/
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(dts). Co v knížkách nenajdete aneb Jak moc jsme podobní gorilám?. Ústecký deník. 18. 2. 2019, č. 41, 

s. 3. 

(dts). Ústecko dnes. Ústecký deník. 18. 2. 2019, č. 41, s. 1. 

(dts). Ústecko dnes. Ústecký deník. 20. 2. 2019, č. 43, s. 1. 

(dts). Genealogická společnost otevře své dveře v ústecké knihovně. Ústecký deník. 23. 2. 2019, č. 46, 

s. 3. 

JANAČÍK, František a Helena VOLDÁNOVÁ. Desítky lidí dnes vyrazili [sic!] do ústecké vědecké 

knihovny pátrat po svých předcích. In: Události v regionu 18:00. Rozhlas, ČRo – Sever, 23. 2. 2019, 

pořadí 2. 

Číslo dne. Ústecký deník. 25. 2. 2019, č. 47, s. 1. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 26. 2. 2019, č. 9, s. 10. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 28. 2. 2019, č. 50, s. 2. 

BŘEZEN 30/94 

MARKOVÁ, Anežka. Umění mě drželo nad vodou. Enter. Březen 2019, s. 61. Rozhovor. 

ANDREE, Zdenka  a -Emilio-: Knihovna obléká nový kabát. Enter. Březen 2019, s. 7. 

(dts). Senioři už se těší na trénink mozku. Ústecký deník. 4. 3. 2019, č. 53, s. 1. 

(dts). Francouzští malíři mile překvapí ústecké čtenáře. Ústecký deník. 4. 3. 2019, č. 53, s. 2. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 4. 3. 2019, č. 53, s. 2. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 5. 3. 2010, č. 10, s. 10. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 5. 3. 2019, č. 54, s. 2. 

HUTYROVÁ, Kateřina. V ústecké knihovně se budou rozdávat květiny a ochutnávat víno. In: 

litomericko24.cz [online].  5. 3. 2019 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

http://litomericko24.cz/2019/03/05/v-ustecke-knihovne-se-budou-rozdavat-kvetiny-a-ochutnavat-vino/ 

Nejedlý poradí, jak být šťastný. Ústecký deník. 7. 3. 2019, č. 56, s. 2. 

(Redakce): Tip Deníku: Tvořte na Kreativním kruháči v ústecké knihovně. ustecky.denik.cz [online]. 

7. 3. 2019, č. 66 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

tvorte-na-kreativnim-kruhaci-v-ustecke-knihovne-20190307.html 

Víkendové tipy. [Též degustace vín v SVKUL.] Děčínský deník. 8. 3. 2019, č. 57, s. 10. 

(Redakce). Tip Deníku: Vědecká knihovna představí orchideje Českého středohoří. ustecky.denik.cz 

[online]. 11. 3. 2019, č. 70 [2019-03-19]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ kultura_region/ tip-

deniku-vedecka-knihovna-predstavi-orchideje-ceskeho-stredohori-20190311.html 

(Redakce). Nový Týdeník Ústecko: O knihovně s ředitelkou i trestu pro pedofila. ustecky.denik.cz 

[online]. 12. 3. 2019, č. 71 [2019-03-19]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/novy-

tydenik-ustecko-o-knihovne-s-reditelkou-i-trestu-pro-pedofila-20190312.html 

LINHARTOVÁ, Jana a Jan PROŠEK. Ústecká knihovna není jenom o svazcích knih. [Rozhovor.] 

Týdeník Ústecko. 12. 3. 2019, č. 11, s. 6. 

Tipy. Týdeník Ústecko. 12. 3. 2019, č. 11, s. 10. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 13. 3. 2019, č. 61, s. 2. 

http://litomericko24.cz/2019/03/05/v-ustecke-knihovne-se-budou-rozdavat-kvetiny-a-ochutnavat-vino/
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-tvorte-na-kreativnim-kruhaci-v-ustecke-knihovne-20190307.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-tvorte-na-kreativnim-kruhaci-v-ustecke-knihovne-20190307.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-vedecka-knihovna-predstavi-orchideje-ceskeho-stredohori-20190311.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-vedecka-knihovna-predstavi-orchideje-ceskeho-stredohori-20190311.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/novy-tydenik-ustecko-o-knihovne-s-reditelkou-i-trestu-pro-pedofila-20190312.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/novy-tydenik-ustecko-o-knihovne-s-reditelkou-i-trestu-pro-pedofila-20190312.html
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(Redakce). Tip Deníku: Ostrov duchů s Josefem Formánkem. ustecky.denik.cz [online]. 17. 3. 2019, 

č. 79 [2019-03-19]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ostrov-duchu-s-

josefem-formankem-20190317.html 

LINHARTOVÁ, Jana a Jan PROŠEK. Ředitelka knihovny Jana Linhartová: Ústecká knihovna není 

jenom o svazcích knih. [Rozhovor.] ustecky.denik.cz [online]. 172. 3. 2019, č. 76 [cit. 2019-03-19]. 

Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelka-severoceske-vedecke-knihovny-jana-

linhartova-ustecka-knihovna-neni-20190317.html 

(Redakce). Tip Deníku: Nahlédněte za téměř nepropustnou oponu do KLDR. ustecky.denik.cz [online]. 

18. 3. 2019, č. 77 [2019-03-19]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

nahlednete-za-temer-nepropustnou-oponu-do-kldr-20190318.html 

(dts). Knihovna a Formánek představí Čtenáře roku 2019. Je to muž! Ústecký deník. 18. 3. 2019, č. 65, 

s. 2. 

(dts). Přednáška ukáže Severní Koreu, kde by i Cimrman zíral. Ústecký deník. 19. 3. 2019, č. 66, s. 3. 

(tp). Knihovna už zná čtenáře roku 2019. Ústecký deník. 20. 3. 2019, č. 67, s. 3. 

HUTYROVÁ, Kateřina. Ústecká knihovna ve čtvrtek oslaví Světový den poezie. In: litomericko24.cz 

[online]. 20. 3. 2019 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/03/20/ustecka-

knihovna-ve-ctvrtek-oslavi-svetovy-den-poezie/ 

STRNAD, Radek. Knihovna ukáže záhady Mexika. Ústecký deník. 21. 3. 2019, č. 68, s. 2. 

(men). Knihovna vyhlásila čtenáře roku. Mladá fronta Dnes – Severní Čechy. 22. 3. 2019, č. 69, s. 14. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 25. 3. 2019, č. 71, s. 2. 

(vp). Mistr čtenář knihovny je Josef Bohuněk. Týdeník Ústecko. 26. 3. 2019, č. 13, s. 5. 

Krátce. Ústecký deník. 28. 3. 2019, č. 74, s. 2. 

(men). Ústecká knihovna vyhlásila čtenáře roku. 5plus2. 29. 3. 2019, č. 13, s. 2. 

TIPY DENÍKU – Kam za kulturou na Ústecku. Ústecký deník. 30. 3. 2019, č. 76, s. 4. 

DUBEN 33/127 

BOHUNĚK, Josef. Pánský klub v knihovně? Enter. Duben 2019, s. 73. Rozhovor. 

Tip Deníku: Koncert autorských skladeb Václava Krahulíka s Ivetou Šindelářovou. ustecky.denik.cz 

[online]. 1. 4. 2019, č. 91 [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-

deniku-koncert-autorskych-skladeb-vaclava-krahulika-s-ivetou-sindelarovou-20190401.html 

Tip Deníku: Úryvky barev a zaklínadel poodhalí ilustrátorka Anežka Marková. ustecky.denik.cz 

[online]. 2. 4. 2019, č. 92 [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-

deniku-uryvky-barev-a-zaklinadel-poodhali-ilustratorka-anezka-markova-20190402.html 

(šm). Zrekonstruovaná knihovna se otevře koncem dubna. Mladá fronta Dnes. 2. 4. 2019, č. 78, s. 1. 

(dts). Klavíristu Krahulíka už dnes doprovodí dáma i Panoptikum. Ústecký deník. 3. 4. 2019, č. 79, 

s. 3. 

Je čas na barvy a zaklínadla. Ústecký deník. 3. 4. 2019, č. 79, s. 2. 

Tip Deníku: Severočeská knihovna přiblíží tajemné Kelty. ustecky.denik.cz [online]. 4. 4. 2019, č. 94 

[cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-severoceska-

knihovna-priblizi-tajemne-kelty-20190404.html 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ostrov-duchu-s-josefem-formankem-20190317.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ostrov-duchu-s-josefem-formankem-20190317.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelka-severoceske-vedecke-knihovny-jana-linhartova-ustecka-knihovna-neni-20190317.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/reditelka-severoceske-vedecke-knihovny-jana-linhartova-ustecka-knihovna-neni-20190317.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-nahlednete-za-temer-nepropustnou-oponu-do-kldr-20190318.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-nahlednete-za-temer-nepropustnou-oponu-do-kldr-20190318.html
http://litomericko24.cz/2019/03/20/ustecka-knihovna-ve-ctvrtek-oslavi-svetovy-den-poezie/
http://litomericko24.cz/2019/03/20/ustecka-knihovna-ve-ctvrtek-oslavi-svetovy-den-poezie/
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-koncert-autorskych-skladeb-vaclava-krahulika-s-ivetou-sindelarovou-20190401.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-koncert-autorskych-skladeb-vaclava-krahulika-s-ivetou-sindelarovou-20190401.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-uryvky-barev-a-zaklinadel-poodhali-ilustratorka-anezka-markova-20190402.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-uryvky-barev-a-zaklinadel-poodhali-ilustratorka-anezka-markova-20190402.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-severoceska-knihovna-priblizi-tajemne-kelty-20190404.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-severoceska-knihovna-priblizi-tajemne-kelty-20190404.html
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(dts). Národ Keltů ožije v knihovně. Ústecký deník. 4. 4. 2019, č. 80, s. 1. 

(tp). Zaujalo nás. Ústecký deník. 6. 4. 2019, Extra [příloha], č. 82, s. 51. 

Tip Deníku: Poznejte hvězdy prvorepublikového protektorátního filmu. ustecky.denik.cz [online]. 

7. 4. 2019, č. 97 [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

poznejte-hvezdy-prvorepublikoveho-protektoratniho-filmu-20190407.html 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 8. 4. 2019, č. 83, s. 2. Beseda Hvězdy 

prvorepublikového protektorátního filmu. 

HUTYROVÁ, Kateřina. Ústecká knihovna láká děti na hororový workshop. In: litomericko24.cz 

[online]. 10. 4. 2019 [cit. 2019-04-12]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/04/10/ustecka-

knihovna-laka-deti-na-hororovy-workshop/ 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 10. 4. 2019, č. 85, s. 2. Cestovatelská beseda o Kubě. 

Víkendové tipy. Liberecký deník. 12. 4. 2019, č. 87, s. 10. Pozvánka na tematické pásmo pořadu 

Stephen King. 

Tipy deníku. Ústecký deník. 15. 4. 2019, č. 89, s. 2. Cestovatelská beseda Švýcarsko po kolejích 

a v pohorkách. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 16. 4. 2019, č. 16, s. 10. Velikonoční výtvarná dílna, Můj africký 

příběh – Keňa, Švýcarsko po kolejích a v pohorkách. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 20. 4. 2019, č. 93, s. 2. Můj africký příběh – Keňa. 

Tip Deníku: Autorské čtení Simony Rackové. ustecky.denik.cz [online]. 20. 4. 2019, č. 110 [cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-autorske-cteni-simony-

rackove-20190420.html 

Tip Deníku: Hana Hindráková vypoví v knihovně svůj africký příběh. ustecky.denik.cz [online]. 

21. 4. 2019, č. 110 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

hana-hindrakova-vypovi-v-knihovne-svuj-africky-pribeh-20190421.html 

Tipy. Týdeník Ústecko. 23. 4. 2019, č. 17, s. 10. Autorské čtení Simony Rackové, Vernisáž fotografií 

a křest knihy „Dvacítky“, Knihovnický ples. 

STRNAD, Radek. Tipy deníku. Ústecký deník. 24. 4. 2019, č. 95, s. 2. Autorské čtení Simony 

Rackové. 

Tip Deníku: Ústecká knihovna dnes hostí Knihovnický ples. ustecky.denik.cz [online]. 26. 4. 2019, 

č. 116 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ustecka-

knihovna-dnes-hosti-knihovnicky-ples-20190426.html 

JANAČÍK, František, Gabriela HAUPTVOGELOVÁ a Jana LINHARTOVÁ. Po rekonstrukci se 

otevírá budova Severočeské vědecké knihovny. In: Události v regionu 16:00. Rozhlas, ČRo – Sever, 

26. 4. 2019. 

KOŠŤÁL, Martin. Víkendové tipy. Děčínský deník. 26. 4. 2019, č. 97, s. 10. Vernisáž fotografií 

a křest knihy „Dvacítky“, Knihovnický ples. 

STRNAD, Radek. Slavnou vilu otevře vernisáž. Děčínský deník. 26. 4. 2019, č. 97, s. 1, 2. 

STRNAD, Radek. FOTO: Nové prostory Severočeské knihovny zaplnili v pátek tanečníci. 

ustecky.denik.cz [online]. 27. 4. 2019, č. 117 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-poznejte-hvezdy-prvorepublikoveho-protektoratniho-filmu-20190407.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-poznejte-hvezdy-prvorepublikoveho-protektoratniho-filmu-20190407.html
http://litomericko24.cz/2019/04/10/ustecka-knihovna-laka-deti-na-hororovy-workshop/
http://litomericko24.cz/2019/04/10/ustecka-knihovna-laka-deti-na-hororovy-workshop/
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-autorske-cteni-simony-rackove-20190420.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-autorske-cteni-simony-rackove-20190420.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-hana-hindrakova-vypovi-v-knihovne-svuj-africky-pribeh-20190421.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-hana-hindrakova-vypovi-v-knihovne-svuj-africky-pribeh-20190421.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ustecka-knihovna-dnes-hosti-knihovnicky-ples-20190426.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-ustecka-knihovna-dnes-hosti-knihovnicky-ples-20190426.html
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https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-nove-prostory-severoceske-knihovny-zaplnili-v-patek-

tanecnici-20190427.html 

PELIKÁN, Aleš. V Ústí otevřeli Wolfrumovu vilu. Právo. 27. 4. 2019, č. 98, s. 11. 

(ČTK). Historická část knihovny v Ústí se po dvouleté opravě otevírá. Mladá fronta Dnes. 27. 4. 2019, 

č. 98, s. 17. 

STRNAD, Radek. Ve znamení dne otevřených dveří bude 1. květen ve Wolfrumově vile. 

ustecky.denik.cz [online]. 29. 4. 2019, č. 119 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/ve-znameni-dne-otevrenych-dveri-bude-1-kveten-ve-

wolfrumove-vile-20190429.html 

(dts). Ve znamení dne otevřených dveří bude 1. květen ve vile. Ústecký deník. 29. 4. 2019, č. 99, s. 3. 

Ústecká knihovna zná svého Čtenáře roku 2019. Ústecký kraj. 29. 4. 2019, roč. 19, č. 4, s. 7. 

(re). Obrazem: Otevřeno! Severočeská vědecká knihovna Po rekonstrukci prokoukla. Návštěvníkům 

nabídne kavárnu a moderní zázemí. In: e-usti.cz [online] 30. 4. 2019, č. 120 [cit. 2019-05-21]. 

Dostupné z: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/127350-obrazem-otevreno-severoceska-

vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi 

VITÁSKOVÁ, Jana. Wolfrumova vila zítra pořádá Den otevřených dveří. In: Zprávy. Rozhlas, Rádio 

Blaník – sever, 30. 4. 2019, 16:56. 

KVĚTEN 34/161 

KLEINOVÁ, Tereza. Bookstart aneb s knížkou do života. Enter. Květen 2019, s. 72. Rozhovor. 

Severočeská knihovna v Ústí nad Labem po rekonstrukci prokoukla. In: usteckenovinky.cz [online]. 

1. 5. 2019, č. 121 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-

rekonstrukci-prokoukla/ 

Tip Deníku: Knihovna přiblíží Hrdinský svět starých Germánů. ustecky.denik.cz [online]. 1. 5. 2019, 

č. 121 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-knihovna-

priblizi-hrdinsky-svet-starych-germanu-20190501.html 

Severočeská knihovna v Ústí nad Labem po rekonstrukci prokoukla. In: usteckenovinky.cz [online]. 

2. 5. 2019, č. 122 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-

rekonstrukci-prokoukla/ 

(PV). Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna po rekonstrukci prokoukla. Návštěvníkům 

nabídne kavárnu a moderní zázemí. In: parlamentnilisty.cz [online]. 2. 5. 2019, č. 122 [cit. 2019-05-

21]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Usti-nad-Labem-Severoceska-

vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-Navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi-

579907?utm_source=nm&utm_medium=xml 

Hrdinský svět starých Germánů. Ústecký deník. 2. 5. 2019, č. 101, s. 2. 

Severočeská knihovna v Ústí nad Labem po rekonstrukci prokoukla. In: usteckenovinky.cz [online]. 

3. 5. 2019, č. 123 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-

rekonstrukci-prokoukla/ 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-nove-prostory-severoceske-knihovny-zaplnili-v-patek-tanecnici-20190427.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-nove-prostory-severoceske-knihovny-zaplnili-v-patek-tanecnici-20190427.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/ve-znameni-dne-otevrenych-dveri-bude-1-kveten-ve-wolfrumove-vile-20190429.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/ve-znameni-dne-otevrenych-dveri-bude-1-kveten-ve-wolfrumove-vile-20190429.html
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/127350-obrazem-otevreno-severoceska-vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/127350-obrazem-otevreno-severoceska-vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-knihovna-priblizi-hrdinsky-svet-starych-germanu-20190501.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-knihovna-priblizi-hrdinsky-svet-starych-germanu-20190501.html
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Usti-nad-Labem-Severoceska-vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-Navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi-579907?utm_source=nm&utm_medium=xml
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Usti-nad-Labem-Severoceska-vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-Navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi-579907?utm_source=nm&utm_medium=xml
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Usti-nad-Labem-Severoceska-vedecka-knihovna-po-rekonstrukci-prokoukla-Navstevnikum-nabidne-kavarnu-a-moderni-zazemi-579907?utm_source=nm&utm_medium=xml
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/regiony/severoceska-knihovna-v-usti-nad-labem-po-rekonstrukci-prokoukla/
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(hz). Nedožitých 70 let malíře Jiřího Novosada: v Kalendáriu Ústeckého kraje je v měsíci dubnu za 

okres Litoměřice uveden i akademický malíř Jiří Novosad. Lovosický dnešek. 3. 5. 2019, roč. 9, č. 5, 

s. 17. V článku zmíněno Kalendárium Ústeckého kraje vydávané Severočeskou vědeckou knihovnou. 

Tipy Deníku. Ústecký deník. 4. 5. 2019, č. 103, s. 2. Tunisko očima dobrovolníka (Wissem Chaabane). 

Tip Deníku: Beseda prozradí, jak se žije s Vietnamkou. ustecky.denik.cz [online]. 5. 5. 2019, č. 125 

[cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-beseda-prozradi-jak-

se-zije-s-vietnamkou-20190505.html 

(dts). Knihovna dnes prozradí, jak se v Česku žije s Vietnamkou. Ústecký deník. 6. 5. 2019, č. 104, 

s. 3. Knihovna má cenné lustry. Ústecký deník. 7. 5. 2019, č. 105, s. 2. 

Tip Deníku: Ústí ve čtvrtek prožije Noc literatury. ustecky.denik.cz [online]. 8. 5. 2019, č. 128 

[cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usti-ve-ctvrtek-

prozije-noc-literatury-20190508.html 

(dts). Nocí literatury dnes budou žít knihovny krajské metropole. Ústecký deník. 9. 5. 2019, č. 106, 

s. 2. 

Kam vyrazit. Magazín Deník Ženy. 9. 5. 2019, č. 5, s. 28. Kurz trénování paměti s Lídou Makovskou. 

HUTYROVÁ, Kateřina. Do ústecké knihovny přijede na besedu spisovatelka Danka Šárková. In: 

litomericko24.cz [online]. 10. 5. 2019 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

http://litomericko24.cz/2019/05/10/do-ustecke-knihovny-prijede-na-besedu-spisovatelka-danka-

sarkova/ 

(dts). Všude žijí lidé. Dokáže nám to Severočeská vědecká knihovna. Ústecký deník. 11. 5. 2019, 

č. 108, s. 3. 

STRNAD, Radek. FOTO: Útulek poosmnácté, plnoletý: Legendy vs. hudební nováčci. 

ustecky.denik.cz [online]. 12. 5. 2019, č. 132 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/foto-utulek-poosmnacte-plnolety-legendy-vs-hudebni-novacci-

20190512.html. Též knihovník SVKUL Martin Valter (Holborn Stereo, bubeník). 

HIMMELOVÁ, Anna. Tipy Deníku. Ústecký deník. 14. 5. 2019, č. 110, s. 2. Přednáška Michala Ježka 

Emoce a nemoce. 

(ČTK). Knihovně se vrátily krásné původní lustry. Mladá fronta Dnes – Severní Čechy. 15. 5. 2019, 

č. 111, s. 14. 

Tip Deníku: Rozpolcená Bosna a Hercegovina na přednášce v knihovně. ustecky.denik.cz [online]. 

16. 5. 2019, č. 136 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

rozpolcena-bosna-a-herzegovina-na-prednasce-v-knihovne-20190516.html 

(jan). Do vědecké knihovny se vrací oblíbené tátovské čtení. Ústecký deník. 17. 5. 2019, č. 113, 

s. 2. Kulturní tipy Deníku. Ústecký deník. 18. 5. 2019, č. 114, s. 4. Májový písňový koncert souboru 

Bel Canto. 

Tip Deníku: Májový písňový koncert Bel Canto v ústecké knihovně. ustecky.denik.cz [online]. 

20. 5. 2019, č. 140 [cit. 2019-21-05]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

majovy-pisnovy-koncert-bel-canto-v-ustecke-knihovne-20190520.html 

FOTO. Haló noviny. 20. 5. 2019, č. 115, s. 9. Krátká zpráva o navrácení cenných lustrů do 

Wolfrumovy vily. 

gz. Po rekonstrukci se knihovna otevřela. Žít Ústí. 20. 5. 2019, č. 5, s. 5. 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-beseda-prozradi-jak-se-zije-s-vietnamkou-20190505.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-beseda-prozradi-jak-se-zije-s-vietnamkou-20190505.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usti-ve-ctvrtek-prozije-noc-literatury-20190508.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usti-ve-ctvrtek-prozije-noc-literatury-20190508.html
http://litomericko24.cz/2019/05/10/do-ustecke-knihovny-prijede-na-besedu-spisovatelka-danka-sarkova/
http://litomericko24.cz/2019/05/10/do-ustecke-knihovny-prijede-na-besedu-spisovatelka-danka-sarkova/
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/foto-utulek-poosmnacte-plnolety-legendy-vs-hudebni-novacci-20190512.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/foto-utulek-poosmnacte-plnolety-legendy-vs-hudebni-novacci-20190512.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-rozpolcena-bosna-a-herzegovina-na-prednasce-v-knihovne-20190516.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-rozpolcena-bosna-a-herzegovina-na-prednasce-v-knihovne-20190516.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-majovy-pisnovy-koncert-bel-canto-v-ustecke-knihovne-20190520.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-majovy-pisnovy-koncert-bel-canto-v-ustecke-knihovne-20190520.html
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TIPY. Týdeník Ústecko. 21. 5. 2019, č. 21, s. 10. Akce: Autorské čtení Olgy Stehlíkové – Kluci 

netančej; LiStOVáNí – Usain Bolt, Můj příběh; Krajská postupová přehlídka skupin scénického tance. 

Tip Deníku: Usain Bolt: Můj příběh 9:58 tématem LiStOVáNí. ustecky.denik.cz [online]. 22. 5. 2019, 

č. 142 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usain-bolt-

muj-pribeh-9-58-tematem-listovani-20190522.html 

(dv). Kraj hledá knihovníka roku: nominace sbírá do konce května. Chomutovský deník. 22. 5. 2019, 

č. 117, s. 1. 

(dv). Kraj hledá knihovníka roku: nominace sbírá do konce května. Děčínský deník. 22. 5. 2019, 

č. 117, s. 1. 

HIMMELOVÁ, Anna. Ústecký deník. 23. 5. 2019, č. 118, s. 2. 

Otevřeno! Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem po rekonstrukci prokoukla. 

Návštěvníkům nabídne kavárnu a moderní zázemí. Ústecký kraj. 27. 4. [sic!] 2019, roč. 19, č. 5, s. 7. 

Dostupné také z: https://www.kr-

ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1734542 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 28. 5. 2019, č. 22, s. 10. Pozvánka na akce: Teď vařím já, Z hlubin 

oceánu na Azorské ostrovy. 

SALAVOVÁ, Mirka. Festival zve na špičkové české i zahraniční dokumenty. Mladá fronta Dnes. 

29. 5. 2019, č. 123, s. 14. Festival dokumentárních filmů Elbe Dock; místem promítání též SVK. 

ČERVEN 32/193 

KOLEČEK, David. Knihovna – klubovna. Enter. Červen 2019, s. 68. Rozhovor. 

Wolfrumova vila znovu vítá čtenáře. Ústecké noviny. Červen 2019, č. 1, s. 2. 

Bazén na Klíši bude v červenci uzavřen. Ústecké noviny. Červen 2019, č. 1, s. 11. 

Servisní informace z Ústecka. Ústecký deník. 1. 6. 2019, č. 126, s. 4. Pozvánka na akce: Lepší kniha 

v ruce než mobilní evoluce, Herní odpoledne v Dětském odd. SVK, Renesance: znovuzrození člověka, 

Prožij Ameriku jako Au Pair. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tipy Deníku. Ústecký deník. 1. 6. 2019, č. 126, s. 2. Pozvánka na akce: Teď 

vařím já. 

Tip deníku: Teď vařím já v Severočeské vědecké knihově [sic!]. ustecky.denik.cz [online]. 3. 6. 2019 

[cit. 2019-06-07]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-ted-varim-ja-v-

severoceske-vedecke-knihove-20190603.html 

(jan). Proběhne křest dětské kuchařky. Ústecký deník. 3. 6. 2019, č. 127, s. 1. 

Z hlubin oceánu na Azory. Ústecký deník. 3. 6. 2019, č. 127, s. 2. 

(jan). Další cestovatelská přednáška v Ústí. Ústecký deník. 4. 6. 2019, č. 128, s. 1. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tipy Deníku. Ústecký deník. 4. 6. 2019, č. 128, s. 2. Pozvánka na akce: 

Renesance: znovuzrození člověka. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 4. 6. 2019, č. 23, s. 10. Pozvánka na akce: Lepší kniha v ruce než 

mobilní evoluce, Herní odpoledne v Dětském odd. SVK, Renesance: znovuzrození člověka, Prožij 

Ameriku jako Au Pair. 

Hrátky v knihovně. Týdeník Ústecko. 4. 6. 2019, č. 23, s. 11. 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usain-bolt-muj-pribeh-9-58-tematem-listovani-20190522.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-usain-bolt-muj-pribeh-9-58-tematem-listovani-20190522.html
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1734542
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1734542
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-ted-varim-ja-v-severoceske-vedecke-knihove-20190603.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-ted-varim-ja-v-severoceske-vedecke-knihove-20190603.html
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HUTYROVÁ, Kateřina. Ústecká knihovna láká na burzu knih. In: litomericko24.cz [online]. 

4. 6. 2019 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/06/04/ustecka-knihovna-laka-

na-burzu-knih/ 

HUTYROVÁ, Kateřina. V ústecké knihovně se bude v sobotu tvořit rukama. In: litomericko24.cz 

[online]. 5. 6. 2019 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/06/05/v-ustecke-

knihovne-se-bude-v-sobotu-tvorit-rukama/ 

PROŠEK, Jan. FOTO: V ústecké Churchillově ulici si lidé vybírali knihy: přilákala je burza. 

ustecky.denik.cz [online]. 5. 6. 2019 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-ustecke-churchillove-ulici-si-lide-vybirali-knihy-

prilakala-je-burza-20190605.html 

PROŠEK, Jan. Četba do zásoby za pár korun: ústecká knihovna pořádala burzu. denik.cz [online]. 

5. 6. 2019 [cit. 2019-06-07]. Dostupné z: https://www.denik.cz/regiony/foto-v-ustecke-churchillove-

ulici-si-lide-vybirali-knihy-prilakala-je-burza-20190605.html 

V Ústí se konala burza knih. Ústecký deník. 6. 6. 2019, č. 130, s. 1. 

(jan). Knihovna pořádá další přednášku. Ústecký deník. 6. 6. 2019, č. 130, s. 1. 

O vyřazené knihy byl zájem. Ústecký deník. 6. 6. 2019, č. 130, s. 2. Přednáška Moudrost starodávných 

civilizací. 

Tip Deníku: Přednáška v knihovně připomene hrdiny v řadách RAF. ustecky.denik.cz [online]. 

10. 6. 2019, č. 161 [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

prednaska-v-knihovne-pripomene-hrdiny-v-radach-raf-20190610.html 

(dts). Knihovna na besedě řekne, jak žili českoslovenští letci v RAF. Ústecký deník. 10. 6. 2019, 

č. 133, s. 3.  

STRNAD, Radek. Neváhejte a zkuste USA v roli Au Pair. Knihovna poradí, jak na to. ustecky.denik.cz 

[online]. 11. 6. 2019, č. 162 [cit. 2019-06-11]. Dostupné: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/nevahejte-a-zkuste-usa-v-roli-au-pair-knihovna-poradi-jak-na-

to-20190611.html 

Tip Deníku: Autorské čtení Michala Maršálka v ústecké knihovně. ustecky.denik.cz [online]. 

11. 6. 2019, č. 162 [cit. 2019-06-11]. Dostupné: https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-

autorske-cteni-michala-marsalka-v-ustecke-knihovne-20190612.html 

HUTYROVÁ, Kateřina. Ústecká knihovna se v sobotu přestěhuje na nábřeží. In: litomericko24.cz 

[online]. 13. 6. 2019 [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: http://litomericko24.cz/2019/06/13/ustecka-

knihovna-se-v-sobotu-prestehuje-na-nabrezi/ 

Tip Deníku: Veletrh vzdělávání v ústecké knihovně. ustecky.denik.cz [online]. 16. 6. 2019, č. 162 

[cit. 2019-06-11]. Dostupné: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-veletrh-vzdelavani-v-

ustecke-knihovne-20190616.html 

(dts). Jak vypadá štěstí v práci? I to dnes prozradí knihovna. Ústecký deník. 17. 6. 2019, č. 139, s. 2. 

STRNAD, Radek. Zpívající právník Ivo Jahelka ve středu zahraje v ústecké knihovně. ustecky.denik.cz 

[online]. 18. 6. 2019, č. 162 [cit. 2019-06-11]. Dostupné: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/zpivajici-pravnik-ivo-jahelka-ve-stredu-zahraje-v-ustecke-

knihovne-20190618.html 

(dts). Zpívající právník Ivo Jahelka už zítra zahraje v knihovně. Ústecký deník. 18. 6. 2019, č. 140, 

s. 5. 

http://litomericko24.cz/2019/06/04/ustecka-knihovna-laka-na-burzu-knih/
http://litomericko24.cz/2019/06/04/ustecka-knihovna-laka-na-burzu-knih/
http://litomericko24.cz/2019/06/05/v-ustecke-knihovne-se-bude-v-sobotu-tvorit-rukama/
http://litomericko24.cz/2019/06/05/v-ustecke-knihovne-se-bude-v-sobotu-tvorit-rukama/
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-ustecke-churchillove-ulici-si-lide-vybirali-knihy-prilakala-je-burza-20190605.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-v-ustecke-churchillove-ulici-si-lide-vybirali-knihy-prilakala-je-burza-20190605.html
https://www.denik.cz/regiony/foto-v-ustecke-churchillove-ulici-si-lide-vybirali-knihy-prilakala-je-burza-20190605.html
https://www.denik.cz/regiony/foto-v-ustecke-churchillove-ulici-si-lide-vybirali-knihy-prilakala-je-burza-20190605.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-prednaska-v-knihovne-pripomene-hrdiny-v-radach-raf-20190610.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-prednaska-v-knihovne-pripomene-hrdiny-v-radach-raf-20190610.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/nevahejte-a-zkuste-usa-v-roli-au-pair-knihovna-poradi-jak-na-to-20190611.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/nevahejte-a-zkuste-usa-v-roli-au-pair-knihovna-poradi-jak-na-to-20190611.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-autorske-cteni-michala-marsalka-v-ustecke-knihovne-20190612.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/tip-deniku-autorske-cteni-michala-marsalka-v-ustecke-knihovne-20190612.html
http://litomericko24.cz/2019/06/13/ustecka-knihovna-se-v-sobotu-prestehuje-na-nabrezi/
http://litomericko24.cz/2019/06/13/ustecka-knihovna-se-v-sobotu-prestehuje-na-nabrezi/
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-veletrh-vzdelavani-v-ustecke-knihovne-20190616.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/tip-deniku-veletrh-vzdelavani-v-ustecke-knihovne-20190616.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/zpivajici-pravnik-ivo-jahelka-ve-stredu-zahraje-v-ustecke-knihovne-20190618.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/zpivajici-pravnik-ivo-jahelka-ve-stredu-zahraje-v-ustecke-knihovne-20190618.html
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(dts). Ústecká Severočeská vědecká knihovna má nové průkazy. Ústecký deník. 21. 6. 2019, č. 143, 

s. 3. 

(dts). 1. Kulturní fórum kraje bylo v muzeu. Ústecký deník. 21. 6. 2019, č. 143, s. 1. 

(jan). V Ústí proběhlo první kulturní fórům Ústeckého kraje. Ústecký deník. 22. 6. 2019, č. 144, s. 2. 

(jan). V knihovně se koná seminář. Ústecký deník. 24. 6. 2019, č. 145, s. 1. 

(dts). Na tančírnu latinských rytmů láká severočeská knihovna. Ústecký deník. 25. 6. 2019, č. 146, s. 2. 

ČERVENEC 7/200 

Tipy deníku. Týdeník Ústecko. 2. 7. 2019, č. 27, s. 5. 

V Ústeckém muzeu se konalo 1. Kulturní fórum Ústeckého kraje. Žatecký a lounský deník. 

13. 7. 2019, č. 160, s. 58. Příloha – Deník Extra. 

V Ústeckém muzeu se konalo 1. Kulturní fórum Ústeckého kraje. Ústecký kraj. 26. 7. 2019, roč. 19, 

č. 7, s. 7. Dostupné také z: https://www.kr-

ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1736732 

(jan). Dnes do Ústí přijede pravnučka Carla Georga Wolfruma. Ústecký deník. 29. 7. 2019, č. 173, s. 3. 

(jan). Tanečníci obsadí sál a čítárnu ve Wolfrumově vile. Ústecký deník. 30. 7. 2019, č. 174, s. 3. 

Wolfrumova krev zpět v Ústí. Ústecký deník. 30. 7. 2019, č. 174, s. 1, 2. 

(aa). Prapravnučka slavného průmyslníka Wolfruma si prohlédla Ústí. Mladá fronta Dnes. 30. 7. 2019, 

č. 174, s. 16. 

SRPEN 5/205 

(dts). Na přednášku k nápojům se lze hlásit do ústecké knihovny dřív. Ústecký deník. 6. 8. 2019, 

č. 180, s. 2. 

(ČTK, ula). Knihovny v kraji lákají čtenáře na deskové hry nebo kurzy. Mladá fronta Dnes – Severní 

Čechy. 7. 8. 2019, č. 181, s. 18. 

ANGERMANNOVÁ, Andrea. Potomci slavného průmyslníka v Ústí. 5plus2. 9. 8. 2019, č. 29, s. 1. 

(jan). Knihovna pořádá workshop o fermentovaných nápojích. Ústecký deník. 20. 8. 2019, č. 192, s. 2. 

(dts). Ve vile Wolfruma pobaví Tančírna. Ústecký deník. 27. 8. 2019, č. 198, s. 1. 

ZÁŘÍ 27/232 

STARÝ, Jiří a Jiří ŠKODA. Čtenáři Ústecka, spojte se! Enter. Září 2019, s. 80. Rozhovor. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 3. 9. 2019, č. 36, s. 10. Pozvánka na akce: K3 – grafickou cestou, 

Irsko, Herní odpoledne v Dětském oddělení, T. J. J. See – Americký Jára Cimrman?, Kurz přežití pro 

rodiče prvňáčků. 

HIMMELOVÁ, Anna. Irsko: přijďte si poslechnout něco víc o tajemném Irsku. ustecky.denik.cz 

[online]. 3. 9. 2019, č. 246 [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

dnesek/irsko-20190828.html 

(dts). Ústecká knihovna zve na herní akci. Ústecký deník. 4. 9. 2019, č. 205, s. 1. 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1736732
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1736732
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/irsko-20190828.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/irsko-20190828.html
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HIMMELOVÁ, Anna. Herní odpoledne v Dětském oddělení. ustecky.denik.cz [online]. 4. 9. 2019, 

č. 247 [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/herni-odpoledne-v-

detskem-oddeleni-20190904.html 

(dts). Knihovna má dnes Cimrmana z USA. Ústecký deník. 5. 9. 2019, č. 206, s. 1. 

HIMMELOVÁ, Anna. Americký Jára Cimrman. ustecky.denik.cz [online]. 5. 9. 2019, č. 248 [cit. 

2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/americky-jara-cimrman-

20190905.html 

(hal). Památky odkryjí svá tajná zákoutí. Mladá fronta Dnes. 7. 9. 2019, č. 208, s. 18. 

HIMMELOVÁ, Anna. Víkendové tipy pro 14. a 15. září. ustecky.denik.cz [online]. 10. 9. 2019, č. 253 

[cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-vikend/vikendove-tipy-pro-14-a-15-

zari-20190910.html 

HIMMELOVÁ, Anna. Severočeská vědecká knihovna. ustecky.denik.cz [online]. 10. 9. 2019, č. 253 

[cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/severoceska-vedecka-

knihovna-20190910.html 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 10. 9. 2019, č. 37, s. 10. Pozvánka na akce: Jak zvládat stres 

a psychickou zátěž?, Turné krále vín 2019.  

HIMMELOVÁ, Anna. Kurz přežití ve škole pro rodiče prvňáčků. ustecky.denik.cz [online]. 

10. 9. 2019, č. 253 [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/kurz-preziti-

ve-skole-pro-rodice-prvnacku-20190910.html 

(dts). Na patnáct nej vín zítra zve knihovna. Ústecký deník. 11. 9. 2019, č. 211, s. 1. Turné krále vín 

2019. 

HIMMELOVÁ, Anna. Jak zvládat stres a psychickou zátěž? ustecky.denik.cz [online]. 11. 9. 2019, 

č. 254 [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/jak-zvladat-stres-a-

psychickou-zatez-20190911.html 

(dts). Dny Evropského dědictví pokračují. Ústecký deník. 12. 9. 2019, č. 212, s. 1. 

(dts). Severočeská vědecká knihovna nemá jen kvalitní literaturu. Ústecký deník. 12. 9. 2019, č. 212, 

s. 2. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na čtvrtek 12. září: Turné krále vín 2019. ustecky.denik.cz [online]. 

12. 9. 2019, č. 255 [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-

ctvrtek-12-zari-turne-krale-vin-2019-20190912.html 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na pondělí 16. září: Máte doma Einsteina? ustecky.denik.cz [online]. 

16. 9. 2019, č. 259 [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-

pondeli-16-zari-mate-doma-einsteina-20190916.html 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 17. 9. 2019, s. 10. Pozvánky na akce: Klenoty ženy III, Tajemná 

kultur Skotské Vysočiny. 

Detektivní Povídky ze šuplíku Ladislava Mušky míří ke čtenáři. ustecky.denik.cz [online]. 17. 9. 2019, 

č. 260 [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/detektivni-povidky-ze-

supliku-ladislava-musky-miri-ke-ctenari-20190917.html 

HERMAN, Arnošt. Povídky Ladislava Mušky míří ke čtenáři. Týdeník Ústecko. 17. 9. 2019, č. 38, 

s. 5. 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/herni-odpoledne-v-detskem-oddeleni-20190904.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/herni-odpoledne-v-detskem-oddeleni-20190904.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/americky-jara-cimrman-20190905.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/americky-jara-cimrman-20190905.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-vikend/vikendove-tipy-pro-14-a-15-zari-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-vikend/vikendove-tipy-pro-14-a-15-zari-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/severoceska-vedecka-knihovna-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/severoceska-vedecka-knihovna-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/kurz-preziti-ve-skole-pro-rodice-prvnacku-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/kurz-preziti-ve-skole-pro-rodice-prvnacku-20190910.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/jak-zvladat-stres-a-psychickou-zatez-20190911.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/jak-zvladat-stres-a-psychickou-zatez-20190911.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-12-zari-turne-krale-vin-2019-20190912.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-12-zari-turne-krale-vin-2019-20190912.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-pondeli-16-zari-mate-doma-einsteina-20190916.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-pondeli-16-zari-mate-doma-einsteina-20190916.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/detektivni-povidky-ze-supliku-ladislava-musky-miri-ke-ctenari-20190917.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/detektivni-povidky-ze-supliku-ladislava-musky-miri-ke-ctenari-20190917.html
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HIMMELOVÁ, Anna. Tip na středu 18. září: Klenoty ženy III. ustecky.denik.cz [online]. 18. 9. 2019, 

č. 261 [cit. 2019-09-25]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-stredu-18-zari-

klenoty-zeny-iii-20190918.html 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na čtvrtek 19. září: Tajemná kultura Skotské Vysočiny. ustecky.denik.cz 

[online]. 19. 9. 2019, č. 262 [cit. 2019-09-25]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-

na-ctvrtek-19-zari-tajemna-kultura-skotske-vysociny-20190919.html 

STRNAD, Radek. Kraj se může těšit na lahůdky klasické hudby v zámcích, divadlech a chrámech. 

ustecky.denik.cz [online]. 23. 9. 2019, č. 266 [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/kultura_region/kraj-se-muze-tesit-na-lahudky-klasicke-hudby-v-zamcich-

divadlech-i-chramech-20190923.html. Salón čtyřručního klavíru, Svč. knihovna. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 24. 9. 2019, č. 39, s. 19. Pozvánka na akce: Listování, Houby 

v historii a současnosti. 

HIMMELOVÁ, Anna. Den bílé hole seznámí se životem nevidomých. ustecky.denik.cz [online]. 

29. 9. 2019, č. 272 [cit. 2019-09-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/den-bile-

hole-seznami-se-zivotem-nevidomych-20190926.html 

(tp). Čtenáře potěší Týden knihoven. Ústecký deník. 30. 9. 2019, č. 226, s. 1. 

ŘÍJEN 50/282 

IMLAUF, Jiří a Pavla KOPÁČOVÁ. Do knihovny chodím rád. Enter. Říjen 2019, s. 80. Rozhovor. 

HIMMELOVÁ, Anna. Ostrov Reunion možná skrývá i pirátský poklad.ustecky.denik.cz [online]. 

1. 10. 2019, č. 274 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/ostrov-

reunion-mozna-skryva-i-piratsky-poklad-20191001.html 

(jan). Knihovna pořádá křest knihy. Ústecký deník. 1. 10. 2019, č. 227, s. 1. 

(tp). Knihovna pořádá zážitkový workshop pro rodiče školáků. Ústecký deník. 1. 10. 2019, č. 227, s. 3. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 1. 10. 2019, č. 40, s. 10. Pozvánka na akce: Křest knihy Lovkyně 

s rusými vlasy, přednášku Kytky k jídlu, Nedělní UZEL. 

Marková bude křtít svou knihu. Ústecký deník. 2. 10. 2019, č. 228, s. 2. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na čtvrtek 3. října: Kytky nejsou jen na okrasu, mohou být i k jídlu. 

ustecky.denik.cz [online]. 3. 10. 2019, č. 276 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-3-rijna-kytku-nejsou-jen-na-okrasu-mohou-byt-

i-k-jidlu-20191003.html 

Tipy deníku. Ústecký deník. 3. 10. 2019, č. 229, s. 2. 

ANGERMANNOVÁ, Andrea. Pokud Ústí nepřidá peníze, ohrozí to provoz knihoven. Mladá fronta 

Dnes. 5. 10. 2019, č. 231, s. 20. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tipy deníku. Ústecký deník. 5. 10. 2019, č. 231, s. 59. Pozvánka na akci: Den 

bílé hole. 

SOCHŮREK, Petr. Známý instruktor kolečkového bruslení Ústečan Ondřej Thor pokřtil svou knihu.  

e-usti.cz [online]. 5. 10. 2019, č. 278 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-

nad-labem/128260-znamy-instruktor-koleckoveho-brusleni-ustecan-ondrej-thor-pokrtil-svou-knihu 

ANGERMANNOVÁ, Andrea. Pokud Ústí nad Labem nepřidá peníze, ohrozí to provoz sedmi 

knihoven. usti.iDNES.cz [online]. 7. 10. 2019, č. 280 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-stredu-18-zari-klenoty-zeny-iii-20190918.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-stredu-18-zari-klenoty-zeny-iii-20190918.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-19-zari-tajemna-kultura-skotske-vysociny-20190919.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-19-zari-tajemna-kultura-skotske-vysociny-20190919.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/kraj-se-muze-tesit-na-lahudky-klasicke-hudby-v-zamcich-divadlech-i-chramech-20190923.html
https://ustecky.denik.cz/kultura_region/kraj-se-muze-tesit-na-lahudky-klasicke-hudby-v-zamcich-divadlech-i-chramech-20190923.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/den-bile-hole-seznami-se-zivotem-nevidomych-20190926.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/den-bile-hole-seznami-se-zivotem-nevidomych-20190926.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/ostrov-reunion-mozna-skryva-i-piratsky-poklad-20191001.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/ostrov-reunion-mozna-skryva-i-piratsky-poklad-20191001.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-3-rijna-kytku-nejsou-jen-na-okrasu-mohou-byt-i-k-jidlu-20191003.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-3-rijna-kytku-nejsou-jen-na-okrasu-mohou-byt-i-k-jidlu-20191003.html
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128260-znamy-instruktor-koleckoveho-brusleni-ustecan-ondrej-thor-pokrtil-svou-knihu
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128260-znamy-instruktor-koleckoveho-brusleni-ustecan-ondrej-thor-pokrtil-svou-knihu
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https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usti-nad-labem-knihovna-financovani-vedecka-

knihovna.A191005_506214_usti-zpravy_pakr 

(jan). V knihovně bude beseda o Súdánu. Ústecký deník. 7. 10. 2019, č. 232, s. 1. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na úterý 8. října: Ostrov Reunion možná skrývá i pirátský poklad. 

ustecky.denik.cz [online]. 8. 10. 2019, č. 281 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-8-rijna-ostrov-reunion-mozna-skryva-i-piratsky-

poklad-20191008.html 

(jan). Ve Wolfrumově vile se bude tančit. Ústecký deník. 8. 10. 2019, č. 233, s. 1. 

(mk). Knihovnicí roku 2019 se stala paní Jaborová z Hrobců. Litoměřický deník. 8. 10. 2019, č. 233, 

s. 3. 

Přednáška o Reunionu. Ústecký deník. 8. 10. 2019, č. 233, s. 2. 

 (TZ). Jak to bude dál s knihovnou? O jejím financování musí jednat kraj a město. e-usti.cz [online]. 

8. 10. 2019, č. 281 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128276-

jak-to-bude-dal-s-knihovnou-o-jejim-financovani-musi-jednat-kraj-a-mesto 

ZEMAN, Jiří. Severočeská vědecká knihovna požaduje od města Ústí nad Labem peníze na provoz. 

In: Události v regionu 18:00. Rozhlas, ČRo – Sever, 8. 10. 2019. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tuktukem z Thajska až na Moravu, o cestě přes půl světa povypráví Tomáš 

Vejmola. ustecky.denik.cz [online]. 9. 10. 2019, č. 282 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tuktukem-z-thajska-az-na-moravu-o-ceste-pres-pul-sveta-

povypravi-tomas-vejmola-20191007.html 

(PV). Ústí nad Labem: O financování knihovny musí jednat kraj a město. parlamentnilisty.cz [online]. 

9. 10. 2019, č. 282 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-

volicum/Usti-nad-Labem-O-financovani-knihovny-musi-jednat-kraj-a-mesto-598995 

Tipy deníku. Ústecký deník. 9. 10. 2019, č. 234, s. 2. Pozvánka na akci: Křest charitativního kalendáře. 

(zs). Potlesk patří všem oceněným. Haló noviny. 9. 10. 2019, č. 234, s. 4. 

PELIKÁN, Aleš. Jednání o vědecké knihovně. Právo. 10. 10. 2019, č. 235, s. 11. 

HIMMELOVÁ, Anna. Poslechněte si příběhy Marlene Dietrich a Romy Schneider. ustecky.denik.cz 

[online]. 13. 10. 2019, č. 286 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

kulturu/poslechnete-si-pribehy-marlene-dietrich-a-romy-schneider-20191013.html 

Ústí je připraveno jednat o financování vědecké knihovny. nasregion.cz [online]. 13. 10. 2019, č. 286 

[cit. 2019-10-16]. Dostupné z:  https://nasregion.cz/ustecko/usti-je-pripraveno-jednat-o-financovani-

vedecke-knihovny 

gz. Knihovně chybí 17 milionů. Žít Ústí. 14. 10. 2019, s. 5. 

ZLÁMALOVÁ, Gabriela. Tahanice. Sloupek. Žít Ústí. 14. 10. 2019, s. 3 

Tipy deníku. Ústecký deník. 14. 10. 2019, č. 238, s. 2. Pozvánka na akce: Deskové hry v knihovně, 

Medová královna.  

HIMMELOVÁ, Anna. Jaká je buducnost EU? Diskuze Evropské výzvy současnosti hledá odpověď. 

ustecky.denik.cz [online]. 15. 10. 2019, č. 288 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ostatni-tipy/tip-na-ctvrtek-31-rijna-evropske-vyzvy-soucasnosti-jaka-je-

budoucnost-eu-20191015.html 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usti-nad-labem-knihovna-financovani-vedecka-knihovna.A191005_506214_usti-zpravy_pakr
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usti-nad-labem-knihovna-financovani-vedecka-knihovna.A191005_506214_usti-zpravy_pakr
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-8-rijna-ostrov-reunion-mozna-skryva-i-piratsky-poklad-20191008.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-8-rijna-ostrov-reunion-mozna-skryva-i-piratsky-poklad-20191008.html
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128276-jak-to-bude-dal-s-knihovnou-o-jejim-financovani-musi-jednat-kraj-a-mesto
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128276-jak-to-bude-dal-s-knihovnou-o-jejim-financovani-musi-jednat-kraj-a-mesto
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tuktukem-z-thajska-az-na-moravu-o-ceste-pres-pul-sveta-povypravi-tomas-vejmola-20191007.html
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č. 284, s. 18. 

(jan). Popelka slaví v ústecké knihovně. Ústecký deník. 7. 12. 2019, č. 284, s. 53. 

HIMMELOVÁ, Anna. Francouzské vánoční pohlazení přinese francouzské i české koledy. 

ustecky.denik.cz [online]. 8. 12. 2019, č. 342 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/francouzske-vanocni-pohlazeni-prinese-francouzske-i-ceske-

koledy-20191208.html 

(ahe). Severočeský klub spisovatelů zasedal v Ústí nad Labem. Ústecký deník. 9. 12. 2019, č. 285, s. 2. 

(jan). Knihovna dnes hostí koncert. Ústecký deník. 9. 12. 2019, č. 285, s. 1. 

Severočeský klub spisovatelů zasedal v Ústí nad Labem. ustecky.denik.cz [online]. 9. 12. 2019, č. 343 

[cit. 2019-12-20]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severocesky-klub-spisovatelu-

zasedal-v-usti-nad-labem-20191209.html 

O Jordánsku v knihovně. Ústecký deník. 10. 12. 2019, č. 286, s. 2. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na úterý 10. prosince: Jordánsko, bezpečný kout na Blízkém východě. 

ustecky.denik.cz [online]. 10. 12. 2019, č. 344 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/salon-ctyrrucniho-klaviru-koncert-mezi-knihami-20191129.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/salon-ctyrrucniho-klaviru-koncert-mezi-knihami-20191129.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip_vanocni_dilna-severoceska_vedecka_knihovna_20191130.htmlenter
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip_vanocni_dilna-severoceska_vedecka_knihovna_20191130.htmlenter
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/autorske-cteni-autismus-a-chardonnay-nejdulezitejsi-je-zachovat-humor-20191206.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/autorske-cteni-autismus-a-chardonnay-nejdulezitejsi-je-zachovat-humor-20191206.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/francouzske-vanocni-pohlazeni-prinese-francouzske-i-ceske-koledy-20191208.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/francouzske-vanocni-pohlazeni-prinese-francouzske-i-ceske-koledy-20191208.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severocesky-klub-spisovatelu-zasedal-v-usti-nad-labem-20191209.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severocesky-klub-spisovatelu-zasedal-v-usti-nad-labem-20191209.html


 
45 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-10-prosince-jordansko-bezpecny-kout-na-

blizkem-vychode-20191210.html 

(ape, ČTK). Ústecká knihovna zavře tři pobočky. Právo. 11. 12. 2019, č. 287, s. 10. 

Senioři v kyberprostoru. Ústecký deník. 11. 12. 2019, č. 287, s. 2. 

(ČTK, ula). Vědecká knihovna zavře tři z pěti poboček v Ústí. Mladá fronta Dnes. 12. 12. 2019, 

č. 288, s. 17. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na čtvrtek 12. prosince: Autismus a Chardonnay. ustecky.denik.cz [online]. 

12. 12. 2019, č. 346 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-

ctvrtek-12-prosince-autismus-a-chardonnay-20191212.html 

HIMMELOVÁ, Anna. Buchty a loutky – Dětská pohádka Vánoční raketa o vánočce pro Ježíška. 

ustecky.denik.cz [online]. 13. 12. 2019, č. 347 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/buchty-a-loutky-detska-pohadka-vanocni-raketa-o-vanocce-

pro-jeziska-20191213.html 

(ahe). Bartošková je místopředsedkyní Severočeského klubu spisovatelů. Teplický deník. 16. 12. 2019, 

č. 291, s. 3. 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na pondělí 16. prosince: Francouzské vánoční pohlazení. ustecky.denik.cz 

[online]. 16. 12. 2019, č. 350 [cit. 2019-12-20 93]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

dnesek/tip-na-pondeli-16-prosince-francouzske-vanocni-pohlazeni-20191216.html 

(jan). Popelka slaví výročí v ústecké knihovně. Soutěžte o lístky. Ústecký deník. 17. 12. 2019, č. 292, 

s. 3. 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 17. 12. 2019, č. 51, s. 10. Pozvánka na akce Život s Popelkou 

a pohádku Vánoční raketa 

PROŠEK, Jan. V Ústí se budou rušit pobočky knihovny, lidé jsou z toho smutní. ustecky.denik.cz 

[online]. 17. 12. 2019, č. 351 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-

usti-se-budou-rusit-pobocky-knihovny-lide-jsou-z-toho-smutni-20191217.html 

PROŠEK, Jan. Tipy deníku. Ústecký deník. 18. 12. 2019, č. 293, s. 2. Pozvánka na akci Život 

s Popelkou. 

PV. Petice proti zrušení poboček knihovny v Ústí nad Labem. parlamentnilisty.cz [online]. 

19. 12. 2019, č. 353 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-

petice/Petice-proti-zruseni-pobocek-knihovny-v-Usti-nad-Labem-607601 

HIMMELOVÁ, Anna. Tip na čtvrtek 19. prosince: Buchty a loutky – Vánoční raketa. ustecky.denik.cz 

[online]. 19. 12. 2019, č. 353 [cit. 2019-12-20]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

dnesek/tip-na-utery-19-prosince-buchty-a-loutky-vanocni-raketa-20191209.html 

PROŠEK, Jan. Tři pobočky knihovny v Ústí končí. Proti rušení vznikla petice. ustecky.denik.cz 

[online]. 21. 12. 2019, č. 355 [cit. 02-01-2020]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severoceska-vedecka-knihovna-usti-petice-pobocky-knihovny-

20191221.html 

PROŠEK, Jan. Tři pobočky knihovny končí. Ústecký deník. 21. 12. 2019, č. 296, s. 1. 

V Ústí se křtila nová kniha o Popelce. Ústecký deník. 21. 12. 2019, č. 296, s. 2. 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-10-prosince-jordansko-bezpecny-kout-na-blizkem-vychode-20191210.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-10-prosince-jordansko-bezpecny-kout-na-blizkem-vychode-20191210.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-12-prosince-autismus-a-chardonnay-20191212.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-ctvrtek-12-prosince-autismus-a-chardonnay-20191212.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/buchty-a-loutky-detska-pohadka-vanocni-raketa-o-vanocce-pro-jeziska-20191213.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/buchty-a-loutky-detska-pohadka-vanocni-raketa-o-vanocce-pro-jeziska-20191213.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-pondeli-16-prosince-francouzske-vanocni-pohlazeni-20191216.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-pondeli-16-prosince-francouzske-vanocni-pohlazeni-20191216.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-usti-se-budou-rusit-pobocky-knihovny-lide-jsou-z-toho-smutni-20191217.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-usti-se-budou-rusit-pobocky-knihovny-lide-jsou-z-toho-smutni-20191217.html
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petice-proti-zruseni-pobocek-knihovny-v-Usti-nad-Labem-607601
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petice-proti-zruseni-pobocek-knihovny-v-Usti-nad-Labem-607601
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-19-prosince-buchty-a-loutky-vanocni-raketa-20191209.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-dnesek/tip-na-utery-19-prosince-buchty-a-loutky-vanocni-raketa-20191209.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severoceska-vedecka-knihovna-usti-petice-pobocky-knihovny-20191221.html
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/severoceska-vedecka-knihovna-usti-petice-pobocky-knihovny-20191221.html


 
46 

(TZ). Zabraňte rušení poboček knihoven, zní z Ústí. Občané organizují petici. e-usti.cz [online]. 

23. 12. 2019, č. 357 [cit. 02-01-2020]. Dostupné z: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-

labem/128762-zabrante-ruseni-pobocek-knihoven-zni-z-usti-obcane-organizuji-petici 

HIMMELOVÁ, Anna. Listování: Losos v kaluži, dámská jízda, ve které smrtí nic nekončí. 

ustecky.denik.cz [online]. 24. 12. 2019 [cit. 02-01-2020]. Dostupné z:  https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

kulturu/listovani-losos-v-kaluzi-damska-jizda-ve-ktere-smrti-nic-nekonci-20191224.html 

HIMMELOVÁ, Anna. Všechno bylo jinak: tajemný původ rodu Přemyslovců. ustecky.denik.cz 

[online]. 26. 12. 2019, č. 360 [cit. 02-01-2020]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-

kulturu/vsechno-bylo-jinak-tajemstvi-rodu-premyslovcu-20191226.html 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 31. 12. 2019, s. 20. Pozvánka na akce: Knihožrouti, 100 let prvního 

zákona o veřejných knihovnách a Třicet let v Africe. 

(jan). Knihovna v Ústí zavře tři pobočky z pěti. Týdeník Ústecko. 31. 12. 2019, č. 53, s. 4. 

V knihovním blogu na blog.svkul.cz vyšlo v roce 2019 celkem 12 příspěvků: 

WISSEM a Zuzana PAŘÍZKOVÁ. Na počasí si ještě stále zvykám. In: blog.svkul.cz [online]. 

4. 1. 2019 [cit. 2019-01-04]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/04/na-pocasi-si-

jeste-stale-zvykam/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Letec Otto Hanzlíček. In: blog.svkul.cz [online]. 5. 1. 2019 [cit. 2019-01-14]. 

Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/05/letec-otto-hanzlicek/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Muž s brašnou plnou nářadí. In: blog.svkul.cz [online]. 9. 1. 2019 [cit. 2019-01-

14]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/09/muz-s-brasnou-plnou-naradi/ 

LINHARTOVÁ, Jana. Knihovna oslaví 100 let. In: blog.svkul.cz [online]. 10. 1. 2019 [cit. 2019-01-

14]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/10/knihovna-oslavi-100-let/ 

HAINCOVÁ, Jitka. Jiří Sozanský: 1969 – rok zlomu. In: blog.svkul.cz [online]. 15. 1. 2019 [cit. 2019-

01-15]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/15/jiri-sozansky-1969-rok-zlomu/ 

ANDREE, Zdenka. Naše hvězdy. In: blog.svkul.cz [online]. 25. 1. 2019 [cit. 2019-01-30]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/25/nase-hvezdy/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. ULRIKA – poslední láska velkého básníka. In: blog.svkul.cz [online]. 

29. 1. 2019 [cit. 2019-01-30]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/29/ulrika-posledni-

laska-velkeho-basnika/ 

BÍBOVÁ, Denisa a Jiří ŠKODA. Je těžké nesnažit se přečíst všechno [rozhovor]. In: blog.svkul.cz 

[online]. 4. 2. 2019 [cit. 2019-02-05]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/04/je-

tezke-nesnazit-se-precist-vsechno/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Nezapomenutelná zpěvačka. Plešatá! In: blog.svkul.cz [online]. 5. 2. 2019 [cit. 

2019-01-30]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/05/nezapomenutelna-zpevacka-

plesata/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Rë Akkütlix! In: blog.svkul.cz [online]. 1. 4. 2019 [cit. 2019-04-12]. Dostupné 

z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/01/re-akkutlix/ 

HAINCOVÁ, Jitka. MAGNESIA LITERA 2019. In: blog.svkul.cz [online]. 11. 4. 2019 [cit. 2019-04-

12]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/11/magnesia-litera-2019/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Generál František Fajtl. In: blog.svkul.cz [online]. 14. 4. 2019 [cit. 2019-04-30]. 

Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/14/general-frantisek-fajtl/ 

http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128762-zabrante-ruseni-pobocek-knihoven-zni-z-usti-obcane-organizuji-petici
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128762-zabrante-ruseni-pobocek-knihoven-zni-z-usti-obcane-organizuji-petici
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/listovani-losos-v-kaluzi-damska-jizda-ve-ktere-smrti-nic-nekonci-20191224.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/listovani-losos-v-kaluzi-damska-jizda-ve-ktere-smrti-nic-nekonci-20191224.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/vsechno-bylo-jinak-tajemstvi-rodu-premyslovcu-20191226.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/vsechno-bylo-jinak-tajemstvi-rodu-premyslovcu-20191226.html
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/04/na-pocasi-si-jeste-stale-zvykam/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/04/na-pocasi-si-jeste-stale-zvykam/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/05/letec-otto-hanzlicek/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/09/muz-s-brasnou-plnou-naradi/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/10/knihovna-oslavi-100-let/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/15/jiri-sozansky-1969-rok-zlomu/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/25/nase-hvezdy/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/29/ulrika-posledni-laska-velkeho-basnika/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/01/29/ulrika-posledni-laska-velkeho-basnika/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/04/je-tezke-nesnazit-se-precist-vsechno/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/04/je-tezke-nesnazit-se-precist-vsechno/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/05/nezapomenutelna-zpevacka-plesata/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/02/05/nezapomenutelna-zpevacka-plesata/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/01/re-akkutlix/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/11/magnesia-litera-2019/
https://blog.svkul.cz/index.php/2019/04/14/general-frantisek-fajtl/


 
47 

V roce 2019 pokračovala spolupráce s Regionální televizí, natočila a odvysílala 

35 placených relací, reportáže o knihovně natočila i TV Nova a U-TV: 

Přednáška o životě a díle herce Gerarda Philippa, 15. 1. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Papírový Pepíno v Severočeské vědecké knihovně, 18. 1. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Magazín Víkend – Země knihoven, 22. 1. 2019 (TV Nova)  

Cestovatelé představili v knihovně Ztracené město v Kolumbii, 29. 1. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

V knihovně hrála zajímavá hudební tělesa, 31. 1. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Prsa, koule – zdravotně osvětový workshop v knihovně, 13. 2. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Rande naslepo s knihou v Severočeské vědecké knihovně, 14. 2. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Přednáška o životě goril v knihovně, 19. 2. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

V knihovně učili pátrat po svých předcích, 23. 2. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Knihovna na Stříbrnické se představuje, 12. 3. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Beseda o Alzheimerově chorobě v knihovně, 13. 3. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Severočeská vědecká knihovna odměnila Čtenáře roku, 18. 3. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Knihovnu obsadily Hvězdy filmu, 8. 4. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Animační workshop v knihovně na téma horory, 12. 4. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Přednáška v knihovně na téma Keltové, 15. 4. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Knihovna zprovoznila zrekonstruovanou Wolfrumovu vilu, 26. 4. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Otevírání zrekonstruované ústecké knihovny, 30. 4. 2019 (U-TV) 

Noc literatury v Severočeské vědecké knihovně, 15. 5. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

V Severočeské vědecké knihovně proběhlo další tátovské čtení, 17. 5. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

V knihovně pokřtili zdravou kuchařku pro malé děti, 13. 6. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

1. Kulturní fórum Ústeckého kraje na téma: ”Role kulturních institucí ve vzdělávání”, 19.–20. 6. 2019 

(RT Ústí nad Labem) 

Letní tančírna s latinskými rytmy pod vedením lektora Jana Štaffy, 4. 9. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Knihovna zahájila sezónu přednáškou o bláznivém astronomovi, 12. 9. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Ústecká knihovna křtila novou publikaci a vyhlásila knihovníka roku, 30. 9. 2019 (RT Ústí nad 

Labem) 

Knihovna pokřtila knihu Obchod s neštěstím, 9. 10. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Týden knihoven oslavili i v dětském odd. SVK křtem nové publikace, 16. 10. 2019 (RT Ústí nad 

Labem) 

Severočeská vědecká knihovna zaštítila vznik interaktivní knihy o bruslení, 21. 10. 2019 (RT Ústí nad 

Labem) 

V Severočeské vědecké knihovně proběhla přednáška o proroctvích palmových listů, 22. 10. 2019 

(RT Ústí nad Labem) 

V knihovně přednášel cestovatel, který projel 13 000 km v tuktuku, 28. 10. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

https://www.youtube.com/watch?v=7nXCMhwkXAU
https://www.youtube.com/watch?v=CT5bUbt3tyc
https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/epizoda/30002-22-1-2019
https://www.youtube.com/watch?v=CwEqBM0qTy0
https://www.youtube.com/watch?v=AHttlbDIt78
https://www.youtube.com/watch?v=WfO7OVjGM84
https://www.youtube.com/watch?v=ACIrMcz6QWY
https://www.youtube.com/watch?v=o0pdI7XM5qw
https://www.youtube.com/watch?v=6LGFFk0PLP0
https://www.youtube.com/watch?v=AuhHc2TIIdM
https://www.youtube.com/watch?v=uEKWzqwW3W8
https://www.youtube.com/watch?v=_l0CrKlLQb8
https://www.youtube.com/watch?v=ERFcjpTAooI
https://www.youtube.com/watch?v=NBje6sTSHN8
https://www.youtube.com/watch?v=UjHq6mpGxjE
https://www.youtube.com/watch?v=ZMLe5xZFq9E
https://www.youtube.com/watch?v=pig81Hatpxk
https://www.youtube.com/watch?v=lI_fR8yRjA4
https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/439698470128287/
https://www.youtube.com/watch?v=Ux8Ix6GvxOM
https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/757527727995200/
https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/751764835261812/
https://www.youtube.com/watch?v=4BW8CqP7VCc&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=47&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=AaXC6cBZkrY&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=37&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=oWRioyYhEso&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=16&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Ncyi6kVKWx4&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lcszypZ4dsM&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pzINoOja4Lk&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=16&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sYc1H56b0MA&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=12&t=0s
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Charitativní projekt “Dvacítky” pokřtil kalendář, 11. 11. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Přednáška terapeuta Michala Ježka na téma “Najdi sám sebe”, 28. 11. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Den pro dětskou knihu v Ústecké knihovně opět sklidil úspěch, 29. 11. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Vánoční dílna v Severočeské vědecké knihovně, 30. 11. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Cestovatelé Surý – Eslem vyprávěli v knihovně o Kolumbii, 9. 12. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

Druhý adventní koncert v knihovně představil Adama Malíka a Adama Faranu, 16. 12. 2019 (RT Ústí 

nad Labem) 

18. 12. Knihu Autismus a Chardonnay představil v knihovně autor Martin Selner, 18. 12. 2019 (RT 

Ústí nad Labem) 

21. 12. Filmová Popelka navštívila ústeckou knihovnu, 21. 12. 2019 (RT Ústí nad Labem) 

K informování o akcích knihovny pracovníci knihovny využívali Facebook na 

http://www.facebook.com/svkusti (FB stránka knihovny se líbila 2 727 uživatelům a měla 

2 779 sledujících), Twitter na https://twitter.com/svkul (informačnímu kanálu na Twitteru, 

jemuž se ale knihovna nevěnuje pravidelně, klesl počet sledujících na 344) a Infolist (na 

konci r. 2019 jej odebíralo 630 zájemců). Příspěvky na Instagramu „Žijeme 

s knihou“ (https://www.instagram.com/severoceska_vedecka_knihovna/), kde v roce 2019 

přibylo 127 příspěvků, sledovalo 549 uživatelů.  

4. Výpůjční služby knihovny 

V roce 2019 bylo uživatelům zapůjčeno celkem 525 847 knihovních jednotek 

(2018: 626 307), z toho bylo celkem 495 237 absenčních výpůjček (2018: 581 337) a z toho 

214 689 prolongací (2018: 272 142). Prezenčně bylo vypůjčeno 30 610 dokumentů (2018: 

44 970). 

Celkový počet výpůjček výrazně poklesl o více než 100 000. Výrazný byl zejména 

pokles absenčních výpůjček – o 86 100, tj. o zhruba 15 %. Mnohem větší procentuální 

pokles ale zaznamenaly výpůjčky prezenční, a to dokonce o více než 30 % (jejich počet ale 

předtím v roce 2018 výrazněji vzrostl na uvedených 44 970, v roce 2017 si čtenáři 

prezenčně vypůjčili jen 26 081 titulů). K nezanedbatelnému poklesu došlo i u prolongací. 

Opět se tedy potvrdil dlouhotrvající trend klesajících počtů výpůjček, patrný i v celostátním 

měřítku, a nutnost hledání nových služeb i jejich zkvalitňování. 

V absolutních číslech nastal v roce 2019 největší pokles u Vědecké půjčovny 

(o 44 723) a u Lidové půjčovny (o 26 038), jde však o největší oddělení s největším 

objemem výpůjček. Procentuálně klesly výpůjčky stejně jako v loňském roce nejvíce 

v Hudebním (resp. Multimediálním) oddělení a ve Zvukové knihovně, a to shodně zhruba 

o 35 %, ovšem již zmíněná Vědecká půjčovna za nimi následuje s téměř 27 %. 

Na opačné straně se v loňském roce s mírným nárůstem ocitlo pouze Oddělení 

časopisů (o 39 výpůjček více) a výrazněji pak pobočka Klíše, kde si čtenáři vypůjčili 

o 4 019 (37 %) dokumentů více. Ostatní pobočky jednotlivě i všechny pobočky dohromady 

https://www.youtube.com/watch?v=fuWFY2sCQrw&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=39&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vev91YNCPeM&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=m37Rv8WqTO4&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oYLyizE16kM&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lARd7gI6vVc&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=krcUd0z-DR0&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BPcLFv2ijgs&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IgKIf93GxSU&list=PL_1b0ipILhY_jdk92cYIPWWu-3N-rfL0r&index=8&t=0s
http://www.facebook.com/svkusti
https://twitter.com/svkul
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sice zaznamenaly ve výši výpůjček pokles, ale stejně jako u Dětského oddělení byl pouze 

mírný (u většiny v jednotkách procent) a lze tedy konstatovat, že o jejich služby je mezi 

uživateli setrvalý zájem. 

TABULKA: VÝPŮJČKY KNIHOVNA CELKEM 2018/2019 

 

Výpůjčky celkem 

  

z toho prolongace 

  

oddělení 2018 2019 rozdíl 
index 

19/18 2018 2019 rozdíl 

index 

19/18 

Dětské oddělení 63 512 60 604 -2 908 0,95 27 574 25 504 -2 070  0,92 

Hudební/multimediální 

oddělení 30 142 19 982 -10 160 0,66 11 412 8 336 -3 076  0,73 

Lidová půjčovna* 167 297 141 259 -26 038 0,84 68 782 50 335 -18 447  0,73 

Oddělení cizojazyčné 

literatury (anglický 

jazyk) 31 726 23 743 -7 983 0,75 21 496 16 427 -5 069  0,76 

Oddělení cizojazyčné 

literatury   1 116       434     

Oddělení časopisů 29 661 29 700 39 1,00 5 743 3 771 -1 972  0,66 

Oddělení studoven 8 234 6 889 -1 345 0,84 2 167 1 133 -1 034  0,52 

Pobočky 121 905 115 496 -6 409 0,95 34 212 30 684 -3 528  0,90 

Poradenské a edukační 

centrum   112       7     

Vědecká půjčovna** 167 855 123 132 -44 723 0,73 97 574 76 681 -20 893  0,79 

Zvuková knihovna 5 975 3 814 -2 161 0,64 3 182 1 377 -1 805  0,43 

CELKEM 626 307 525 847 -100 460  0,84 272 142 214 689 -57 453  0,79 

z toho absenční výp. 581 337 495 237 -86 100  0,85 

    z toho prezenční výp. 44 970 30 610 -14 360  0,68 

    *LP + EO + MO 

        **VP + VH akce + WCH akce 
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TABULKA: VÝPŮJČKY POBOČKY CELKEM 2018/2019 

 

Výpůjčky celkem 

  

z toho prolongace 

  

pobočky  2018 2019 rozdíl 
index 

19/18 2018 2019 rozdíl 

index 

19/18 

Hornická 13 119 12 230 -889 0,93 3 390 3 039 -351 0,90 

Kamenný Vrch 20 725 20 134 -591 0,97 6 589 6 402 -187 0,97 

Klíše 10 970 14 989 4 019 1,37 3 403 4 776 1 373 1,40 

Krásné Březno 29 399 24 010 -5 389 0,82 7 573 5 773 -1 800 0,76 

Mojžíř 1 641   -1 641 0,00 716   -716 0,00 

Stříbrníky 46 051 44 133 -1 918 0,96 12 541 10 693 -1 848 0,85 

CELKEM 121 905 115 496 -6 409 0,95 34 212 30 683 -3 529 0,90 

GRAF: VÝPŮJČKY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2018/2019 
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GRAF: VÝPŮJČKY POBOČKY 2018/2019 

 

GRAF: VÝPŮJČKY SVK CELKEM 2010–2019 

 

5. Přehled návštěvnosti 

Během roku 2019 navštívilo knihovnu celkem 415 083 návštěvníků (2018: 

430 298), kteří knihovnu navštívili buď přímo, nebo virtuálně. Ve srovnání s rokem 2018 
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Online proběhlo 216 506 návštěv (2018: 231 837) – sledován je vstup do katalogu, 

do čtenářského konta, využití elektronických informačních zdrojů a databází (vše z prostoru 

mimo knihovnu). V roce 2019 došlo k mírnému poklesu online návštěv (o necelých 7 %), 

a to v počtu vstupů do katalogu a vstupů do informačních zdrojů a databází z prostoru mimo 

knihovnu, počet vstupů do výpůjčního protokolu, tedy do vlastních čtenářských kont 

uživatelů, se naopak zvýšil.  

TABULKA: NÁVŠTĚVNÍCI ONLINE SLUŽEB CELKEM 2018/2019 

 

2 018 2 019 rozdíl 
index 

19/18 

Počet vstupů do elektronického katalogu 

z prostoru mimo knihovnu 
167 222 144 832 -22 390 0,87 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního 

protokolu z prostoru mimo knihovnu 
60 935 68 106 7 171 1,12 

Počet vstupů do elektronických informačních 

zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu 
3 680 3 568 -112 0,97 

CELKEM 231 837 216 506 -15 331 0,93 

Počet fyzických návštěvníků zůstal meziročně stejný (resp. se zvýšil o 116 lidí), 

v roce 2019 jich do knihovny přišlo celkem 198 577 (2018: 198 461), údaje jsou včetně 

návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí (celkem 26 107 osob, v roce 2018 to bylo 

26 585 osob). Od roku 2019 jsou dle nové metodiky započítáváni navíc i návštěvníci 

vzdělávacích a kulturních akcí, kde knihovna nebyla pořadatelem, ale proběhly v jejích 

prostorách (3 885 osob). Návštěvnost samotných výpůjčních oddělení SVK ovšem bohužel 

opět potvrdila dlouhodobý trend a znovu o něco poklesla, přesněji o  2 679 návštěvníků, 

tedy zhruba  o 2 %. 

Pokud jde o jednotlivá oddělení, nejnavštěvovanější byly Lidová půjčovna 

(47 656 návštěvníků) a Vědecká půjčovna (38 895 návštěvníků). Největší meziroční pokles 

návštěvníků zaznamenalo oddělení Hudební (resp. Multimediální), a to o 2 744 lidí, tedy 

o 32 %, což je téměř o třetinu. Co do počtu lidí zaznamenala téměř shodně velký úbytek 

i výše zmíněná Vědecká půjčovna (o 2 412 návštěvníků méně), vzhledem k její vyšší 

návštěvnosti to ale činí „jen“ 6 %. Vyšší návštěvností než v předchozím roce se naopak 

může pochlubit Oddělení cizojazyčné literatury, v roce 2019 rozdělené do dvou provozů, 

kam dohromady přišlo o 892 lidí více, a také pobočky (o 2 714 lidí více), kde návštěvnost 

stoupla s výjimkou Krásného Března všude (ve srovnávací tabulce je kvůli celkovým 

součtům uvedena i pobočka Mojžíř, která už v roce 2019 nebyla v provozu). Nově otevřené 

Poradenské a edukační centrum přivítalo 1 110 lidí.  
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TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM 2018/2019 

oddělení 2018 2019 rozdíl index 19/18 

Dětské oddělení 20 404 19 844 -560  0,97 

Hudební/multimediální oddělení 8 582 5 838 -2 744  0,68 

Lidová půjčovna* 47 931 47 656 -275  0,99 

Oddělení cizojazyčné literatury 

(anglický jazyk) 6 990 7 324 334  1,05 

Oddělení cizojazyčné literatury   558 558    

Oddělení časopisů 6 908 5 828 -1 080  0,84 

Oddělení studoven 4 870 4 625 -245  0,95 

Pobočky 32 167 34 881 2 714  1,08 

Poradenské a edukační centrum   1 110 1 110    

Vědecká půjčovna 41 307 38 895 -2 412  0,94 

Zvuková knihovna 673 594 -79  0,88 

CELKEM půjčovny a studovny 169 832 167 153 -2 679  0,98 

Registrace – internet** 2 044 1 462 -582  0,72 

WCH sál 1 602 1 763 161  1,10 

VH sál   102 102    

SVK mimo Clavius*** 24 983 24 242 -741  0,97 

Návštěvníci "cizí"   3 855 3 855    

CELKEM 198 461 198 577 116  1,00 
*LP + EO 

** není v Claviu 

***  návšt. vzděl. a kult. akcí (odečteni návšt. WCH a VH sál) 

Pozn.: Do počtu návštěvníků nebyly započítávány počty návštěvníků výstav nebo ti, které nebylo možno přesně spočítat. 

TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY 2018/2019 

pobočky 2018 2019 rozdíl 
index 

19/18 

Hornická 3 951 4 582 631  1,16 

Kamenný Vrch 4 517 5 079 562  1,12 

Klíše 3 376 5 137 1 761  1,52 

Krásné Březno 7 367 7 027 -340  0,95 

Mojžíř 491 0 -491  0,00 

Stříbrníky 12 465 13 056 591  1,05 

CELKEM 32 167 34 881 2 714  1,08 
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GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2018/2019 

 

GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY POBOČKY 2018/2019 
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GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM 2010–2019 

 

Internet 

Nadále pokračuje také trend poklesu zájmu o využití internetových stanic. 

Poskytování internetu je ovlivněno jeho dnes již vcelku běžnou dostupností, přesto je 

potřeba, aby tuto službu knihovny stále nabízely. SVK v roce 2019 umožnila krátkodobý 

přístup k internetu nově i v Lidové půjčovně, přesto návštěvnost internetu opět výrazně 

klesla – využit byl v daném roce celkem 8 032 uživateli, což činí o 2 349 uživatelů (o 23 %) 

méně než v roce 2018 (10 381). Pokles využití internetových stanic byl zaznamenán 

i u poboček, a to o 535 osob.  Vyšší zájem o internet vykázalo Oddělení cizojazyčné 

literatury, které ale v polovině roku převzalo po stěhování do nových prostor internetové 

stanice původního Hudebního oddělení – jeho nárůst o 813 uživatelů tak vyrovnává pokles 

o 832 uživatelů právě u oddělení Multimediálního (původně Hudebního). Kromě 

internetových stanic SVK umožňuje i připojení vlastních zařízení uživatelů a návštěvníků 

prostřednictvím wi-fi (běžně dostupná ve všech prostorách SVK pro veřejnost), počet 

připojení není hodnocen. 
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TABULKA: INTERNET SVK CELKEM 2018/2019 

oddělení 2018 2019 rozdíl 
index 

19/18 

Dětské oddělení 1 035 716 -319 0,69 

Hudební/multimediální oddělení 1 654 822 -832 0,50 

Oddělení cizojazyčné literatury 

(anglický jazyk) 65 878 813 13,51 

Oddělení časopisů 1 636 980 -656 0,60 

Oddělení studoven 2 449 2 211 -238 0,90 

Pobočky 1 498 963 -535 0,64 

CELKEM půjč. a stud. 8 337 6 570 -1 767 0,79 

VP-registrace (není v systému) 2 044 1 437 -607 0,70 

LP-registrace (není v systému)   25 25   

CELKEM 10 381 8 032 -2 349 0,77 

TABULKA: INTERNET POBOČKY 2018/2019 

pobočky 2018 2019 rozdíl 
index 

19/18 

Hornická 235 196 -39 0,83 

Kamenný Vrch 158 118 -40 0,75 

Klíše 251 127 -124 0,51 

Krásné Březno 138 67 -71 0,49 

Mojžíř 13 0 -13 0,00 

Stříbrníky 703 455 -248 0,65 

CELKEM 1 498 963 -535 0,64 

 

6. Přehled registrovaných uživatelů 

V roce 2019 se zaregistrovalo na jednotlivých pracovištích knihovny celkem 

11 450 uživatelů, což znamená oproti roku 2018 (11 075) nárůst o 375 uživatelů (tj. zhruba 

3 %) – podrobněji viz tabulka.  

Z celkového počtu uživatelů představují 23 % uživatelé do 15 let, v roce 2019 jich 

bylo 2 662, oproti roku 2018 (2 491) se jich zaregistrovalo o 171 více. Na pobočkách počet 

zaregistrovaných dětí mírně meziročně klesl na nynějších 618 (v roce 2018 jich bylo 629), 

což činí 28 % z celkového počtu uživatelů zde registrovaných. 

Knihovna pokračovala ve své snaze cíleně propagovat své služby a výhody pro 

registrované uživatele. Registrací zdarma v prvním roce docházky do základní školy nebo 

do prvního ročníku středních škol využilo v roce 2019 celkem 643 dětí a studentů (2018: 

629). Nadále byly nabízeny výhodné rodinné registrace, díky nimž se za jeden registrační 
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poplatek mohou registrovat až čtyři rodinní příslušníci, i registrace zdarma pro zaměstnance 

partnerských organizací.  

Poměr registrovaných čtenářů k počtu obyvatel krajského města (95 555) zůstává 

nadále relativně nízký (necelých 12 %). 

TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM 2018/2019 

oddělení 2018 2019 rozdíl 

index 

19/18 Dospělí Děti 

Dětské oddělení 1 623 1 687 64  1,04 275 1412 

Hudební/multimediální 

oddělení 176 147 -29  0,84 136 11 

Lidová půjčovna* 3 330 3 471 141  1,04 3 115 356 

Oddělení cizojazyčné 

literatury (anglický jazyk) 405 443 38  1,09 328 115 

Oddělení cizojazyčné 

literatury   2     0 2 

Oddělení časopisů 170 140 -30  0,82 136 4 

Oddělení studoven 80 112 32  1,40 108 4 

Pobočky 2 219 2 208 -11  1,00 1 590 618 

Poradenské a edukační 

centrum   94     94 0 

Vědecká půjčovna** 3 024 3 093 69  1,02 2 954 139 

Zvuková knihovna 48 53 5  1,10 52 1 

CELKEM 11 075 11 450 375 1,03 8 788 2 662 

*LP + EO + WCH akce 

      ** VP + VH akce 

      

TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2018/2019 

pobočky 2018 2019 Rozdíl 
index 

19/18 Dospělí Děti 

Hornická 209 233 24  1,11 209 24 

Kamenný Vrch 333 283 -50  0,85 225 58 

Klíše 257 301 44  1,17 229 72 

Krásné Březno 459 482 23  1,05 385 97 

Mojžíř 48 0 -48  0,00 0 0 

Stříbrníky 913 909 -4  1,00 542 367 

CELKEM 2 219 2 208 -11  1,00 1 590 618 
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TABULKA: ŽÁCI A STUDENTI 1. ROČNÍKŮ 2018/2019 

oddělení 2018 2019 

Dětské oddělení 185 179 

Lidová půjčovna* 180 196 

Oddělení cizojazyčné 

literatury (anglický jazyk) 124 180 

Vědecká půjčovna** 46 36 

Hornická 0 4 

Kamenný Vrch 30 3 

Klíše 5 9 

Krásné Březno 19 13 

Mojžíř 1 0 

Stříbrníky 39 23 

CELKEM 629 643 

 

rozdíl 14 

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ DLE ODDĚLENÍ 2018/2019 
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GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2018/2019 

 

 

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM 2010–2019 
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7. Práce s knihovním fondem 

V polovině roku 2019 SVK přešla na nový knihovní systém Tritius, což pro všechny 

pracovníky ODZF znamenalo velké množství práce při ladění systému v komunikaci na 

Helpdesku systému Tritius. Přechod na nový systém také způsobil, že do Souborného 

katalogu začalo opětovné sklízení záznamů až 25. října. 

Od roku 2019 SVK vychází ze sestav ročních statistik systému Tritius a považuje 

čísla z Ročního výkazu o knihovně ve výstupech systému Tritius za směrodatná. 

Stav knihovního fondu  

Celkový stav knihovního fondu je zpracován stejným způsobem jako Roční výkaz 

o knihovně dle výstupů z automatizovaného knihovního systému Tritius a mimo Tritius 

jsou přičteny počítačově nezaevidované soubory norem, gramofonových desek a soubor 

map aktuálně zpracovávaných v retru (data jsou uvedena bez knihovního fondu OMO). 

TABULKA: STAV FONDU 2018/2019 

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. 2018  695 662 

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. 2019 692 478 

v tom naučná literatura 375 999 

v tom krásná literatura 231 918 

v tom rukopisy 0 

v tom mikrografické dokumenty 0 

v tom kartografické dokumenty 11 339 

v tom tištěné hudebniny 9 971 

v tom zvukové 27 502 

v tom zvukově obrazové 4 503 

v tom obrazové 0 

v tom elektronické dokumenty 9 217 

v tom jiné 22 029 

Přírůstek knihovního fondu 

V roce 2019 bylo přijato do evidence ve všech odděleních kromě OMO celkem 

14 083 knihovních jednotek. Pro přehled a potřebu statistických výkazů jsou uváděny 

zaevidované dokumenty v ODZF a svázané časopisy v OČ. 
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TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2019 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

Typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 12 206 

kartografické (mapy a atlasy) 121 

svázané časopisy 1 109 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, DVD) 95 

audiovizuální dokumenty 490 

hudebniny  5 

ostatní dokumenty (deskové hry) 57 

CELKEM přírůstek 14 083 

TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2019 – PODLE ZPŮSOBU NABYTÍ * 

Způsob 

nabytí 

Knihy, 

brožury 

a KD 

Kartografické 

dokumenty 

Elektronické 

dokumenty 

AV 

dokumenty 

zvukové 

a zvukově 

obrazové 

Hudebniny 

Ostatní 

dokumenty 

(deskové hry) 

Celkem dle 

nabytí 

koupě 7 183 16 19 367 5 17 7 607 

koupě – 

dotace 

magistrátu 

1 946 0 0 73 0 30 

2 049 

PV 211 1 32 22 0 0 266 

 bezplatně 2 692 104 29 27 0 10 2 862 

neprodejné 174 0 15 1 0 0 190 

CELKEM 

knihovních 

jednotek 

12 206 121 95 490 5 57 12 974 

*mimo svázané časopisy 

  



 
62 

TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2019 – PODLE LOKACE, TEMATICKÝCH 

SKUPIN A ZPŮSOBU NABYTÍ U KNIH, BROŽUR A KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ 

Lokace 
Naučná 

celkem 

Beletrie 

celkem 
Celkem 

Koupě 

rozpočet 

SVK 

Koupě 

dotace 
PV 

Bezplatně 

+ dar 
Neprod. 

Vědecká půjčovna  3 163 25 3 188 2 010 4 6 996 172 

Lidová půjčovna 119 2 208 2 327 1 426 517 1 382 1 

Dětské oddělení 293 888 1 181 804 326 1 50 0 

Všeobecná studovna 55 0 55 48 0 0 7 0 

Studovna literárně 

vědní 
71 263 334 264 5 0 65 0 

Regionální studovna 205 58 263 46 0 204 13 0 

Oddělení cizojazyčné 

literatury 
205 410 615 205 0 0 410 0 

Studovna výtvarného 

umění 
72 0 72 47 0 0 24 1 

Poradenské a 

edukační centrum 
462 1 463 37 0 0 426 0 

Ekonomické oddělení 1 0 1 1 0 0 0 0 

Multimediální 

oddělení 
4 0 4 4 0 0 0 0 

Oddělení 

automatizace 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Oddělení časopisů 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODZF 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zvuková knihovna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Útvar ředitele 0 0 0 0 0 0 0 0 

Technické oddělení 0 0 0 0 0 0 0 0 

OMO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pobočka Hornická 55 547 602 332 173 0 97 0 

Pobočka Klíše 88 698 786 463 237 0 86 0 

Pobočka Krásné 

Březno 
39 482 521 345 140 0 36 0 

Pobočka Stříbrníky 162 1 294 1 456 851 403 0 202 0 

Pobočka Kamenný 

Vrch 
24 424 448 305 141 0 2 0 

CELKEM 5 018 7 298 12 316 7 188 1 946 212 2 796 174 

 

  



 
63 

Úbytek knihovního fondu 

V roce 2019 bylo odepsáno 17 267 knihovních jednotek. 

TABULKA: ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2019 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

Úbytková statistika podle typů dokumentů 2019 

Typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 16 263 

kartografické (mapy a atlasy) 19 

svázané časopisy 0 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, 

DVD) 

125 

audiovizuální dokumenty 853 

hudebniny  5 

ostatní dokumenty (deskové hry) 2 

CELKEM úbytek 17 267 

Čerpání finančních prostředků ODZF 

TABULKA: NÁKLADY NA DOKUMENTY 2019 – ODZF 

Části rozpočtu Zakoupeno za částku v Kč (náklady) 

Knihovní dokumenty 1 788 209,52 

Dotace města 445 360,00 

Hudební oddělení dokumenty 78 392,00 

Oddělení cizojazyčné literatury 92 831,00 

E-knihy 42 543,00 

CELKEM 2 447 335,52 

Slevy na koupi všech dokumentů (mimo e-knih) od vydavatelů, nakladatelů, 

obchodních distribučních firem a knihkupců představují částku 907 586,99 Kč. Na všech 

slevách byl dosažen průměrný rabat 27,40 %. 

TABULKA: NÁKLADY PŘI KOUPI DLE SYSTÉMU TRITIUS* 

Druh dokumentu  Náklady v Kč  

Knihy, brožury 2 089 464,63 

Kartografické dokumenty 1 959,00 

AV Media 101 406,32 

Hudebniny 1 164,10 

Elektronické zdroje 0,00 

Ostatní dokumenty (deskové hry) 20 940,62 

CELKEM 2 214 934,67 

*Upozornění: Vynaložené finanční prostředky i průměrný rabat ve výstupní sestavě statistiky v Tritiu neodpovídají výše popsané 

skutečnosti, protože v Tritiu nejsou plně promítnuty (přírůstkovány) zálohové a doplatkové faktury, faktury na e-knihy a jiné. 
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Příspěvek města Ústí n. L. na základě smlouvy o dotaci č. SML1022177 ve výši 

1 200 000 Kč na dva roky byl v roce 2019 realizován v částce 600 000 Kč. 

SVK se tradičně zapojila do projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů 

uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných knihoven Česká 

knihovna. V roce 2019 bylo v rámci tohoto projektu přijato 29 titulů literatury českých 

autorů. Zároveň byla knihovna zapojena do projektu Cizojazyčná literatura, v roce 2019 

bylo v rámci něj přijato 146 titulů cizojazyčné literatury. Získané knihy jsou vystavovány na 

knihovním Instagramu a Facebooku. 

Katalogizace 

V exportech bylo dle přehledu importovaných souborů (viz Tabulka níže) v rámci 

denního sklízení pomocí protokolu OAI-PMP do SK ČR v roce 2019 odesláno 

9 187 záznamů, přijato bylo 8 869 bibliografických záznamů. 

TABULKA: PŘEHLED IMORTOVANÝCH SOUBORŮ CELKEM 2019 

Soubor Zasláno Perio Spec IN ADD UPD NEW Přijato 

CELKEM 9 187 0 639 8 871 6 690 623 1 556 8 869 

V roce 2019 pokračovala spolupráce s NK ČR v oblasti národních autorit. Bylo 

zasláno 182 návrhů nových autorit a návrhů na doplnění a opravy autorit.  

V roce 2019 se pokračovalo ve zpracování pokračujících zdrojů dle doporučených 

pravidel NK ČR, a to tzv. seshora. Nově bylo zapsáno do Souborného katalogu 135 titulů, 

připsáno bylo 319 titulů. 

Pokračovalo skenování obálek starších připisovaných a regionálních titulů a celkem 

bylo na server Obálky.cz odesláno 1 196 obálek a obsahů naučné literatury (897 obálek, 

299 obsahů). 

Expedice 

 Pro jednotlivá oddělení bylo zabaleno 11 421 svazků knih a vyexpedovalo se 

celkem 14 402 dokumentů. Na úseku byly celoročně prováděny odpisy. 

 Digitalizace 

Předávání k digitalizaci zajišťuje J. Lepší (OČ), paginaci a metadata zajišťuje ODZF. 

V roce 2019 bylo v souhrnu dokončeno 85 monografií a 32 ročníků seriálů. Průboj 1973 

sv. 2 a 3 budou opět předány KDJ k doskenování. 
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TABULKA: SEZNAM DOKONČENÝCH ZAKÁZEK 

Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB170000029 N220229 cnb002146059 Rumburk : město českého severu 

SB170000030 IN218117 cnb002127145 Výtvarné umění a umělci na Ústecku ve druhé 

polovině 20. století : [soubor článků a statí 

publikovaných v denním tisku v letech 1959 až 

2001] 

SB170000031 N216800 cnb001825123 Inter arma silent musae : šedesát let pobytu 

čtyř armád na děčínském zámku 

SB170000035 IN220230 cnb002146061 Rumburk : včera a dnes 

SB170000036 N220070 cnb002156619 Lužičtí Srbové známí i neznámí : historie 

a současnost nejmenšího západoslovanského 

národa 

SB170000039 N222955 cnb002188600 Vitraje chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

v Mostě 

SB170000041 N222020 cnb002188672 Karlovo údolí : (ne)zapomenuté výletní místo-- 

SB170000042 N221152 cnb002165877 Sociální potenciál – důvěra a odpovědnost : 

(poznatky z výzkumu starého průmyslového 

regionu) : 2010 

SB170000043 N223427 cnb002130817 Zde spjala tvé břehy Roudnice : 100 let od 

dostavby nového mostu přes Labe : publikace k 

výstavě Podřipského muzea, květen – říjen 2010 

SB170000044 N221286 cnb002150723 Kadaňská domovní znamení 

SB170000045 N222682 cnb002189634 FEDO 1969-2010 : historie Festivalu dechových 

orchestrů ve Štětí 

SB170000047 N221272 cnb002180457 Turistický průvodce : nejzajímavější 

a nejkrásnější místa v Ústeckém kraji : Brána do 

Čech, krásu hledejte doma 

SB170000048 N226781 cnb002197501 Severáci z Duchcovska v zahraničních armádách 

na východě i na západě 

SB170000049 N221898 cnb002173558 Sociální potenciál v sociologické reflexi : sociální 

potenciál starého průmyslového regionu – 

případ Mostecka 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB170000050 N222595 cnb002154880 Narcistická kočka a sadistický pavouk : (mezi 

spinozismem a psychoanalýzou) 

SB170000082 N225138 cnb002252013 90 let skautingu v Ústí nad Labem : almanach 

1921–2011 

SB170000083 N228571 cnb002358802 Architektonika jako magnet Ústeckého kraje 

SB170000085 N220799 cnb002180428 Podkrušnohorský zoopark Chomutov 

SB170000086 N234793 cnb002277110 Cyklistické a turistické trasy 

SB170000088 N232820 cnb002171937 Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům 

SB170000089 N224102 cnb002189188 Dějiny gymnázia v Lounech : 115 let v životě 

školy 

SB170000090 N218893 cnb000647976 Karel Hynek Mácha : soupis prací o jeho životě, 

díle a kultu 

SB170000132 N218099 cnb000760680 Karel Hynek Mácha 

SB170000133 N237691 cnb000807001 Krásy a památky severních Čech : severozápad, 

severovýchod 

SB170000134 N194080 cnb000590242 České menšiny na Podkrušnohorsku 

SB170000135 N229142 cnb002149126 Krušný ráj 

SB170000137 N218786 cnb002154225 Kytlice na starých fotografiích 

SB170000139 N247488 cnb002171952 Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace 

výukou? 

SB170000140 IN19656 cnb000547787 Neue Schildkrötenreste aus den tertiären 

Süsswassertonen von Preschen bei Bilin in 

Böhmen 

SB170000144 N220120 cnb000956478 Za tajemstvím Máchova "Máje" :  

historicko-literární studie 

SB180000017 N230041 cnb002367403 Rumburská zastavení 

SB180000018 N250452 cnb002750081 Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska 

SB180000019 N243388 cnb002576285 Jiříkov : dějiny města 

SB180000020 N250085 cnb002733090 Hermann Hallwich 1838–1913 : historik, politik, 

byrokrat, sběratel a básník 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB180000021 N230051 cnb002347308 Obrázky z průmyslových dějin Šluknovska = 

Bilder aus … 

SB180000022 N240706 cnb002506847 Opevněné kostely na Chomutovsku 

SB180000023 IN242846 cnb002565402 Kdo se to na nás dívá : co prozrazují a tají sochy 

města Litoměřice 

SB180000030 IN130003 cnb002885113 Ústecká uličnice : vývoj názvů ulic, náměstí a 

ostatních veřejných prostranství v Ústí nad 

Labem 

SB180000047 N231775 cnb002374891 Zmizelá Krupka 

SB180000057 IN244061 cnb002611828 Chvojensko : historie a současnost obcí Velké, 

Malé a Luční Chvojno, Arnultovice, Mnichov a 

Žďár 

SB180000058 IN241294 cnb002518761 Ústí nad Labem : rozvoj města 1950–2010 

SB180000059 N72284 cnb001858507 Jugendland : eine Einführung in die Aufgaben 

der Deutschen in Böhmen 

SB180000060 N72267 cnb001865131 Das Museum 

SB180000061 N229861  Kniha receptů a návod k upotřebení 

SB180000062 N19125 cnb000342355 Lužice 

SB180000063 IN200613 cnb001797509 Český venkov 2007 : studie Jihočeského 

a Ústeckého kraje 

SB180000065 N244815 cnb002624209 Dějiny města Mostu v datech 

SB180000067 N233384 cnb002391694 Minerály severočeské hnědouhelné pánve 

SB180000112 N243721 cnb002574284 Proměny montánní krajiny : historické sídelní a 

montánní struktury Krušnohoří 

SB180000116 N225257 cnb002171934 Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do 

počátku 18. století jako historický pramen 

SB180000122 N224581 cnb002224184 Ve znamení Viléma Tella : střelecké spolky na 

Teplicku a jejich terče 

SB180000128 N260079 cnb002920059 … a v prach se obrátíš, aneb, Bídáci z Děčínska 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB180000129 N259083 cnb002902642 Hradiště Hrádek u Libochovan : výsledky 

archeologického nedestruktivního výzkumu 

(2013–2016) 

SB180000130 N259082 cnb002902818 Geologie Podbořanska 

SB180000131 N260448 cnb002956971 Čas trhnul oponou, aneb, jak jsme v Ústí 

budovali kulturu 

SB180000132 N247173 cnb002429932 Minerály Bílinska 

SB180000133 N260582 cnb002939675 Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji 

SB180000134 N259881 cnb002933240 Sesuv na D8 : příběh špatných rozhodnutí 

a krátká učebnice souvislostí 

SB180000135 IN260453 cnb002905186 Minerály Českého středohoří 

SB180000136 N256010 cnb002827103 Stanislav Šebek : zrozen do tmy 

SB180000139 N261314 cnb002940723 Zbrašín : obec mého mládí 

SB190000001 N256324 cnb002834421 Teplice : architektura moderní doby :  

1860–2000 

SB190000002 N259089 cnb002920019 Ústí nad Labem v letech 1938/39 

SB190000003 N257836 cnb002891781 Vlastivěda Ústecka : 1927/28 : 1. Krajina, 

2. Rostliny a zvířata 

SB190000004 IN259073 cnb002896161 Ztracená vlast : ves v českém Krušnohoří : 

Orasín a jeho okolí 

SB190000005 N260447 cnb002939180 Tajemství barokní knihy 

SB190000006 N262628 cnb003010931 150 let Filipova 

SB190000008 N232457 cnb002372574 Hrady na hranici Čechy–Sasko 

SB190000013 N232458 cnb002372576 Burgen im Grenzraum Sachsen–Böhmen 

SB190000014 N230035 cnb002342358 Ústí nad Labem – město v mlze 

SB190000015 N220683 cnb000532096 Příběhy stříbrných rovnoběžek 

SB190000017 N212275 cnb002027341 Pevnost nad propastí: já, děcko bloudící? 

SB150000008 N1699b cnb000438156 Pevnost Terezín a její místo v dějinách 

fortifikačního stavitelství 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB150000275   Ausstellung von Bildnis Miniaturen aus 

3 Jahrhunderten 

SB150000345 N178569 cnb002702314 Aktuality: události, dokumenty, komentáře 

v článcích Rudého práva a Průboje 

SB150000386 IN228657 cnb002706129 Rückschau auf die Thätigkeit der Aussiger 

Sparcassa während ihres 25jähringen Bestandes 

SB150000398 N214793 cnb002028196 Dějiny žateckého gymnázia 

SB150000404 N211362 cnb002007906 Předlice kdysi a nyní 

SB150000417 N220624 cnb002162081 Krajina pod Studencem v proměnách doby 

SB170000032 N16677 cnb000994481 Vývoj a změny v uspořádání matričních obvodů 

v okrese Ústí nad Labem 

SB170000038 IN222683 cnb002184412 Štětsko : historie a současnost 

SB170000138 N218973 cnb000797824 Mácha snivec i buřič 

SB180000016 B63172/II cnb002537407 Ústecký mír 

SB180000137 IN256203 cnb002794804 Olympionici Chomutovska 

SB180000138 IN257720 cnb002842372 Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti 

SB180000039 N159313/2001 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2001 

SB180000040 N159313/2002 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2002 

SB180000041 N159313/2003 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2003 

SB180000042 N159313/2004 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2004 

SB180000043 N159313/2005 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2005 

SB180000044 N159313/2006 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2006 

SB180000045 N159313/2007 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2007 

SB180000046 N159313/2009 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2009 

SB180000047 N159313/2008 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2008 

SB180000048 N108703/1904  Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über 

ihre Tätigkeit im Jahre 1904 

SB180000049 Č273/1974 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB180000050 Č273/1979 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000051 Č273/1980 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000052 Č273/1976 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000053 Č273/1977a; 

Č273/1977b 

cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000054 Č273/1981 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000055 Č273/1978a; 

Č273/1978 

cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000056 Č273/1983 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000057 Č273/1984a cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000058 Č273/1985a cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000059 Č273/1986 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000060 Č273/1987 cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000061 Č273/1988a; 

Č273/1988 

cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000062 Č273/1989; 

Č273/1989a 

cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000063 Č273/1990a cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000064 Č273/1991a; 

Č273/1991 

cnb000357301 Sever : týdeník všech Ústečanů : týdeník 

samosprávných orgánů Ústecka 

SB180000065 N212235/1911  Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 
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Číslo 

zakázky 

Signatura čČNB Název zakázky 

SB180000066 N212235/1911-

12 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB180000067 N212235/1912-

13 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB180000068 N212235/1913-

14 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB180000069 N212235/1914-

15 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB180000070 N212235/1915-

16 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB180000071 N212235/1916-

17 

 Jahresbericht des deutschen  

k.k. Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

Správa fondu 

Začátkem roku 2019 Oddělení správy fondu dokončilo revizi (výběr a odepsání 

nepůjčovaných, zastaralých či opotřebených dokumentů) a následně polepilo RFID čipy 

knižní fond pobočky v Krásném Březně. Poté začali pracovníci oddělení s polepováním 

knižního fondu ve skladu ve Velké Hradební. Souběžně začala i úprava nového skladu ve 

zrekonstruované Wolfrumově vile. Do nového skladu byl následně přestěhován knižní fond 

Vědecké půjčovny z původního skladu, do jehož prostor byl s pomocí stěhovací firmy 

přesunut knižní fond ze skladu Na Schodech. 

Během letního uzavření knihovny Oddělení správy fondu polepilo RFID čipy fond 

Vědecké půjčovny, poté se začalo s polepováním knižního fondu v Oddělení studoven 

a zároveň se pracovalo na dokončení polepu ve skladu ve Velké Hradební.  Ve druhé 

polovině roku oddělení zpracovalo i fond Lidové půjčovny (včetně tří interních skladů) 

a začalo s polepem fondu v externím skladu Vaňov. 

V září začali pracovníci oddělení s každodenním rozvozem transferu mezi budovami 

Lidové a Vědecké půjčovny a s rozvozem transferu na pobočky, který se jezdí dvakrát 

týdně. Dále Oddělení správy fondu začalo také pro Okresní metodické oddělení rozvážet 

výměnné soubory a další zpracované dokumenty do knihoven v okrese (vždy poslední 

středu v měsíci). 

8. Meziknihovní výpůjční služba 

V rámci MVS obdržela SVK celkem 3 746 požadavků z jiných knihoven 

(o 130 více než v roce 2018), z nichž kladně bylo vyřízeno 3 625 požadavků. Uživatelé 
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SVK podali 171 požadavků (6 jich bylo navíc vyřízeno z našeho fondu), kladně jich bylo 

vyřízeno 159. Z toho byl podán 1 požadavek v rámci mezinárodní meziknihovní služby 

(kladně vyřízen). Za MVS a MMVS bylo vybráno 5 789 Kč.  

9. Z činnosti vybraných oddělení 

Dětské oddělení  

Oddělení uspořádalo v roce 2019 celkem 275 akcí pro 5 635 návštěvníků, což je 

zhruba čtvrtinový podíl na akcích celé knihovny, viz kapitola 2. Pracovníci oddělení se 

podíleli i na realizaci akcí jiných oddělení a aktivně spolupracovali s různými organizacemi 

v Ústí n. L. (Veřejný sál Hraničář, Kult, Střekovské matky) a zapojili se do jejich akcí. Na 

říjnovém Velkém vzdělávacím veletrhu v Litoměřicích připravili čítárnu a prezentaci knih 

vhodných pro výuku. Dále graficky zpracovávali propagační materiály knihovny, 

spravovali dětský web a vkládali informace o akcích na hlavní web a Facebook knihovny.  

Hudební/multimediální oddělení 

V květnu 2019 proběhlo rozdělení Hudebního oddělení a Zvukové knihovny pro 

nevidomé a zrakově postižené. Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené se od 

května 2019 stala součástí Poradenského a edukačního centra. Dokumentové fondy 

Hudebního oddělení (kromě hudebnin) byly přestěhovány do 2. patra budovy lidové části 

SVK, do prostor bývalé katalogizace. Tento prostor se ukázal ne zcela vhodným pro 

potřeby výpůjčního oddělení i proto, že z důvodu zajištění ochrany fondu a přehledu 

o pohybu uživatelů v oddělení musel být výpůjční pult umístěn na chodbě. Toto nouzové 

řešení bude upraveno další transformací oddělení. 

V září 2019 došlo ke změně Hudebního oddělení na oddělení Multimediální, jež 

kromě jádra svých klasických výpůjčních činností, tedy zajištění absenčních a prezenčních 

služeb, pracovalo zejména na tvorbě koncepce fungování oddělení rozšířeného o služby 

polytechnických dílen. V součinnosti s ODZF byl pravidelně doplňován dokumentový fond 

CD, DVD a hudebnin.  

Pracovníci oddělení se vzdělávali jak v interních, tak externích seminářích 

a školeních, z nichž největší byl Inkubátor a následně Akcelerátor sociálních inovací 

v knihovnách. Tyto akce byly následně využity pro přípravnou fázi realizace polytechnické 

dílny. Příprava byla velmi časově náročná i z důvodu nutnosti spolupráce s dílnou FabLab 

Brno a opakovanou návštěvou této dílny.  

Oddělení se také podílelo na přípravě a podpoře mnohých akcí pořádaných SVK 

a v neposlední řadě i na části projektu Mít svět přečtený, konkrétně na přípravě materiálů 

k úlohám pro práci se snímači polohy a kodů v prostředí MIT App Invertoru.  

Lidová půjčovna 

Pracovníkům Lidové půjčovny se daří spojit poskytování stále žádaných 

knihovnických služeb (půjčovnu navštíví i 500 čtenářů denně) s nabídkou celé řady 
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zajímavých akcí, ať už to jsou dílny, burzy knih nebo akce na podporu literatury 

a čtenářství. I v roce 2019 se starali o pravidelné doplňování knihobudek (ÚMO Severní 

Terasa, MŠ Zdravíčko, západní nádraží a Výstaviště Zahrady Čech Litoměřice). Cíleně se 

věnovali práci se seniory, ale zapojili se i do pasování prvňáčků na čtenáře (na sále WCH a 

na pobočkách). Úzce spolupracovali se spolkem Čtenáři Ústecka, který se v prostorách 

Lidové půjčovny pravidelně schází. 

V průběhu roku začali pracovníci OSF polepovat fond Lidové půjčovny čipy RFID, 

pracovníci půjčovny průběžně dokumenty kontrolovali a dolepovali čipy především na 

vrácené dokumenty tak, aby byl zpracován veškerý fond. Od září začali rovněž zajišťovat 

veškeré práce s dokumenty v interních skladech Lidové půjčovny (příprava objednávek, 

zakládání vrácených dokumentů atd.).  

Oddělení cizojazyčné literatury 

Oddělení organizovalo Cambridgeské zkoušky pro celkem 146 kandidátů, proběhly 

1. března, 9. června a 15. prosince, a to pro jazykové úrovně FCE, CAE, PET, TKT a YLE. 

Zkoušky probíhaly ve spolupráci s partnerskou společností ELEC (Evropské centrum 

jazykových zkoušek) v prostorech SVK a na Gymnáziu a SOŠ Dr. V. Šmejkala. 

V březnu se poprvé v Ústí nad Labem konaly zkoušky formou Computer based, což 

je nová forma testování, kandidáty velmi žádaná. Testování touto formou je oblíbené 

zejména pro možnost psaní na klávesnici, protože je to v současné době používanější 

a běžnější forma psaného projevu. Pro jiné je zase výhodou přesný údaj o čase, který zbývá 

do konce testu, stejně tak jako v části Writing automatické počítání slov systémem. 

V únoru se konal pretest CAE pro 10 zájemců a v březnu pretest PET pro stejný 

počet kandidátů. V dubnu proběhl opět prest FCE  pro 8 zájemců. Další pretesty probíhaly 

v září, nejdříve úrovně PET pro 8 kandidátů, pro 39 zájemců pak pretest FCE. V listopadu 

proběhl také pretest úrovně CAE pro 13 kandidátů. 

Nejzásadnější událostí pro Oddělení cizojazyčné literatury bylo v roce 2019 jeho 

květnové rozdělení na dvě části, část s fondem anglického jazyka a část s ostatními jazyky. 

Část OCL – anglický jazyk byla přemístěna do prostor bývalého Hudebního oddělení 

v 1. patře budovy W. Churchilla, kde má nyní k dispozici 5 místností na umístění fondu, 

3 studijní místa a 6 míst pro PC s internetem pro veřejnost. Počítače rovněž využívají 

návštěvníci, kteří potřebují poradit s vytvořením životopisu nebo studenti kvůli tisku 

studijních materiálů atp.  

Fond ostatních jazyků se přestěhoval do nově zrekonstruovaných prostor v ulici 

Velká Hradební, do bývalé zimní zahrady v přízemí Wolfrumovy vily. Počáteční rozladění 

čtenářů se změnou a přesunem se naštěstí podařilo překonat a návštěvníci se i do této části 

oddělení začali vracet a cestu si sem našli i ti noví. Oceňují tu místa nejen ke studiu, ale 

i k odpočinku, útulnost prostor, stejně tak jako blízkost kavárny. Místnosti výpůjčního 

oddělení jsou také skvělé pro konání pravidelných schůzek Open English Clubu, setkání 

jsou hojně navštěvovaná a oblíbená. 
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Oddělení spravuje vlastní webovou doménu. 

Oddělení časopisů 

V první čtvrtině roku 2019 bylo Oddělení časopisů ještě umístěno v náhradních 

prostorách v ulici Bratislavská, poté se vrátilo do původních zrekonstruovaných prostor 

v 1. patře vily v ulici Velká Hradební. Čtenáři si na změnu zvykli, postupně se snad 

návštěvnost ustálí. 

Ve studovně a čítárně časopisů je ve volném výběru 465 titulů. Z toho je 

225 k vypůjčení a 240 k prezenčnímu studiu. Zbytek fondu je ve skladu a je k dispozici na 

vyžádání. Pět periodik docházejících pouze v elektronické formě bylo vystaveno na server 

a zpřístupněno ve vnitřní síti na http://periodika.svkul.cz/, sto čtyři periodik docházejících 

pouze v elektronické formě je ukládáno v počítači Oddělení časopisů. 

Během roku bylo uloženo 180 nových titulů periodik, fond oddělení v roce 2019 

čítal 3 882 exemplářů docházejících periodik (v roce 2018: 3 839). Výdaje za časopisy 

a noviny činily 270 737,46 Kč.            

Zaměstnanci oddělení se podíleli na přípravě a podpoře některých akcí pořádaných 

SVK. V listopadu a prosinci byla ve spolupráci s Oddělením studoven připravena 

a zpřístupněna výstava Psalo se před 30 lety – Sametová revoluce v tisku, která 

představovala na deseti plakátech výběr článků z regionálních novin roku 1989. 

Oddělení doplňování a zpracování fondu 

Vedle vlastní odborné činnosti se pracovníci oddělení podílejí na další práci v rámci 

knihovny, vedle již zmíněné spolupráce s Krajskou digitalizační jednotkou je to např. 

vkládání grantových projektů knihovny do báze Ústeckého kraje KEVIS (VISK, EDS), 

příprava podkladů ke grantům VISK 7 a VISK 9 nebo kontrola uložených záznamů v ANL 

a Krameriu. Všichni také pomáhají ve službách ve výpůjčních odděleních, při akcích 

knihovny, stěhování apod. Oddělení spravuje knihovní Instagram Žijeme s knihou a vede 

blog Magazín Severočeské vědecké knihovny. 

Bylo zodpovězeno 18 dotazů na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu 

i elektronické pošty. 

Oddělení studoven a bibliografické  

Oddělení je umístěno v 1. patře vědecké části knihovny v ulici Velká Hradební, 

slučuje studovnu literárně vědní, regionální studovnu, všeobecnou studovnu a studovnu 

výtvarného umění. Na volném výběru se nacházejí dokumenty všech zmiňovaných 

studoven, další fondy jsou ve skladu přímo ve Velké Hradební a také ve skladech Všebořice 

a Vaňov. 

V průběhu prvního pololetí roku 2019 probíhalo stěhování fondu oddělení ze skladu 

Na Schodech, část byla převezena do skladu ve Všebořicích a část uložena 

v rekonstruovaných skladových prostorách v ul. Velká Hradební. V rámci práce s fondem 

studoven pokračovala revize fondu ve všeobecné studovně a dále pak ve studovně 

http://periodika.svkul.cz/
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výtvarného umění a studovně literárně vědní.  Byly kontrolovány knihy dle jednotlivých 

tříd, vyřazeny neaktuální a delší dobu nevypůjčené tituly a doplněna aktuální díla z fondu 

Vědecké půjčovny jako příprava na rekonstrukci a novou organizaci studovny. Z důvodu 

nedostatku místa byl posunut fond regionální studovny. 

Do Oddělení studoven přibylo celkem 849 nových dokumentů: do fondu studovny 

literárně vědní bylo založeno 393 nových přírůstků (89 naučná, 304 beletrie), do regionální 

studovny 341 (285 naučná, 56 beletrie), do studovny výtvarného umění 95, do všeobecné 

studovny 54, nových CD-ROM a DVD bylo 11, nová mapa 1 a pohlednic 10. Akvizici jsou 

pravidelně předávány tipy na doplnění dokumentů do fondu, zejména z oblasti regionální 

literatury. 

Bylo zkompletováno, označeno a do skladů uloženo 170 svazků periodik (regionální 

deníky a ostatní regionální tiskoviny 145 sv., literární časopisy 4 sv., ostatní periodika 

21 sv.). V druhém pololetí nebylo možné z důvodu změny knihovního systému 

a nenastaveného modulu archivace seriálů vůbec kompletovat.  

V měsíci červnu byl vydán Výběr kulturních výročí (VKV) č. 2/2019 

s 430 bibliografickými záznamy. Zpracovány byly medailony a bibliografie tří osobností 

z regionu – grafika, malíře, básníka a autora vzpomínkové publikace na terezínské ghetto 

Jana Burky, narozeného v Postoloprtech (162 záznamů), hraběnky Ulriky von Levetzow 

z Třebívlic, poslední lásky J. W. Goetha (155 záznamů), a spisovatelky a překladatelky 

Marie Kalašové, pocházející z Horních Beřkovic (113 záznamů).  

V prosinci vyšlo VKV č. 1/2020 s 294 bibliografickými záznamy; zpracovány byly 

medailony a personální bibliografie salesiána, teologa, litoměřického biskupa Štěpána 

Trochty (123 záznamů), spisovatele a překladatele Artura Breiskyho, činného v Děčíně 

a Teplicích (97 záznamů), a ústeckého malíře Ernesta Neuschula (74 záznamů). 

Kalendárium na rok 2020, zvláštní číslo VKV, bylo na webových stránkách 

knihovny zveřejněno v měsíci září. Všeobecná část čítá 1 363 záznamů, kalendárium 

regionálních výročí Ústeckého kraje dosáhlo počtu 1 635 záznamů. 

Oddělení se podílelo i na další publikační a redakční činnosti, spolupracovalo na 

vydání publikací Století knihoven a Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. 

K digitalizaci do Krajské digitalizační jednotky bylo předáno 85 dokumentů 

(31 811 stran). 

Bylo zodpovězeno zhruba 160 složitějších dotazů (Ptejte se knihovny: 1;  telefonické 

dotazy, e-mail: 9; studovny: min. 150) – po změně systému již nefunguje funkce 

registrovaných informací, proto evidence není přesná. V rámci pracovních skupin byl 

připomínkován systém Tritius k ukládání článků a odesílání do ANL a nastavení databáze 

REOS (přes mnohé urgence osobní i e-mailové ke konci roku 2019 stále nebylo dořešeno). 

Články ukládat sice lze, ale s menším komfortem než umožňoval předchozí systém – stále 

nejsou připojené některé kódovníky; pole a podpole, která generoval systém, se nyní 

dopisují ručně, což vede k chybám a překlepům. Odeslání uložených záznamů se do konce 

roku nezdařilo. 
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Nejvíce dotazů tematicky spadalo do regionální studovny. Uživatele zajímaly hlavně 

informace o geologii a geografii Ústeckého kraje (více dotazů na různá území kraje – např. 

Labské pískovce, vrch Trupelník, Bílina a její okolí, Jeníkov, rybník Barbora, Divoká rokle 

u Mojžíře, Tiské stěny, České středohoří), dějiny a historické objekty („Zelený“ kostel 

v Teplicích, vývoj obce Starý Šachov, dějiny obchodu v Litoměřicích a celní úpisy, letecká 

válka v Ústí nad Labem, zmizelá ústecká čtvrť Ostrov, skauting v Ústí nad Labem, pracovní 

zajatecký tábor pro italské zajatce v období 1. světové války v Sebuzíně, epidemie zánětu 

mozku a mozkových blan na území kraje letech 1962–1965 vs Vrbenského lázně v Ústí nad 

Labem, Fláje – demografie, stavba, historie, veslování v Ústí nad Labem ve 40. a 50. letech 

20. století, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, národní výbory 

v Severočeském kraji, dějiny Litoměřic a historické fotografie, demografické údaje 

a rozbory o městě Podbořany), průmysl v kraji (výbuch a požár v ústecké SETUZE 

1951/1952, výbuch v ústecké Chemopharmě 1974, výroba sirouhlíku ve Spolku pro 

chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem) a činnost regionálních osobností (vedoucí 

ústeckého cukrovaru Ing. Miroslav Smetana, Mistr IW a obraz Stětí sv. Kateřiny – technika 

obrazu a popis užité zbraně, architekt Karel Řivnáč). Dále to byly např. dotazy na holocaust 

na Ukrajině a masakr v Babím Jaru nebo kritiky a rozbory děl S. K. Neumanna, sociální 

práce s mládeží – nízkoprahová zařízení, feminismus a gender (prameny, nejnovější zdroje), 

surrealismus (dějiny a osobnosti), dostupnost knih z Amazonu v českých knihovnách, 

bezobalové obchody (včetně citování), komunitní práce, Botticelliho Primavera – postava 

Merkura, Da Vinci – obraz Madona ve skalách, sucho 2018 v českém a anglickém tisku, 

paměťové strategie v učení, osobnosti a historie medicíny, téma šikana v anglickém jazyce, 

text evangelií a Nového zákona v řečtině aj. 

Do bází budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo: REOS 4 nové 

osobnosti + 109 osobností aktualizováno, doplněno a opraveno, ANL 299 nových záznamů 

(jak již bylo zmíněno, po změně systému nebylo možné z důvodu nenastavení ukládacích 

polí ukládat a až do ledna 2020 odesílat články). Do báze národních autorit NK ČR bylo 

odesláno 9 návrhů nových personálních autorit, na opravy a doplnění byly odeslány 

2 autority. 

O rešeršní služby projevilo vážný zájem 14 uživatelů a celkem bylo vypracováno 

14 rešerší (431 záznamů): Komparace kvality života klientů domu s pečovatelskou službou 

standardního typu a klientů v zařízení provozovaném židovskou obcí (28 záznamů), 

Supervize jako metoda prevence proti negativním jevům v nízkoprahových zařízeních pro 

uživatele návykových látek (30 záznamů), Marketing v oční optice (15 záznamů), Prohibice 

v USA (20 záznamů), Úloha PČR při plnění úkolů IZS a její činnost při řešení 

mimořádných událostí (10 záznamů), Delirium tremens v urgentní a intenzivní péči 

(20 záznamů), Kriminalistická rekonstrukce trestného činu, Kompetence sociálních 

pracovníků (43 záznamů), Poskytování PNP příslušníkem HZS ČR (67 záznamů), 

Vyproštění a imobilizace zraněných osob pohledem IZS (55 záznamů), K problematice 

zákona o pozemních komunikacích z pohledu státní správy a samosprávy (50 záznamů), 



 
77 

Kariérní růst příslušníků Policie České republiky (22 záznamů), Drogová závislost 

u mladistvých (20 záznamů). Pět uživatelů využilo možnost individuální lekce, při níž 

konzultovali informační zdroje, vlastní zpracování rešerše a problematiku citování.  

Pracovníci oddělení spolupracují na vydávání programu kulturních akcí SVK (text 

o Karlu Čapkovi pro novou podobu programu). Pro 22. kolokvium českých moravských 

a slovenských bibliografů byl ve spolupráci s Ing. Brožkem vytvořen příspěvek Z Ústí až na 

konec světa – Martha Schichtová. V rámci monitoringu tisku (vyhledávání článků o SVK 

a akcích v knihovně v databázích Anopress a některých periodikách – Čtenář, Lovosický 

dnešek, Žít Ústí, Listy Ústeckého kraje, Ústecké noviny, Seniorské listy, Litomericko24.cz) 

bylo zpracováno celkem 374 záznamů. 

Semínkovna byla na začátku roku doplněna o 213 balíčků nově získaných druhů 

semen, umístěna je pro lepší přístupnost v prostorách Vědecké půjčovny. V březnu byla 

zorganizována přednáška Orchideje Českého středohoří, jejíž součástí byla i prezentace 

semínkovny. S autory Karlem Neprašem a Vlastislavem Vlačihou se besedovalo nejen 

o nové knize, mluvilo se také o botanických vycházkách a zajímavostech z oboru.  

Pracovníci studovny byli proškoleni a vybaveni PC na využívání Tiché linky, která 

je k dispozici čtenářům se sluchovým postižením a nabízí online tlumočení do znakového 

jazyka. 

Pobočky knihovny 

Na všech pobočkách SVK probíhají s menší i větší návštěvností vzdělávací 

a kulturní akce.  Pracovníci poboček se v rámci svých možností zapojují do profesního 

vzdělávání, hledají nové nápady a následně se snaží o jejich realizaci, ať už formou 

zajímavé přednášky, výstavy nebo vzdělávací lekce nejen pro školy, ale také pro seniory 

a ostatní uživatele. Nejvíce vzdělávacích a kulturních akcí realizovala pobočka Stříbrníky.  

Pobočka Hornická procházela od konce února úpravami interiéru – malování, 

repasování regálů a nábytku do nového designu pobočky, natírání topení, dveří, futer, 

výměna linolea, regulace knih ve skladu a na volném výběru, úprava dětského oddělení, 

oddělení beletrie, předsíň nově sloužící jako „infocentrum“ a vstupní hala. Práce byly 

ukončeny ke konci srpna. Od června mají návštěvníci možnost využít na této pobočce 

semínkovnu a bezplatně tak sdílet semena okrasných a užitkových rostlin z vlastní sklizně. 

Po celkové rekonstrukci pobočky Klíše se zřetelně zvedla její návštěvnost 

a pobočka se opravdu stává vzdělávacím, kulturním, komunitním a kreativním centrem. 

Vrací se sem základní školy se zájmem o spolupráci na připravovaných lekcích. 

Na pobočkách Stříbrníky a Kamenný Vrch proběhla výměna oken. 

Poradenské a edukační centrum 

Poradenské a edukační centrum Severočeské vědecké knihovny zahájilo svou 

činnost 1. ledna 2019, slavnostní otevření proběhlo dne 19. června 2019 v rámci 

1. Kulturního fóra Ústeckého kraje. 
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V průběhu roku centrum nabízelo a ve spolupráci s Oddělením doplňování 

a zpracování fondu budovalo a doplňovalo prezenční fond učebnic, pomůcek pro osoby se 

znevýhodněním a nadané děti.  Obohatit dokumentový fond PEC se podařilo i díky 

komunikaci pracovníků centra s nakladateli, vydavateli a výrobci – spolupracujícími 

partnery se stali např. nakl. Fraus, Raabe, Pasparta, AAA školák, Oškola, Aladin, Včelka, 

Alter, Mutabene, Mamiee a další. Poradenská služba centra je zajištěna v osobě odborného 

garanta, speciálního pedagoga. 

V oblasti propojování formálního a neformálního vzdělávání – což je stěžejní 

činností centra – byly hlavním spolupracovníkem zejména školy všech stupňů. Jsou jim 

zasílány nabídky a informace o zajímavých akcích, besedách a lekcích knihovny. 

Poradenské a edukační centrum pokračuje ve spolupráci s NášEMU z. s., Edhance, 

Diakonie, IKAP, MAP, NIDV, UJEP, Mensou, Klubem nadaných žáků a zejména 

s organizacemi pomáhajícími osobám se zdravotním znevýhodněním jako jsou Tyfloservis, 

Nadační fond FriendlyVox nebo Tichý svět (již několikrát jmenovaná Tichá linka pro 

neslyšící uživatele knihovny). Centrum spolupracuje i s ostatními odděleními knihovny, 

účastní se akcí, která tato oddělení pořádají (např. Běh upřímných srdcí na Miladě, Vánoční 

dílna v Lidové půjčovně a další), a propaguje je. 

Pracovníci centra v průběhu roku absolvovali pro rozšíření své odbornosti řadu 

speciálních školení a vzdělávacích akcí. K nejvýznamnějším patří návštěva konference 

INSPO 2019 (3. 3., Praha), konference Zvukové knihy v roce 2019 (9. 4., Třebíč), návštěva 

Neviditelné výstavy (2. 5., Praha), konference Kultura spojuje! (2.–3. 10, Praha), seminář 

Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením (6.–7. 11., Vsetín), ale i workshop Práce 

s robotickými stavebnicemi (4. 12., SVK). Inspirativní byl také studijní zájezd SDRUK do 

Holandska (23.–27. 4.). 

Vědecká půjčovna 

V rámci služby Ptejte se knihovny bylo v roce 2019 zodpovězeno 10 dotazů. 

Pracovníci oddělení mají na starosti také veškerou komunikaci se čtenáři prostřednictvím  

e-mailové korespondence, jež se týká služeb a provozu knihovny, zajišťují meziknihovní 

výpůjční službu, vyřizují agendu upomínkového řízení, provádějí validace v rámci služby  

mojeID. 

Během Dne otevřených dveří zrekonstruované Wolfrumovy vily ve Velké Hradební, 

který proběhl 1. května, a Dnů evropského kulturního dědictví v září se pracovníci půjčovny 

zapojili jako průvodci komentovaných prohlídek.  

Zvuková knihovna 

Významnou změnou pro uživatele Zvukové knihovny bylo její červnové 

přestěhování do 3. patra budovy Lidové části, do prostor Poradenského a edukačního centra. 

Smyslem činnosti tohoto centra je mj. práce se zdravotně znevýhodněnými uživateli 

a propojení se Zvukovou knihovnou se tak ukázalo jako velmi vhodné, přístup do jeho 

prostor je navíc jednodušší, než tomu bylo v původním umístění. 
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Během roku poskytovala Zvuková knihovna běžné výpůjční služby okruhu uživatelů 

se zrakovým znevýhodněním, a to jak tradiční na místě, tak i služby formou zásilek 

a donášek. 

Doplňování fondu probíhalo prostřednictvím spolupráce Zvukové knihovny, 

Oddělení doplňování a zpracování fondu a Knihovny K. E. Macana. Bohužel v důsledku 

technických potíží s novým knihovním systémem Tritius došlo k výpadku zpracování 

a dodávek CD se zvukovými knihami, což se odrazilo jak na četnosti návštěv, tak na 

spokojenosti, resp. nespokojenosti nevidomých uživatelů. Pro podporu uživatelského 

komfortu pokračovali pracovníci oddělení ve vytváření nabídkových seznamů zvukových 

knih pro uživatele a v případě potřeby nebo zájmu byly zvukové dokumenty stahovány 

přímo z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana na flashdisk klienta. 

Díky sponzorskému daru spolupracujícího Nadačního fondu FriendlyVox je nyní 

uživatelům k dispozici nový počítač se speciální klávesnicí pro osoby se zbytky zraku. Na 

tomto PC také mohou využít ozvučený portál FriendlyVox.  

Nadále Zvuková knihovna udržuje významnou spolupráci s Tyfloservisem Ústí nad 

Labem, Tyflocentrem a Dobrovolnickým centrem. 

10. Regionální funkce 

Krajské metodické oddělení 

Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého kraje v roce 2019 

počítal s dotací na regionální funkce ve výši 10 961 470 Kč, Ústecký kraj rozhodl 

o přidělení 9 mil. Kč, zároveň určil částku pro krajskou knihovnu ve výši 1 370 tis. 

Zbývající částka byla rozdělena pověřeným knihovnám, rozdělení vychází z počtu obyvatel 

(50 %), počtu knihoven (40 %) a rozlohy regionu (10 %). Krajská knihovna má se všemi 

pověřenými knihovnami uzavřenou smlouvu o výkonu RF. 

TABULKA: DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE 2019 

Pověřená knihovna dotace RF 2019 

Děčín 1 530 000 

Chomutov 1 235 000 

Litoměřice 1 860 000 

Louny    803 000 

Žatec    337 000 

Most 767 000 

Teplice 1 098 000 

Ústí nad Labem 1 370 000 

CELKEM 9 000 000 

V lednu 2019 byla schválena nová pravidla soutěže Knihovník Ústeckého kraje, 

nově mohou soutěžit i profesionální knihovny, podmínkou je počet obyvatel v sídle do 
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5 000 a úvazek knihovníka do 1,0. Do ročníku 2019 bylo přihlášeno 9 knihoven, hodnocení 

provedla komise složená ze zástupců krajské knihovny, pověřených knihoven a krajského 

úřadu. Vyhlášení se uskutečnilo 30. 9. 2019 v Severočeské vědecké knihovně během 

slavnostního večera, kdy současně proběhl i křest publikace Knihovny Ústeckého kraje 

v novém miléniu. 

První cenu získala a Knihovnicí Ústeckého kraje pro rok 2019 se stala Mgr. Věra 

Jaborová z Místní knihovny Hrobce (region Litoměřice), na druhém místě se umístila 

Vlasta Součková z Městské knihovny v Trmicích (region Ústí nad Labem), na místě třetím 

Alena Veselá z Místní knihovny v Měrunicích (region Teplice). Dále komise navrhla 

speciální ocenění za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně Marcele Smolíkové 

z Místní veřejné knihovny Málkov (region Chomutov), za obětavou činnost v knihovně 

Anitě Hermannové z Obecní knihovny v Horním Podluží (region Děčín) a za obětavou 

činnost při práci s menšinami Růženě Horákové z Místní knihovny Cítoliby (region Louny). 

Ocenění knihovníci obdrželi od Ústeckého kraje finanční odměnu.  

V květnu a červnu probíhala soutěž Vesnice roku, Diplom vzorné knihovny získala 

knihovna ve Mšeném Lázních a byla zařazena do celostátní soutěže Knihovna roku. 

Slavnostního vyhlášení Knihovny roku v Praze dne 3. října se za SVK zúčastnily 

Z. Andree, P. Kopáčová a J. Linhartová. 

Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory  

Výroční zpráva o plnění výkonu regionálních funkcí v roce 2018 včetně vyúčtování 

a komentáře byla zpracována a odeslána v termínu na odbor kultury krajského úřadu, do 

Národní knihovny v Praze a vystavena na webu SVK. Byly vydány Výsledky činnosti 

veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2018. 

Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla na konci října 2019 podána Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

Ústeckého kraje na rok 2020. 

V průběhu roku byla připomínkována připravovaná novela Standardu pro dobrou 

knihovnu (VKIS) a novela Standardu pro regionální funkce (novely vyšly na konci roku 

2019). 

Průběžně podle potřeb zajišťovalo oddělení distribuci plakátů k Březnu – měsíci 

čtenářů a Týdnu knihoven i dalších materiálů vydaných pro knihovny. 

Statistika 

V rámci statistických činností byly v prvním čtvrtletí shromážděny statistické údaje 

o činnosti všech knihoven v kraji. Statistika byla zpracována v programu STATExcel, který 

je určen pro vedení databáze knihoven pro účely regionálních služeb. Tento program byl 

pořízen do všech pověřených knihoven a díky tomu má krajské metodické oddělení 

výsledky všech knihoven v kraji podle jednotlivých regionů. Statistika byla v termínu 

zadána do webového formuláře NIPOS.  
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Zároveň byl v květnu vyplněn i dotazník benchmarkingu –  Měření kvality a výkonu 

činnosti knihoven za naši knihovnu (zpracovala Z. Andree). 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  

Porady ředitelů/metodiků pověřených knihoven:  

9. 1.  SVK Ústí n. L. – porada ředitelů – 13 účastníků 

28. 3.  SVK Ústí n. L. – porada metodiků – 15 účastníků 

17. 4.  MěK Děčín – porada ředitelů – 10 účastníků 

29. 10.  MěK Žatec – porada ředitelů – 11 účastníků 

Metodické návštěvy:   

25. 1.   Přestanov, Trmice 

28. 1.   Petrovice 

14. 2.   Chlumec 

12. 2.   MěK Most, MěK Žatec a MěK Litvínov 

13. 9.   MěK Podbořany, MěK Osek 

15. 10.  MěK Děčín, též Detašované pracoviště odboru knih. fondů a reg. 

služeb ve Varnsdorfu 

12. 12.  RegK Teplice, MěK Louny 

Jednání Sekce SDRUK pro RF: 

21. 3.  účast: R. Havlicová, V. Řeháková 

26. 9.   účast: Z. Andree 

Krajské metodické oddělení se podílelo na dalších akcích knihovny (např. Valná 

hromada SKIP – sloučení regionů Ústí n. L. a Chomutov v únoru nebo 1. Kulturní fórum 

Ústeckého kraje v červnu). Pracovníci oddělení byli rovněž v redakčním týmu publikací 

Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu (vydáno v září) a Století knihoven (vydáno 

v červnu). Z dalších činností lze zmínit např. organizaci vzdělávacích akcí pro školy 

a veřejnost v kraji v rámci projektu Mediální gramotnost (nadace OSF), spolupráci s MAS 

a MAP ad. 

Z důvodu odchodu krajské metodičky V. Řehákové k 31. 3. 2019 do důchodu začalo 

v měsících leden až březen předávání materiálů a zaučování nové metodičky v činnostech 

s tím souvisejících. Vzhledem k jejímu dlouhotrvajícímu onemocnění ale nebyla předána 

statistika a vyúčtování RF, závěrečná zpráva o RF a statistika NIPOS. Informace o těchto 

činnostech byly sděleny Mgr. Andree a činnost Krajského metodického oddělení byla pod 

jejím vedením po dobu půl roku omezena jen na to nejnutnější. Dlouhodobě neudržitelná 

situace byla vyřešena jmenováním nové krajské metodičky, v říjnu se jí stala J. Bednářová 

a postupně začala přebírat agendu krajské metodiky. 

Okresní metodické oddělení 

Činnost oddělení byla v roce 2019 ovlivněna přechodem na nový automatizovaný 

knihovní systém Tritius, jemuž předcházela ve spolupráci s dodavatelskou firmou kontrola 
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převáděných dat. Dále bylo připraveno proškolení knihovníků, kteří v okrese Ústí n. L. 

používají automatizovaný knihovní systém. Proběhlo dne 2. července a zúčastnilo se sedm 

knihovníků. Ti, kteří se nemohli zúčastnit (dovolená, nemoc), byli posléze proškoleni 

individuálně ve svých knihovnách. Půjčování v novém systému proběhlo bez závažnějších 

problémů.  

Metodická pomoc 

Na začátku roku proběhlo shromáždění a vyhodnocení statistiky – ročních výkazů 

o knihovně – a jejich uložení do centrální databáze NIPOS. Všem obecním úřadům byly 

odeslány zprávy o čerpání poskytnuté dotace na nákup fondu. 

Celkem bylo v roce 2019 uskutečněno 39 metodických návštěv. 

Pro knihovníky okresu bylo připraveno pravidelné setkání, jež bylo věnováno hlavně 

odlišnostem nového webového katalogu a výpůjčního protokolu. Zúčastnilo se 

9 knihovníků.  

Městská knihovna v Chlumci se stěhovala do nových prostor v budově městského 

úřadu, metodické oddělení vypracovalo návrh rozmístění regálů a provedlo aktualizaci 

fondu. Pracovnice následně pomáhaly také s přesunem a adjustací knihovního fondu. 

Knihovny v Chuderově a Lipové převzala nová knihovnice, bylo provedeno její 

zaškolení.  

Pro dotační program VISK byl vypracován návrh grantového projektu na nákup 

AKS Tritius pro Chuderov (projekt kvůli změnám ve vedení obce nebyl podán). Okresní 

metodické oddělení také reagovalo na druhé kolo dotačního programu VISK a vypracovalo 

grantové projekty na nákup AKS Tritius pro Malé Březno a pro Chlumec a Ryjice na nákup 

nového PC vhodného pro instalaci a provoz programu FriendlyVox, uspělo jen Malé 

Březno.  

Oddělení se podílelo i na pasování prvňáčků v knihovně v Povrlech a v obci Tisá, 

kde knihovny zatím nejsou. 

Péče o knihovní fond  

Jako každoročně metodické oddělení zajišťovalo nákup a zpracování knih pro 

jednotlivé knihovny a do výměnného fondu. Celkem bylo zakoupeno a zpracováno 

1 709 knih (2018: 1 721). Z tohoto počtu bylo 1 166 (2018: 1 220) svazků v celkové 

hodnotě 241 415 Kč určeno pro výměnný fond.  Uvážlivý výběr dodavatelů se projevil na 

dosažené výši rabatu – ušetřeno bylo 170 163 Kč, což je 32,31 % z celkové hodnoty 

nakoupených knih. Na nákup výměnného fondu v roce 2019 přispělo 11 (2018: 12) obcí 

celkovou částkou 71 380 Kč (2018: 78 880). 

Zpracováno a předáno knihovnám bylo 796 svazků (2018: 621), u kterých nákup 

nezajišťovalo metodické oddělení. Jednalo se o knihy pro knihovny v Chabařovicích, 

Libouchci, Povrlech, Přestanově a Trmicích.  

Byly provedeny revize fondu v Libouchci a Lipové, byl revidován i výměnný fond. 

Aktualizace fondu proběhly kromě knihovny v Chlumci také v Lipové a Trmicích. Celkem 

bylo odepsáno 3 790 svazků (2018: 3509). 
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Pro rok 2019 byla krajskou metodikou doporučena nová organizace rozvozu 

výměnných fondů. Od druhého čtvrtletí se OMO vrátilo k původnímu modelu distribuce, 

a to vzhledem k připomínkám knihovníků a personálním změnám v okresní i krajské 

metodice. Navržený nový systém není možné pro krátkou dobu jeho trvání objektivně 

vyhodnotit. 

V roce 2019 bylo uskutečněno 12 rozvozů nových knih a výměnných souborů. Nově 

nakoupených knih bylo vydáno 565 svazků na 36 dodacích listech. Celková hodnota 

vydaných knih byla 108 142,59 Kč. Výměnných souborů bylo rozvezeno celkem 

105 (2018: 122), půjčeno bylo celkem 5 461 (2018 : 6 067) svazků.  

Vzdělávací akce realizované v rámci RF 

V SVK bylo pro knihovníky v roce 2019 připraveno celkem 53 vzdělávacích akcí 

(včetně VISK 2 a jazykových kurzů), odučilo se 255 hodin pro 679 účastníků 

(ze 156 knihoven).  

Vzdělávacích akcí pořádaných SVK v rámci RF se konalo 11, odučilo se 

34,5 hodiny pro 224 účastníků (z toho 138 účastníků z SVK) ze 67 knihoven. Dalších 

16 akcí bylo připraveno pro zaměstnance SVK (celkem 107,5 hodin), a to s účastí celkem 

287 osob. 

Z regionu Děčín bylo celkem 10 účastníků, z regionu Chomutov 26, z regionu 

Litoměřice 8, z regionu Louny 5, z regionu Žatec 2, z regionu Most 11, z regionu Teplice 

14 účastníků. Z regionu Ústí n. L. a přímo z SVK Ústí n. L. bylo celkem 428 účastníků, 

z knihoven ostatních (vysokoškolská, muzejní) bylo celkem 7 účastníků. 

V SVK probíhal také jazykový kurz francouzštiny pod vedením tuniského 

dobrovolníka Wissema Chaabaneho. Kurzu se zúčastnilo 49 knihovníků, kteří 

absolvovali celkem 14 hodin. 
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TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2019 – RF 

název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet  

účastníků/ 

SVK 

počet 

knihoven 

Tichý svět 9. 1.  1 3 31/26 5 

Mgr. Monika Hajnová; Michal Procházka, DiS.           

Ověřování informací v 21. století 7. 2.  1 3 24/13 8 

Jaroslav Valůch           

Databáze 20. 3.  1 2 19/10 4 

Mgr. Martin Osif           

Nové metody a procesy v akvizici 10. 4.  1 3 14/10 5 

Martin Lipert           

Současná literatura – Francouzská literatura 22. 5.  1 3 28/24 3 

Doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.           

Pohádky pro společné čtení 19. 6.  1 4 25/16 10 

Mgr. Alena Vorlíčková           

Proč ještě nepůjčujeme e-knihy? 19. 6.  1 4 20/0 6 

PhDr. Zuzana Hájková           

Knihovny.cz 4. 9.  1 3 14/10 5 

PhDr. Iva Zadražilová           

Autorský zákon 2. 10.  1 2,5 25/13 11 

PhDr. Vít Richter           

Tvoříme koncepci knihovny 6. 11.  1 4 12/7 6 

Mgr. Tomáš Štefek           

Virtuální národní fonotéka 20. 11.  1 3 12/9 4 

PhDr. Iva Horová, Mgr. Iva Malinová           

CELKEM   11 34,5 224/138 67 
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TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2019 – SVK 

název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Codexis 5. 2.  1 1 8 1 

Dalibor Dragón           

Tritius – seznámení 6. 2.  1 1,5 41 1 

Ondřej Široký           

Zdravý selský rozum pro dobu informační 15. 5.  1 2 8 1 

Jaroslav Valůch           

Zdravotník zotavovacích akcí 17.–26. 5.  1 41 11 1 

pozvaní lektoři           

Wolfrumové a jejich vila 29. 5.  1 1 12 1 

Ing. Aleš Brožek           

Tritius – katalogizace, akvizice 10. 6.  1 2 14 1 

Ondřej Široký           

PEC – Veletrh vzdělávání 17.–28. 6.  1 1 39 1 

Šárka Baťková           

Kulturní fórum 20. 6.  1 3 8 1 

pozvaní lektoři           

Tritius - školení pro MLK 2. 7.  1 2 1 1 

Ondřej Široký           

Tritius – výpůjční protokol 17. 7.  1 2 29 1 

Ondřej Široký           

Základní orientace v IT SVK 3. 9.  1 3 4 1 

Luboš Malý           

Zdravotník zotavovacích akcí  12.–20. 10.  1 41 14 1 
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název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Instruktážní školení stavebnice MOY TOY 6. 11.  1 4 7 1 

Peter Hudák           

Tichá linka – instruktážní školení 13. 11.  1 1 9 1 

Tichý svět           

Robotické stavebnice – workshop 4. 12.  1 1,5 6 1 

UJEP           

Štěstí v práci 11. 12.  1 0,5 76 1 

            

CELKEM   16 107,5 287 16 

TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2019 – CELKEM 

 

počet 

akcí 

počet  

hodin 

počet  

účastníků

/SVK 

počet  

knihoven 

CELKEM 41 156 560/474 84 

 

VISK 2 v roce 2019  

SVK zpracovala žádost o dotaci 45 000 Kč z programu VISK2 na projekt zaměřený 

na vzdělávání pracovníků knihoven v ICT na 99 hodin výuky a tuto dotaci od MK ČR 

získala.  

Počítačové vzdělávání bylo zahájeno v dubnu a probíhalo až do prosince. Celkem 

bylo v roce 2019 realizováno 11 kurzů (z toho pět dvoudenních, jeden čtyřdenní, jeden 

realizován opakovaně; pro statistiku tedy 20): modul 3C – Tvorba propagačních materiálů 

a brožur, modul 7F – Bezpečnost v online prostředí (dvakrát), modul 4C – Excel – kondiční 

kurz, modul 2D – Jak vytvořit e-knihu, modul 7I – Cloudové aplikace, spolupráce a sdílení, 

modul 6A – Prezentace PowerPoint, 6B – Vektorová grafika – Inkscape, 7D – Jak efektivně 

propagovat knihovnu na Facebooku?, 7H – Wikipedie pro knihovníky, 7E – Učíme se 

citovat – využití citačního software a modul 6C – Inkscape II.  
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Modul 

Počet 

realizovaných 

kurzů 

Počet 

vyučovacích 

hodin 

Počet 

účastníků 

kurzů 

Počet 

absolventů 

s osvědčením 

Počet 

zúčastněných 

knihoven 

3 Tvorba propagačních 

materiálů a brožur 1 5 11 11 9 

7 Bezpečnost v online 

prostředí 2 10 22 22 8 

4 Excel – kondiční kurz 1 5 11 11 7 

2 Jak vytvořit e-knihu 1 5 11 11 6 

7 Cloudové aplikace, 

spolupráce a sdílení 1 10 10 9 8 

6 Prezentace PowerPoint 1 20 10 6 5 

6 Vektorová grafika – 

Inkscape 1 10 8 7 4 

7 Jak efektivně propagovat 

knihovnu na Facebooku? 1 9 11 9 9 

7 Wikipedie pro knihovníky 1 10 7 7 5 

7 Učíme se citovat – využití 

citačního software 1 5 12 12 7 

6 Inkscape II 1 10 6 3 4 

CELKEM 12 99 119 108 72 

 

Účast pracovníků z jednotlivých okresů:  

Děčín – 4 účastníci, tj. 5 %, Chomutov – 9 účastníků, tj. 11 %, Litoměřice – 

10 účastníků, tj. 13 %, Louny – 4 účastníci, tj. 5 %, Most – 10 účastníků, tj. 13 %, Teplice – 

10 účastníků, tj. 13 %, Ústí nad Labem – 32 účastníků, tj. 41 %, Žatec – bez účastníků. 

Reálně bylo proškoleno celkem 79 knihovníků, z toho 26 z pověřených knihoven 

(33 %), 17 z městských knihoven (22 %), 4 z místních knihoven (5 %), 19 z SVK (24 %) 

a 13 z jiných knihoven (knihovna vysokoškolská a muzejní, 16 %). 
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11. Ediční činnost 
ANDREE, Zdenka, Jana BEDNÁŘOVÁ, Aleš BROŽEK, Zdeňka ČECHOVÁ, Jana LINHARTOVÁ, 

Vladimíra ŘEHÁKOVÁ a Renata ZRNÍKOVÁ, ed. Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. 

V Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019.  

ISBN 978-80-7055-235-3. 

ANDREE, Zdenka, Jana BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka ČECHOVÁ, Jana LINHARTOVÁ a Vladimíra 

ŘEHÁKOVÁ. Století knihoven: 1919-2019. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace, 2019. ISBN 978-80-7055-238-4. 

ANDREE, Zdenka a Jana LINHARTOVÁ. Výroční zpráva 2018, aneb, Žádná tragédie...  

Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019.  

ISBN 978-80-7055-239-1. 

BART, Ilja. Epigramy a aforismy: (bibliofilie). Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí 

nad Labem [2019]. ISBN 978-80-7055-244-5. 

BARTOŠKOVÁ, Věra. Stíny světla. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. ISBN 

978-80-7055-234-6. 

HROMASOVÁ, Jana a Tereza KLEINOVÁ. Tři prasátka. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna, 2019. ISBN 978-80-7055-246-9. 

KLEINOVÁ, Tereza. Můj čtenářský deníček. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí 

nad Labem, 2019. ISBN 978-80-7055-242-1. 

MARKOVÁ, Anežka. Lovkyně s rusými vlasy. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace, 2019. ISBN 978-80-7055-243-8. 

MUŠKA, Ladislav. Povídky ze šuplíku?. V Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna spolu se 

Severočeským klubem spisovatelů, 2019. ISBN 978-80-7055-237-7. 

RUCKÝ, Pavel, Jiří BUREŠ a Eduard MIKUŠEK. Sondy do dějin horních škol v Duchcově. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. ISBN 978-80-7055-241-4. 

ŘEHÁKOVÁ, Vladimíra. Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2018 [online]. 

Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019  

[cit. 2020-02-26]. ISBN 978-80-7055247-6. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/01/V%C3%BDsledky2018.pdf 

ŘEHÁKOVÁ, V. Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 

2018 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019 [cit. 2020-26-

02]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2019/03/V%C3%9DRO%C4%8CN%C3%8D_ZPR%C3%81VA_RF2018.pdf 

SIEKIEROVÁ, Jarka, Tereza KLEINOVÁ a Jitka VLASÁKOVÁ. Putování za zajíčkem Zajdou. Ústí 

nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2019. ISBN 978-80-7055-245-2. 

SLÁMOVÁ, Barbora. Dvacítky: příběhy skryté v obrazech. V Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna Ústí nad Labem, 2019. ISBN 978-80-7055-236-0. 
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STROUKAL, Aleš. 60 best of AS. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

ve spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů, 2019.  

ISBN 978-80-7055-240-7. 

Výběr kulturních výročí: červenec–prosinec 2019 [online]. 2019, 48(2) [cit. 2020-02-26].  

ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-

vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2019-c-2/ 

Výběr kulturních výročí: leden–červen 2020 [online]. 2019, 49(1) [cit. 2020-02-26].  

ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-

vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2020-c-1/ 

Výběr kulturních výročí: kalendárium kulturních výročí v roce 2020 [online]. 2019,  

48(1. zvláštní č.) [cit. 2020-02-26]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-

knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vkv-2019-zvl-cislo-1-kalendarium-2020/ 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny za rok 2018 [online]. 

Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2019  

[cit. 2020-02-26]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2019/06/kompl2018.pdf 

12. Dobrovolnictví  

Dobrovolníci v knihovně vypomáhají při jednorázových akcích (v Dětském oddělení 

nebo v Lidové půjčovně), zapojují se jako asistenti ve výtvarných dílnách nebo při 

workshopech pro děti, mj. pomáhali při celodenní akci Den pro dětskou knihu jako obsluha 

šatny či s celkovou přípravou prostor. Spolehlivé dobrovolnice také navštěvovaly již 

nemobilní čtenáře, jimž zajišťují donáškovou službu knih. V roce 2019 bylo registrováno 

10 dobrovolníků, kteří odpracovali celkově 112 hodin. 

I v roce 2019 SVK přivítala dobrovolníky ze zahraničí: 

Meeting the library (číslo smlouvy 2018-1-CZ01-KA125-047773) 

Partnerskou organizací byla tuniská organizace L'ASSOCIATION EURO-

MEDITERRANEENNE DES ECHANGES, VOLONTARIATS, EVENEMENTS, 

koordinátorkou projektu Zuzana Pařízková.  

Dobrovolník Ouisseme Chaabene (Wissem Chaabane – preferovaná podoba jména) 

pobýval v knihovně od 28. listopadu 2018 do 1. července 2019. Projektové období skončilo 

30. září 2019 a projekt měl být uzavřen do konce října 2019. Bohužel tuniská organizace 

měla problémy s akreditací a díky již neplatné akreditaci nebylo možné vyplnit některé části 

závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool a závěrečnou zprávu tudíž nebylo možné včas 

odeslat. Vše řešila koordinátorka s Domem zahraniční spolupráce (DZS), pod který projekt 

v ČR spadal. DZS kontaktoval francouzskou národní agenturu, která má už skoro rok na 

stole žádost od tuniské organizace o prodloužení akreditace, ale bohužel bezvýsledně. 

Následně bylo kontaktováno také SALTO Euromed, které se zabývá projekty ve 

Středomoří. 

Odpracované hodiny za celý projekt (listopad 2018 – červen 2019): 594. 
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Magical library (číslo smlouvy 2019-1-CZ01-ESC11-060481) 

Partnerskou organizací byla turecká Edremit Belediyesi (Edremit Municipality), 

koordinátorkou projektu Zuzana Pařízková. 

V první polovině roku 2019 podala knihovna žádost o grant na projekt Magical 

library ve spolupráci s tureckou organizací Edremit Municipality. Jako dobrovolnice byla 

vybrána 25letá učitelka umění, vystudovaná grafička a fotografka Ayşe Nur Menteş. 

Projekt byl zaměřen na spolupráci s Dětským oddělením (workshopy pro děti) 

a dobrovolnici byl dán prostor pro její vlastní aktivity (kurz malování, Turecký klub, 

prezentace o Turecku pro veřejnost). Mimo výše zmíněných činností se dobrovolnice měla 

zapojit do Open English Club, pomáhat v Oddělení cizojazyčné literatury, ve Vědecké 

půjčovně a v Oddělení časopisů. Rovněž měla pro školy připravit prezentace v angličtině 

o Turecku (realizace plánována na jaro 2020) a dále i výstavu v SVK.  

Dobrovolnice měla k dispozici online kurz češtiny (povinná licence v rámci projektů 

Evropského sboru solidarity). Kromě toho ji čekalo ještě 20–30 lekcí češtiny s českou 

lektorkou Šárkou Šumnou. 

Původně měla Ayşe Nur Menteş přiletět 3. září 2019, ale kvůli průtahům se získáním 

víza přiletěla až 18. prosince (konec projektu byl plánován na 30. červen 2020, projektové 

období končí 30. září 2020). Turecká organizace má platnou akreditaci, tudíž žádné průtahy 

s uzavřením projektu nejsou očekávány. 

Odpracované hodiny za prosinec 2019: 13. 

Účast na výročním předávání cen Domu zahraniční spolupráce 

Projekt Become a librarian, který byl v knihovně realizován v letech 2017–2018 ve 

spolupráci s arménskou organizací Future in Our Hands a arménskou dobrovolnicí Tatevik 

Tamazyan, se podle hodnocení umístil mezi 6 nejlepšími projekty Evropské dobrovolné 

služby v ČR. Koordinátorka Zuzana Pařízková se zúčastnila slavnostního předávání cen, jež 

se uskutečnilo 12. prosince 2019 v Centru DOX v Praze Holešovicích. 

Projekt nakonec hlavní cenu nezískal, ale už samotná nominace velmi potěšila nejen 

SVK, ale i dobrovolnici a arménskou partnerskou organizaci. 

13. Projektový management 

V průběhu roku 2019 se SVK kromě projektů EDS podařilo realizovat i další 

projekty: 

Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji 

Zdroj financování: OP VVV (EU) 

Cílem projektu Mít svět přečtený je propojování formálního a neformálního 

vzdělávání a předávání klíčových kompetencí dětí MŠ a žáků ZŠ, SŠ. V rámci projektu 

bude vytvořeno 15 vzdělávacích lekcí pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ v rozsahu alespoň 

16 hodin, vztahujících se k různým tématům (regionální historie, knihvazačství, 

3D technologie, používání citací apod.). Na projektu spolupracují knihovny Litoměřice, 
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Louny, Děčín, základní školy ve zmíněných městech a okolí Ústí nad Labem, SŠ v Ústí nad 

Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum. 

V roce 2019 bylo ŘO OP VVV odevzdáno 6 vypracovaných vzdělávacích programů 

k připomínkám (40 % výstupů celého projektu). 

King 7-2 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

K dvaasedmdesátým narozeninám stále populárního autora Stephena Kinga se 

uskutečnila multižánrová kulturní a vzdělávací akce. Aktivita vycházela z inspirace 

předchozím projektem Shakespeare 4-0-2. Připraveny byly celodenní rukodělné aktivity, 

přednášky pro veřejnost, hororové animační dílny pro děti, improvizační divadlo pro 

dospělé a autorské čtení doprovázené atmosférickou hudbou a živou projekcí. Celkový 

počet účastníků byl 179. 

Personální podpora Poradenského a edukačního centra SVKUL 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Projektem bylo personálně podpořeno nově vzniklé Poradenské a edukační centrum 

SVK o úvazek ve výši 0,2 pro specializovaného poradenského pracovníka s bohatými 

zkušenostmi z oblasti vzdělávání.  

Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT v roce 2019 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Projekt spočíval ve vzdělávání knihovníků zaměřeném na dosažení vyšší počítačové 

a  informační gramotnosti. Projekt umožnil proškolit pracovníky všech typů knihoven ve 

znalostech a dovednostech práce s informační technikou, zároveň si kladl za cíl přispět i ke 

vzájemné kooperaci knihoven v oblasti získávání, zpracování, sdílení a využívání 

informačních zdrojů. Získané znalosti a zkušenosti účastníci kurzů využijí ke zkvalitnění 

služeb poskytovaných všem uživatelům. 
 

Vzdělávací aktivity v SVK v Ústí nad Labem – počítačová učebna  

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Projekt reflektoval potřebu modernějšího IT vybavení počítačové učebny pro 

opakující se projekt Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT. Proběhla 

modernizace učebny v budově ve Velké Hradební 45, nakoupeno bylo 13 konvertibilních 

notebooků. 
 

Otevíráme knihovnu neslyšícím 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Cílem projektu bylo postupné pokračování v odstraňování bariér využívání 

knihovnických služeb a dalších aktivit knihovny znevýhodněnými osobami (osoby se 

sluchovým postižením) – zakoupeny byly čtyři multifunkční notebooky (kombinace tabletu 
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a klasického notebooku). Ty budou připojeny k internetu a pomocí služeb neziskové 

organizace Tichý svět, o. p. s., budou k dispozici vždy, když bude chtít služeb využít osoba 

trpící sluchovým postižením. Partnerská organizace totiž nabízí nepřetržitou a bezplatnou 

tlumočnickou službu z a do znakového jazyka. 
 

Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik prostřednictvím internetu (13. etapa) 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Přínos projektu spočívá ve zpřístupnění periodika Průboj z let 1988 až 1990 

prostřednictvím elektronického faksimile regionálním badatelům, studentům a ostatním 

uživatelům ve vnitřní síti Severočeské vědecké knihovny a Národní knihovny ČR na 

https://kramerius.svkul.cz/; omezení půjčování originálních dokumentů prodlouží jejich 

životnost. Kromě ochrany knihovního fondu přispívá i k dalšímu rozvoji projektu 

Kramerius a zároveň prohlubuje spolupráci s regionálními knihovnami, archivy, muzei 

a Národní knihovnou ČR na poli digitalizace regionálních periodik. 
 

Doplňování vybraných záznamů článků do databáze ANL v roce 2019 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury 

Cílem projektu bylo pokračovat v tvorbě rozsáhlého souboru bibliografických 

záznamů článků z českých periodik a sborníků v databázi ANL. Byly vytvářeny nové 

originální bibliografické záznamy článků z dohodnutých titulů periodik vydaných 

v roce 2019 (v případě nutnosti zachování kontinuity a komplexnosti excerpce i starších), 

a to stejným způsobem jako záznamy z vlastní excerpce. 

V rámci projektu byly záznamy článků zasílány do databáze ANL stejným způsobem 

jako záznamy z vlastní excerpce periodik a dle doporučení správce Souborného katalogu 

ČR tak, aby byl v nejvyšší možné míře eliminován výpadek záznamů v této bázi. 

V rámci projektu bylo vytvořeno a do databáze ANL zasláno 907 nových 

bibliografických záznamů, tedy o 57 záznamů více, než bylo plánováno. 
 

Bookstart – S knížkou do života s ústeckou knihovnou 

Zdroj financování: Nadace ČEZ 

Cílem projektu byla podpora pilotního projektu Bookstart, při kterém se pracuje 

s rodiči a malými dětmi na zvyšování čtenářské gramotnosti. Tato podpora se týkala 

výlučně úhrady nákladů spojených s pořízením nového vybavení pro děti a rodiče (dětská 

sedátka, přebalovací pulty, kojící zástěny apod.), nákupu specializovaného knižního fondu 

a hraček a také organizací množství vzdělávacích aktivit pro rodiče. Tyto aktivity byly 

v roce 2019 realizovány v Dětském oddělení a na pobočkách Hornická a Stříbrníky. 
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14. Činnost Oddělení informačních technologií 

Oddělení zabezpečuje provoz a servis datové sítě a veškeré výpočetní techniky pro 

provoz knihovny a jejích poboček. Dále se stará o technickou podporu přednášek, školení 

a ostatních akcí knihovny.  

 Oddělení spolupracovalo na tvorbě úbytkových a nabídkových seznamů odepsaných 

dokumentů a jejich vystavování na webových stránkách knihovny. Byly upravovány skripty 

automatizovaných kontrol a poskytovány statistiky o přírůstcích a úbytcích fondu a také 

statistiky výpůjčního protokolu. 

V knihovním systému Clavius byly průběžně instalovány nové verze, byly 

koordinovány požadavky na systém a prováděny úpravy dat. V průběhu roku 2019 proběhl 

přechod na nový knihovní systém, který zahrnoval řadu úkonů s tím spojených: nákup 

a instalaci nového serveru, zavedení a testování systému Tritius ve spolupráci 

s dodavatelem, zaškolení pracovníků. Ve spolupráci s dodavatelem stále probíhá 

odstraňování některých nedostatků. 

Byl pořízen a zprovozněn návratový automat na knihy v budově ve Velké 

Hradební 45. Započal přechod na značení fondu prostřednictvím RFID kódů, což 

znamenalo nové činnosti ve spolupráci s Oddělením správy fondu. 

Proběhlo stěhování všech serverů do nově zrekonstruovaných prostor ve Velké 

Hradební 49 a Oddělení informačních technologií se podílelo také na stěhování vybraných 

oddělení do nově zrekonstruovaných prostor v této budově (zejména zprovoznění všech 

uživatelských PC a dalších periférií). 

Průběžně byl aktualizován, udržován a doplňován systém pro zpřístupnění 

digitalizovaných dokumentů Kramerius 5. Oddělení spolupracovalo na výběru dodavatele 

pro další etapu digitalizace v rámci projektu VISK 7 a následně bylo provedeno zpracování 

dodaných dat do aplikace Kramerius. 

Byla zakoupena a nainstalována aktualizace docházkového systému. Pro vybrané 

pracovníky byl vystaven certifikát pro možnost vzdáleného připojení do knihovny 

prostřednictvím VPN. U určených pracovníků byla zajištěna obnova certifikátů pro využití 

elektronického podpisu a jiných úkonů vyžadujících použití certifikátu. 

Byly půjčovány netbooky a snímače čárového kódu pro revize a přesuny fondů, pro 

revizi ve skladu Vaňov byl zajištěn i mobilní internet. Ve skladu ve Všebořicích byl zajištěn 

počítač s mobilním internetem.  

Oddělení spolupracovalo s Oddělením správy majetku při nákupech spotřebního 

materiálu (tonery, karbonové pásky a etikety) k tiskárnám. Pomohlo rovněž se 

zprovozněním nového řezacího stroje ve Velké Hradební 49.   

Veškerá webová prezentace byla přesunuta na nový server splňující požadavky pro 

úspěšné splnění testu https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html s hodnocením A. 

Pracovníci oddělení průběžně pomáhali při správě, aktualizaci a úpravách webové 

prezentace knihovny a správě sociálních sítí (facebooková stránka, Twitter, blog, Youtube, 

SlidesLive).  

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.svkul.cz
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Oddělení spolupracovalo na zajištění přístupu k vybraným databázím a jejich provozu 

a zajišťovalo správu intranetu (wiki). 

Byla provedena obměna stávajících 13 notebooků v učebně ve Velké Hradební 45 za 

nově nakoupené a byly pořízeny 4 ks konvertibilních notebooků primárně sloužících pro 

využití služby Tichá linka. Koncem roku byly dokoupeny optické switche, čímž mohlo 

dojít k propojení všech stěžejních budov (Velká Hradební 45, Velká Hradební 49, Velká 

Hradební 51, Winstona Churchilla) optickou sítí. 

15. Činnost provozních oddělení 

Pracovníci údržby a úklidu zajišťovali úklid, opravy a úpravy pro plynulý provoz 

v budovách a pobočkách SVK vč. údržby zeleně okolo skladů, poboček a budov SVK. 

V průběhu roku 2019 se všichni pracovníci Oddělení správy majetku (úklid, údržba, 

knihárna) podíleli na stěhování do rekonstruovaných prostor ve Velké Hradební, na 

stěhování a úpravách oddělení v budově W. Churchilla a na úpravě pobočky Hornická. 

Knihárna 

 Za rok 2019 bylo svázáno celkem 1 866 knih, novin a časopisů (Lidová půjčovna – 

790, Vědecká půjčovna – 595, Dětské oddělení – 118, pobočky – 392 [Stříbrníky – 53, 

Krásné Březno – 33, Hornická – 42, Klíše – 103, Kamenný Vrch – 43], Oddělení časopisů – 

59 a různé – 30). Bylo vyrobeno 226 krabic na knihy a 40 brožur na stříšku pro Zvukovou 

knihovnu, 270 bloků A4, 150 bloků A5. Pracovnice knihárny se podílely na přípravě 

propagačních materiálů a na přípravě různých akcí pořádaných knihovnou.  

Pracovnice knihárny kompletně vyrobily 50 knih Lovkyně s rusými vlasy, dále 220 ks 

publikace Můj čtenářský deníček. 

V knihárně se také balí všechny knihy, které jdou z převazby. 

Autoprovoz 

Vozidla byla využívána na základě požadavků jednotlivých oddělení SVK na 

přepravu knih a časopisů mezi jednotlivými sklady a budovami. Dále na přepravu knih 

v rámci akcí Kniha do vlaku a knihobudky. 

Vozidly byly přepravovány knižní novinky od prodejců, služební pošta, sběr do 

sběrny, odpad do skládkového dvora k ekologické likvidaci, svoz knih z poboček SVK na 

převazbu do naší knihárny, přeprava nábytku v rámci stěhování mezi budovami SVK. 

Pracovníky SVK byla vozidla využívána na služební cesty, za účelem školení, služebních 

jednání, nákupu a dovozu knih a provozního materiálu. Pro Oddělení regionálních funkcí 

vozidla zajišťovala přepravu pracovníků na služební jednání s úřady a přepravu knih do 

jednotlivých knihoven Ústeckého kraje, celkem bylo najeto 2 449 km v rámci regionálních 

funkcí.  

Na vozidlech byly prováděny opravy vyplývající z jejich běžného provozu. Na obou 

vozidlech Peugeot byla provedena nákladnější oprava pro bezpečný provoz těchto vozidel. 
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Vozidla celkem najela 38 333 km, z toho Peugeot Boxer – 10 593 km, Peugeot 308 – 

7 552 km, Citroen Berlingo – 10 905 km, Dacia Dokker – 9 283 km. 

Opravy a údržba svěřeného majetku 

Oprava vozidel                    140 tis. Kč 

Opravy EZS a EPS            43 tis. Kč 

Drobné elektrikářské práce ve všech objektech        65 tis. Kč 

Opravy kopírek, tiskáren a pracovního elektrického nářadí        44 tis. Kč 

Instalatérské práce ve Winstona Churchilla         84 tis. Kč 

Drobné stavební opravy na všech objektech                   79 tis. Kč 

16. Činnost Ekonomicko-hospodářského oddělení 

Od září byla v oddělení zavedena odpolední služba do 17 hodin. Zaměstnanci 

oddělení se účastnili školení v souvislosti s legislativními změnami (e-neschopenka) 

a potřebami vyplývajícími z náplní práce. 

V rámci plánovaného zkvalitnění služeb SVK podle normy kvality ISO 9001 bylo 

provedeno výběrové řízení na pozici interního auditora s předpokládaným nástupem od 

1. ledna 2020.  

Účtárna a pokladna  

Celoroční činnost v oblasti účetnictví probíhala dle harmonogramu čtvrtletních 

závěrek, předpisů a inventarizací. V dubnu došlo ke změně provozovatele platebních 

terminálů. Stávající dva terminály provozované Komerční bankou, a. s., byly vyměněny za 

terminály PPF banka, a. s. Ke změně bylo přistoupeno z důvodu úspory provozních nákladů 

(poplatků). 

V březnu proběhl audit účetnictví za rok 2018 (Primaska, s. r. o.) a v listopadu 

předběžný audit roku 2019 (nová smlouva AuditVogel, s. r. o). 

Bezpečnost práce  

Celoroční činnost probíhala dle předpisů (Požární služby Ústí n. L. spol. s. r. o.). 

Dne 2. prosince proběhla z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje kontrola 

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní zjištění: v době 

kontroly bez nedostatků. 

Odborový svaz pracovníků knihoven provedl dne 19. prosince kontrolu stavu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ke kontrole byla předložena nezbytná dokumentace 

k BOZP a PO, která zachycuje stav péče o BOZP a PO a přímo se váže ke konkrétním 

činnostem vyplývajícím z právních či jiných předpisů týkajících se BOZP a PO. 

Při  namátkové fyzické kontrole pracovišť z hlediska jejich bezpečnosti, pracovních 

a hygienických podmínek pro výkon práce nebyly shledány žádné závady či nedostatky, 

které by opravňovaly k přijetí opatření podle § 322 zákoníku práce. 
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Podatelna a archiv 

Probíhaly běžné činnosti (správa spisové služby, skartace dokumentů), kromě toho 

i audit spisové a archivační služby. 

Personální oddělení  

Celoroční činnost běžela dle předpisů. V organizaci proběhla v lednu kontrola Úřadu 

práce České republiky – Krajské pobočky Ústí nad Labem. Předmětem kontroly bylo 

hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými na základě uzavřené Dohody o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Kontrolované 

období: od 14. února 2018 do 31. října 2018 a období účetně související, kontrolní zjištění: 

dohoda byla realizována v souladu s jejím zněním. 

Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele 

Výsledek hospodaření 

TABULKA: VYKÁZANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ* 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2018 2019 

Náklady celkem 59 108 037,39 64 470 844,23 

Výnosy celkem 59 114 493,16 64 479 323,08 

+ZISK/-ZTRÁTA 6 455,77 8 478,85 
*Podrobněji viz Příloha č. 1 – Tabulka Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 a Příloha č. 2 – Tabulka 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 – komentář. 

Výsledek hospodaření v roce 2019 po zdanění činil zisk ve výši 8 478,85 Kč, ve 

srovnání s rokem 2018 je vyšší o 2 023,08 Kč. Z hospodaření roku 2019 byla vyčíslena 

a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč.  

Veřejné zakázky 

Nákup notebooků pro počítačovou učebnu v budově Velká Hradební 49 

VZMR – přímé zadání, cena obvyklá v místě a čase, VZ1613/2018, dodavatel 

LOSAN, s. r. o., Ústí nad Labem, realizace zakázky srpen 2019 v hodnotě 

250 734 Kč. 

Nákup Serveru a IT zařízení pro budovu Velká Hradební 49  

VZMR – poptávka sedmi subjektů VZ1655/2018, dodavatel Abacus Electric, s. r. o., 

realizace zakázky leden 2019 v hodnotě 392 539 Kč 

Nákup elektrické stohové řezačky do knihařské dílny 

VZMR – poptávka čtyřem subjektům VZ1548/2018, dodavatel PALA, s. r. o., 

realizace zakázky březen 2019 v hodnotě 399 058 Kč 
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Přechod na nový knihovní systém 

VZMR – poptávka třem subjektům VZ-720/2018, dodavatel Tritius Solutions, a. s., 

realizace zakázky červen 2019 v hodnotě 1 950 000 Kč 

Čerpání účelových dotací 

TABULKA: NEINVESTIČNÍ DOTACE 

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Ministerstvo 

kultury 

VISK2 – Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků v ICT – lektorné 
45 000 45 000 

Ministerstvo 

kultury 

VISK7 – Digitalizace dokumentů 
54 000 54 000 

Ministerstvo 

kultury 

VISK9/I – Doplňování vybraných záznamů 

článků do báze ANL 
38 000 38 000 

Ministerstvo 

kultury 

Knihovna 21. Století – King 7-2 lektorné 

a honorářové náklady 
15 000 15 000 

Ministerstvo 

kultury 

VISK1 – služby pro uživatele 

Poradenského a edukačního centra 

SVKUL 

22 000 22 000 

Ministerstvo 

kultury 

VISK3 – Otevíráme knihovnu neslyšícím 
58 000 58 000 

Ministerstvo 

kultury 

VISK2 – Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků – počítačová učebna 
178 000 178 000 

Dům zahraniční 

spolupráce 

Evropský sbor solidarity – zahraniční 

dobrovolnice 
125 474,65 125 474,65 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Mít svět přečtený aneb spolupráce 

knihoven a škol ve vzdělávání 3 785 119,09 3 785 119,09 

Úřad práce České 

republiky 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací 
240 000 240 000 

Statutární město 

Ústí nad Labem 

Celoroční plnění městské funkce 

knihovny pro obyvatele 
600 000 600 000 

Ministerstvo 

kultury 

Knihovna roku 
70 000 70 000 

Nadace ČEZ Bookstart – S knížkou do života 

s ústeckou knihovnou 
100 000 100 000 

TABULKA: INVESTIČNÍ DOTACE  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Ústecký kraj Nákup hmotného a nehmotného 

investičního majetku potřebného 

k zabezpečení provozu zrekonstruovaného 

objektu (ul. Velká Hradební 49) 

1 950 000 1 950 000 
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Účelový investiční příspěvek na nákup mobiliáře do Velké Hradební 49 ve výši 

1 950 tisíc Kč byl přijat 1. října 2018. Radou Ústeckého kraje byl dne 21. listopadu 2018 

změněn účel příspěvku na nákup hmotného a nehmotného investičního majetku potřebného 

k zabezpečení provozu zrekonstruovaného objektu (ul. Velká Hradební 49) s termínem 

vyúčtování do 30. června 2019. Čerpání příspěvku: Knihovnický systém Tritius, řezací 

a bigovací stroj, řezačka EBA. 

17. Personální agenda 

Stav zaměstnanců SVK k 31. 12. 2019:  

105, z toho 79 žen a 26 mužů 

7 zaměstnanců jsou osoby zdravotně postižené 

Nástupy:  

11 zaměstnanců  

Zahrnut 1 zaměstnanec veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci smlouvy s Úřadem 

práce v Ústí nad Labem od února do prosince.  

Ukončení:  

18 zaměstnanců (7x odchod do důchodu, 3x ve zkušební době, 2x pro nadbytečnost 

a 6x po uplynutí doby určité). 

18. Spolupráce se SKIP, SDRUK a Odborovým svazem 

pracovníků knihoven 

Knihovna spolupracovala se Svazem knihovníků a informačních pracovníků při 

organizaci Března – měsíce čtenářů, Týdne knihoven a Dne pro dětskou knihu, 

zapojila se také do celonárodních projektů Knížka pro prvňáčka a Bookstart aneb 

S knížkou do života. Vedení knihovny spolupracovalo s odborovou organizací 

a připravilo na 27. února celopodnikovou poradu, na níž byla schválena kolektivní 

smlouva. Knihovna je členem Sdružení knihoven ČR. 

19. Vzdělávání 

SVK podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců, a to jak zvyšování 

kvalifikace, rekvalifikace, tak i další inovační a rozšiřující vzdělávání. V roce 2019 

absolvovala jedna zaměstnankyně studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze (Informační studia a knihovnictví) s titulem Bc., jeden zaměstnanec 

absolvoval obor Informační systémy na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty 

UJEP v Ústí nad Labem, rovněž s titulem Bc. (bez smlouvy). Jedna zaměstnankyně 

pokračovala v kombinovaném bakalářském studiu oboru anglický jazyk – lektor 
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anglického jazyka pro dospělé studenty na Akcent College, International House 

Prague, taktéž bez smlouvy. Tři zaměstnanci absolvovali v roce 2019 rekvalifikační 

kurz v rozsahu 120 studijních hodin dle Národní soustavy povolání v Národní 

knihovně, konkrétně jeden pro typovou pozici knihovník akvizitér, jeden pro pozici 

knihovník katalogizátor a jeden pro pozici knihovník v přímých službách (2 úspěšně 

absolvovali i zkoušku pro danou typovou pozici).  

Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze zahájila v roce 2019 v bakalářském programu oboru 

Informační studia a knihovnictví jedna zaměstnankyně. 

Pracovníci SVK se účastnili exkurzí do jiných knihoven, navštívena byla např. 

Městská knihovna v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 

Moravská zemská knihovna nebo Knihovna Jiřího Mahena v Brně. 

Možnosti doplnit místa v kurzech vzdělávání pracovníků knihoven 

v Ústeckém kraji v ICT (placených z grantu VISK2, který upřednostňoval 

knihovníky z menších knihoven) využilo celkem 19 zaměstnanců SVK, někteří z nich 

se účastnili více kurzů. Celkem absolvovali v tomto roce 210 hodin vzdělávání v ICT 

v rámci grantu VISK2. 

 Zaměstnanci SVK se zúčastnili níže uvedených kurzů: 

     počet osob 

Tvorba propagačních materiálů a brožur (17. 4.)       1 

Excel – kondiční kurz (15. 5.)         2 

Jak vytvořit e-knihu (12. 6.)         1 

Cloudové aplikace, spolupráce a sdílení (26. 6., 28. 6.)      1 

Prezentace – PowerPoint (6. 9., 11. 9., 13. 9., 27. 9. )      4 

Vektorová grafika – Inkscape (4. 10., 9. 10. )       3 

Bezpečnost v online prostředí (1. 11.)        8 

Wikipedie pro knihovníky (11. 11., 19. 11.)        1 

Učíme se citovat – využití citačního software (27. 11.)      3 

Inkscape II (6. 12., 13. 12. )         2 

 Dalších 26 kurzů bylo připraveno jednak v rámci regionálních funkcí 

knihoven, jednak přímo pro zaměstnance SVK, většinou proběhly přímo 

v prostorách knihovny (kurz Zdravotník zotavovacích akcí obsahoval i praktickou část 

záchrany tonoucího s nácvikem v bazénu): 
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Tichý svět (9. 1.)         26 

Databáze Codexis (5. 2.)          8 

Tritius – seznámení (6. 2.)        41 

Ověřování informací (7. 2.)       13 

Databáze (20. 3.)         11 

Nové metody a procesy nejen v akvizici (10. 4.)     10 

Zdravý selský rozum pro dobu informační (15. 5.)      8 

Zdravotník zotavovacích akcí (17.–26. 5.)      11 

Současná francouzská literatura (22. 5.)      23 

Wolfrumové a jejich vila (29. 5.)       12 

Tritius – katalogizace, akvizice (10. 6.)      16 

PEC – Veletrh vzdělávání (17.–28. 6.)      52 

Pohádky pro společné čtení (19. 6.)      16 

Kulturní fórum Ústeckého kraje (20. 6.)        8 

Tritius – MLK (2. 7.)          1 

Tritius – výpůjční protokol (17. 7.)       29 

Základy orientace v IT SVK (3. 9.)           4 

Knihovny.cz (4. 9.)        11 

Autorský zákon (2. 10.)        13 

Zdravotník zotavovacích akcí (12.–20. 10.)      13 

Tvoříme koncepci knihovny (6. 11.)        7 

Instruktážní školení stavebnice MOY TOY (6. 11.)       7 

Tichá linka – instruktážní školení (13. 11.)        9 

Virtuální národní fonotéka (20. 11.)        9 

Robotické stavebnice (4. 12.)           6 

Štěstí v práci (11. 12.)        76 

  V první polovině roku 2019 měli zaměstnanci SVK možnost navštěvovat 

kurz francouzského jazyka, který vedl tuniský dobrovolník Wissem Chaabane. Kurz 

proběhl celkem 14x a pravidelně se ho účastnili čtyři knihovníci SVK.  

 Zaměstnanci knihovny využili také celé řady nabídek na vzdělávací akce 

konané mimo prostory knihovny a pořádané jinými subjekty: 
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Tvůrčí prostor (makerspace) v knihovnách: proč a jak (15.–16. 1., Brno)  2 

Bookstart – S knížkou do života (15. 1., Praha)     2 

Současnost a budoucnost knihovnické profese (16. 1., Praha )   2 

Do černého! (21.–22. 1., Praha)       3 

Konference Sociální inovace v knihovnách (29.–31. 1., Praha )   1 

Efektivní leadership (1. 2., Teplice)      2 

Grow with Google: Jak naskočit do světa digitálního marketingu (12. 2., Ústí nad 

Labem)          2 

Konference Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost (20. 2., Praha)  2 

Začínáme učit s filmem (21. 2., Praha)      1 

Úvod do japonského komiksu (25. 2., Praha)     4 

Konference (Ne) sledujeme všechna vaše kliknutí (26. 2., Praha)   2 

Hrozí našim dětem digitální demence? (4. 3., Praha)     4 

Podpora kulturních a vzdělávacích projektů, (5. 3., Ústí nad Labem)   2 

Štěstí v práci - stojí zato se tím zabývat? (7. 3., Ústí nad Labem)   2 

Specialista informačních technologií pro veřejnost (21. 3. – 17. 5., Praha)    1 

Coder Con (23. 3., Olomouc)       1 

Praktické účetní příklady z oblasti fondového hospodaření, dotací a transferů a 

dlouhodobého majetku v rozpočtových a příspěvkových organizacích (26. 3., Ústí nad 

Labem)          2 

Zákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel (26. 3., Praha)   1 

Konference INSPO (30. 3., Praha)       1 

Workshop práce s leadershipovými kartami (2. 4., Brno)    1 

Konference Život v mnohotvárnosti – partnerství Ústí n. L. a Chemnitz  

(3.–4. 4., Chemnitz)        2 

Kancelářský software (4. 4., Praha)      1 

Začínáme učit s filmem (4. 4., Praha)      1 

Zvukové knihy v roce 2019 (9. 4., Třebíč)      1 

Psychomotorické hry (12. 4., Praha)      1 

Jak si hrát (13.–14. 4., Praha)       1 

Školení Tritius (15. 4., Tábor)       1 
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Vytváříme elektronické dotazníky či testy a sbíráme zpětnou vazbu (17., 24., 31. 5., 

Praha)          1 

Školení VISK 8A (24. 4., Praha)       1 

Seminář pro hudební knihovníky (24.–25. 4., Jaroměřice nad Rokytnou)  1 

Evropský sbor solidarity – seminář pro podpořené žadatele (25. 4., Praha)  1 

Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy (9.–11. 5., Praha)    8 

Koučink jako podpora a nástroj moderního manažera a leadera týmu (16. 5.,  

Ústí nad Labem)         5 

Seminář o GDPR – rok poté (21. 5., Praha)      4 

MS Excel 2019 (23. 5., Praha)       2 

Zlaté čtení (4. 6., Praha)        1 

Textil v muzeu (4.–5. 6., Brno)       1 

Kultura.digital (6. 6., Drážďany)       1 

Setkání uživatelů KS Tritius (6.–7. 6., Jihlava)     2 

Infoparty Suweca (7. 6., Praha)       1 

Systém pro správu elektronických informačních zdrojů – ERMS (11. 6., Praha)  1 

Konference Architektura a výstavba knihoven (14. 6., Praha)    4 

Jak vzdělávat dospělé? (18. 6., Praha)      1 

Workshop čtenářské gramotnosti (24. 8., Nové Město)    2 

Správně právně o copyrightu a plagiátorství (4. 9., Praha)    2 

Knihovny současnosti (10.–12. 9., Olomouc)     4 

Cesta Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge mezi světové dědictví (12. 9., Most) 1 

Poslání českého knihovnictví (13. 9., Praha)     1 

Virtuální univerzita třetího věku (17. 9., Praha)     2 

Poslání českého knihovnictví (25. 9., Praha)     2 

Celostátní setkání tvůrců vzdělávacích programů (27. 9., Praha)   2 

Kultura spojuje (2.–3. 10., Praha)       1 

Dobrovolnictví v knihovnách (3. 10., Brno)      2 

HumbookFest (5. 10., Praha)       1  

Jak se připravit na změnu knihovního softwaru (7. 10., Praha)   1 

Kurz multikulturních kompetencí (10.–11. 10., Kozojedy u Prahy)   1 
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Akviziční seminář + Podzimní knižní veletrh (10.–11. 10., Havlíčkův Brod)   2 

Role veřejných knihoven v průmyslu 4.0 (16. 10., Slaný)    3 

Jak nastartovat obecní knihovnu (17. 10., Háj u Duchcova)    3 

Kultura 2020 (22. 10., Praha)       1 

Celostátní seminář pro RF  (30.–31. 10., Pardubice)     3 

Kutálející se klubko Drsným Severem – „mini OKnA“ (31. 10., Litvínov)  2 

Digitální bezpečnost a gramotnost (5. 11., Ústí nad Labem)    4 

Vzdělávání v třetím věku: příležitost pro seniory, výzva pro vzdělávání (5. 11., Praha) 1 

Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením (6.–7. 11., Vsetín)   1 

Konference vzdělávání 2030+ (7. 11., Praha)     1 

Zakousněte se do knihy (7. 11., Praha)      1 

Odborný seminář Lokálka  (12.–13. 11., Hradec Králové)    2 

Školení na úpravu šablon výstupů pro systém Tritius (11. 11., Humpolec)  1 

Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí (VISK8/A)  

(13. 11., Praha)         4 

Corell (13.–14. 11., Praha)       3 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje (15., 22., 29. 11., Praha, NK ČR) 1 

Workshop pro metodiky (19.–20. 11., Zlín)      1 

Královéhradecká knihovnická konference (19. 11., Hradec Králové)   2 

To nejlepší od trenérů paměti (20.–24. 11., Praha)     1 

12. výroční seminář SK ČR (22. 11., Praha)      4 

Archivy, knihovny, muzea v digit. světě (2.–3. 12., Praha)    2 

(Naše) veřejnoprávní média (3. 12., Praha)      3 

Jak pracovat s mladými v knihovnách za využití metody HCD (11. 12., Praha)  2 

Knihex – festival malých nakladatelů (14. 12., Praha)    1 

Setkání lokálních supervizorů (16. 12., Praha)     2 

Získej (16. 12., Praha)         2 

Zaměstnanci SVK využili i možnosti vzdělávat se prostřednictvím  

e-learningových kurzů: 

Citace pro knihovníky (MZK Brno)      2  
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GDPR pro knihovníky (NK ČR)       11 

Knihovnické minimum (MSVK Ostrava)         5 

Kurz základů knihovnické angličtiny eLKA 1 (MZK Brno)       1 

Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 2 (MZK Brno)     2  

Kurz rychlého čtení (Rozectise.cz)         1 

Tištěné monografie 1 – RDA, MARC 21 (Moodle UK)      1 

Tištené pokračující zdroje – RDA, MARC 21 (Moodle UK)       1 

 Dlouhodobé kurzy a stáže:  

Online marketing (26. 2. – 12. 3., Ústí nad Labem, FSE UJEP)     6 

Kurz znakového jazyka (6. 3. – 26. 6., Ústí nad Labem, SVK)        5 

Specialista informačních technologií pro veřejnost (21. 3. – 17. 5., Praha, MKP)   1 

Inkubátor sociálních inovací (11., 12., 17., 24., 25. 6., Ústí n. L., Louny,  

Litvínov)           8 

Akademie SEFTE (18. 10. – 29. 11., Praha, NK ČR)       2  

 Studijní zájezdy v roce 2019: 

Studijní cesta SDRUK do Holandska (23.–27. 4.)       2   

Studijní cesta SKIP do Polska (27.–31. 5.)        2 

Studijní cesta SDRUK do Skotska (27.–31. 5.)       1  

Studijní cesta do Vídně (17.–19. 6. )        1  

Zájezd SKIP Drsný Sever – Tabook (4. 10., Tábor)       3 

20. Odborná přednášková a publikační činnost 

V roce 2019 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků 

knihovny: 

ANDREE, Zdenka. První Kulturní fórum Ústeckého kraje aneb Máme ESO v rukávu. Bulletin SKIP 

[online]. 2019, roč. 28, č. 2 [cit. 2019-12-16]. ISSN 1213-5828. Dostupné 

z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/609 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Tipy na letní čtení. Čtenář. 2018, 71 (7/8), 248–249. ISSN 0011-2321. 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Studijní cesta SDRUK 2019: Nizozemsko. Čtenář. 2018, 71 (7/8),  

259–260. ISSN 0011-2321. 

https://bulletinskip.skipcr.cz/node/609
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BROŽEK, Aleš. Dopad knihovního zákona z roku 1919 na obce Ústeckého kraje. Čtenář: měsíčník 

pro knihovny, 2019, 71(4), s. 146-149. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: 

https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2831. 

BROŽEK, Aleš. Špindlerova knihovna za první republiky. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019, 

71(4), s. 152. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2833. 

BROŽEK, Aleš. Veřejné knihovny v Ústí nad Labem za první republiky. Čtenář: měsíčník pro 

knihovny, 2019, 71(4), s. 149-151. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: 

https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2832. 

BECHNÝ, Daniel a SZAFFNEROVÁ, Denisa. Sekce pro akvizici. Sdružení knihoven České 

republiky v roce 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019. s. 57-61 [cit. 2020-01-31]. ISBN 

978-80-86249-87-2. Dostupné z: 

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202018_final.pdf. 

Přednášková činnost pracovníků knihovny v roce 2019:  

21. 3.  Jana Linhartová – SVKUL a Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., 

Porada ředitelů škol ÚK) 

20. 5. Zuzana Pařízková, Wissem Chaabane, Christine – Dobrovolníkem 

v zahraničí (Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.) 

4. 6. Aleš Brožek – České a moravské ženy jako vyšívačky praporů v letech 

1850 až 1950 (Technické muzeum v Brně, Textil v muzeu) 

20. 6.  Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., Kulturní 

fórum Ústeckého kraje) 

20. 6. Jiří Starý – Mít svět přečtený (Ústí n. L., Kulturní fórum Ústeckého 

kraje) 

29. 8.  Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., 

Severočeská vědecká knihovna, Teambulding ZŠ)  

3. 9. Zdenka Andree – Finské knihovny (Městská knihovna Louny) 

3. 9. Jana Linhartová – Služby SVKUL a Poradenské a edukační centrum 

(Městská knihovna Louny)  

11. 9. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Olomouc, 

Konference Knihovny současnosti) 

11. 9. Ondřej Prančl – Mít svět přečtený (Olomouc, Konference Knihovny 

současnosti) 

16. 9. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., 

Severočeská vědecká knihovna, Máme doma Einsteina)  
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17. 9. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L.,  IKAP 

DAY) 

19. 9. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., Klub 

severočeských spisovatelů) 

8. 10. Aleš Brožek, Jitka Haincová – Z Ústí až na konec světa – Martha 

Schichtová (Praha, Bibliografické kolokvium)  

10. 10. Jana Linhartová – SVKUL a Poradenské a edukační centrum (Brno, 

FF MU, KISK) 

15. 10. Jana Linhartová – Škola hrou s knihovnou (Praha, Konference 

ŠKOLSTVÍ 2020)   

4. 11. Aleš Brožek – Digitalizace v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad 

Labem, přehled výsledků za roky 2007–2019 (Praha, Podzimní zasedání 

a jednání o realizaci programu VISK 7)  

12. 11. Aleš Brožek – Digitalizace a lokální historie v knihovnách (Hradec 

Králové, seminář Lokálka)  

12. 11.  Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., Veletrh 

vzdělávání)  

19. 11. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., Spot pro 

Edhance)  

21. 11. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., Porada VP 

škol, ÚP UL)  

27. 11. Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum (Ústí n. L., 

OMS IKAP pro společné vzdělávání) 

2. 12. Aleš Brožek – Můžeme být spokojeni s digitalizací knihovních fondů 

v České republice a jejím využitím? (Praha, Archivy, knihovny, muzea 

v digitálním světě)   

Ludmila Makovská a Michala Hudíková vedly během roku kurzy trénování 

paměti pro veřejnost, Ondřej Prchal kurzy tvůrčího psaní.  

Někteří zaměstnanci pracovali v celostátních odborných sekcích a komisích: 

J. Linhartová – rada SDRUK, J. Linhartová, R. Zrníková a M. Vodná – Sekce SDRUK 

pro PR, Z. Andree – Sekce SDRUK pro služby, Z. Andree – Sekce SKIP pro 

vzdělávání, V. Řeháková, R. Havlicová a Z. Andree – Sekce SDRUK pro regionální 

funkce, A. Brožek a J. Haincová – Sekce SDRUK pro bibliografii, D. Szaffnerová – 
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Sekce SDRUK pro akvizici, R. Havlicová a A. Tománková – Sekce veřejných 

knihoven SKIP, Z. Andree a J. Linhartová – Priorita 6, H. Netrhová – pracovní 

skupina pro věcné zpracování při NK ČR. V grantové komisi VISK2 působila 

Z. Andree a VISK5 Š. Baťková. Z. Andree byla členkou komise Knihovna roku 2019 

– Knihovnický počin roku. J. Starý, L. Derkačová a J. Linhartová byli zapojeni do 

projektu IKAP zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. J. Linhartová byla 

členkou expertní komise pro spolupráci mezi MK a MŠMT. 

 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem za rok 2019 

Text: Zdenka Andree, Šárka Baťková, Jana Bednářová, Jiří Brož, Lucie Derkačová, Kamila 

Exnerová, Jitka Haincová, Radka Havlicová, Michala Hudcová Javůrková, Adam Kopřiva, 

Lucie Lánová, Eva Lochnerová, Hana Lukešová, Luboš Malý, Jan Novák, Martin Osif, 

Zuzana Pařízková, Vladimíra Řeháková, Jiří Starý, Lenka Stiborová, Denisa Szaffnerová, 

Alžběta Tománková, Marta Vodná, Iveta Vybíralová, Jana Zimová  

Zpracovala: Zdenka Andree  

Titulní strana: Václav Školoud 

Vydala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v roce 2020 
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Příloha č. 1: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2019  
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Příloha č. 2: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2019 – komentář 
 

Název příspěvkové organizace: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

Číslo organizace: 7501    

IČ: 00083186 

Rok: 2019 

Výkaz zisku a ztráty 

501 – Spotřeba materiálu                4 600 tis. Kč 

Vyšší čerpání o 510 tis. Kč – nákupy materiálu z dotace MŠMT v závěru roku 2019 

Například: 

Knihovní dokumenty                 2 894 tis. Kč 

Úklidový a kancelářský materiál                  664 tis. Kč 

Materiál IT                    284 tis. Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 234 tis. Kč 

Pohonné hmoty                           112 tis. Kč 

Účet 511 – Opravy a udržování                  455 tis. Kč  

Oprava vozidel                    140 tis. Kč 

Opravy EZS a EPS                     43 tis. Kč 

Drobné elektrikářské práce ve všech objektech                  65 tis. Kč 

Opravy kopírek, tiskáren a pracovního elektrického nářadí                  44 tis. Kč 

Instalatérské práce ve Winstona Churchilla                   84 tis. Kč 

Drobné stavební opravy na všech objektech                   79 tis. Kč 

518 – Ostatní služby                 3 363 tis. Kč 

Například:  

Nájemné nemovitého majetku                     706 tis. Kč 

Upgrade ekonomických a knihovnických programů                  331 tis. Kč 

Služby spojů                     321 tis. Kč 

Internet, Cesnet                      266 tis. Kč 

Propagační služby                         371 tis. Kč 

Účet 521 – Mzdové náklady:                 37 545 tis. Kč  

Platy                   33 310 tis. Kč 

OON                     4 030 tis. Kč 

Náhrady za pracovní neschopnost                     205 tis. Kč 

ZU objem příspěvku na platy schválen ve výši 32.360 tis. Kč, změna usnesením Rady UK č. 033/85R/2020 8. 1. 2020 – zvýšení o 950 tis. Kč. 



 

111 

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku              2 115 Kč 

Zvýšení o 668 tis. Kč – Rada ÚK č. 088/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 

Předání majetku od zřizovatele – RFID, zhodnocení objektu Velká Hradební 49, vybavení objektu VH 49. 

Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku              809 tis. Kč 

GSM brány                        60 tis. Kč 

Termotiskárny                        29 tis. Kč 

PC, notebooky                      404 tis. Kč 

Knihovnický nábytek, vybavení kanceláří                    256 tis. Kč 

Mobilní telefony                        24 tis. Kč 

Lednice, pračka, sušička                       36 tis. Kč 

601-604 – Tržby celkem                  1 798 tis. Kč  

602 – výnosy z činnosti                  1 519 tis. Kč 

Například:  

Zápisné                        828 tis. Kč 

Čtenářské poplatky                      494 tis. Kč 

Knihovnické služby                        90 tis. Kč 

603 – výnosy z pronájmu                    278 tis. Kč  

648 – čerpání fondů                       50 tis. Kč 

Nižší čerpání o 71 tis. Kč – Nadace ČEZ původně deklarovala dar ve výši 100 tis. Kč, který jsme chtěli použít, po dalších jednáních byla tato částka poskytnuta z dotačního titulu. 

Rezervní fond – finanční dary neúčelové                      20 tis. Kč 

                       – finanční dary účelové                     30 tis. Kč 

649 – Ostatní výnosy z činnosti             

 Sběr papíru                           10 tis. Kč 

Účet 672 – výnosy z transferů  

Výnosy územních rozpočtů celkem:                62 620 tis. Kč 

A – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje celkem, z toho: 

závazný ukazatel příspěvek na provoz                54 797 tis. Kč 

- ZU příspěvek na provoz – usnesení Rady ÚK č. 024/53R/2018 dne 21. 11. 2018         54 349 tis. Kč 

- zvýšení příspěvku na provoz – změna odpisového plánu – usnesení Rady ÚK č. 088/82R/2019  20. 11. 2019           448 tis. Kč 

- účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji pro rok 2019 Rada ÚK 

024/53R/2018 21. 11. 2018, Zastupitelstvo ÚK dne 10. 12. 2018 č. 18/16Z/2018 (UZ 311)            1 370 tis. Kč 

               - účelový neinvestiční příspěvek na zajištění 1. Kulturního fóra Ústeckého kraje – Usnesení Rady ÚK č. 044/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019    

                (UZ00209)                      200 tis. Kč 

B – výnosy z transferů ze státního rozpočtu – MK ČR VISK 2, VISK 3, VISK 7, VISK 9, VISK 1, VISK 2/II ÚZ 34053, K 21 ÚZ 34070         410 tis. Kč 
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  - MK ČR – příspěvek na Poradenské a edukační centrum SVKUL                70 tis. Kč 

   - výnosy z transferů ze státního rozpočtu – MŠMT – Mít svět přečtený           4 431 tis. Kč 

C – ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje a mimo státní rozpočet  

- Dotace Města Ústí nad Labem                  600 tis. Kč 

- Dotace na VPP – Úřad práce                  240 tis. Kč 

- Zahraniční dobrovolná služba Erasmus+                 126 tis. Kč 

- Nadace ČEZ                    100 tis. Kč 

D – výše časového rozlišení přijatého investičního transferu v běžném  

       období (účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku)                 276 tis. Kč 

Rozvaha 

Dlouhodobý majetek        

A. I Dlouhodobý nehmotný majetek 

PS k 1. 1. 2019                   1 524 tis. Kč 

Nedokončený DNM Tritius k 1. 1. 2019                1 450 tis. Kč 

Knihovnický program Tritius                 2 100 tis. Kč 

Oprávky                          77 tis. Kč 

KS k 31. 12. 2019                  2 097 tis. Kč 

A. II Dlouhodobý hmotný majetek:  

PS k 1. 1. 2019                  71 531 tis. Kč 

Oprávky DHM                    2 038 tis. Kč  

Přírůstky DHM                 64 354 tis. Kč 

Úbytky DHM 082/022                     588 tis. Kč 

Nedokončené TZH – úbytek                      67 tis. Kč 

Oprávky převzaté od ÚK – předaný majetek                    89 tis. Kč 

Úbytek drobného dekoračního díla                        3 tis. Kč 

Účet 021 – přírůstky                55 104 tis. Kč  

Zhodnocení budovy VH 49               53 699 tis. Kč  

Zhodnocení budovy VH 45                 1 405 tis. Kč 

Účet 022 – přírůstky                  9 250 tis. Kč  

Řezačka EBA                      399 tis. Kč 

Bigovací stroj                        90 tis. Kč 

Dataprojektor Epson                     116 tis. Kč 

Ústředna Integra 128                       49 tis. Kč 

RFID technologie – soubor                 6 511 tis. Kč 

Diskové pole a UPS                     134 tis. Kč 
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Notebooky Lenovo 6 ks                     245 tis. Kč 

Server Tritius                      393 tis. Kč 

Stůl chladící RBOS                     127 tis. Kč 

Kávovar EC 2P                      104 tis. Kč 

Myčka nádobí QQI-52TP                       54 tis. Kč 

Komoda půlkruhová                       45 tis. Kč 

Křeslo masiv 3 ks                     121 tis. Kč 

Zhodnocení telefonní ústředny                      55 tis. Kč 

Elektronická požární signalizace                    158 tis. Kč 

Data – slaboproudá elektrotechnika                   280 tis. Kč 

Drátošička                         138 tis. Kč 

Klimatizace Fujitsu                       53 tis. Kč 

Kopírka Canon iR Advance                    123 tis. Kč 

Kopírka Canon iR                        55 tis. Kč 

Úbytky                       589 tis. Kč  

Pult mixážní                        15 tis. Kč 

Ozvučení sálu Winstona Churchilla 3                     90 tis. Kč 

Řezačka Maxima                         68 tis. Kč 

Branka bezpečnostní                     233 tis. Kč 

Server Intranet                        50 tis. Kč 

Deaktivátor                        77 tis. Kč 

Kopírka Sharp                        56 tis. Kč 

Účet 032 – drobná dekorační díla 

Úbytky: 

Plastika Gorkij                          3 tis. Kč 

Účet 042 – Nedokončený DHM 

Úbytek – projekt na vybavení Velké Hradební 49                     66 tis Kč  

Přírůstky DDHM – Účty 028 a 078                  3 383tis. Kč  

Tiskárny                         23 tis. Kč 

Mobilní telefony a modemy                       55 tis. Kč 

Knihovnický a kancelářský nábytek                      97 tis. Kč 

Vybavení kavárny – chladící vitríny, výrobník ledu,  

Změkčovač vody, nerezové pracovní stoly                     199 tis. Kč 

WI-FI Routery 3 ks                        33 tis. Kč 

CCT kamery Dahua 15 ks a záznamové zařízení                    202 tis. Kč 

SWITCH 2 ks                         50 tis. Kč 
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WI-FI přístupový bod + karty                       67 tis. Kč 

GSM brána                          24 tis. Kč 

Požární ústředna                          40 tis. Kč 

Regály na časopisy 47 ks                     398 tis. Kč 

Židle dubový masiv 8 ks                     212 tis. Kč 

Lednice 5 ks                        31 tis. Kč 

Kancelářské stoly 11 ks + boxy 11 ks   137 tis. Kč 

Pamětní deska                              4 tis. Kč 

Notebooky                      336 tis. Kč 

Vybavení Velké Hradební 49 – skříně, boxy, stoly, stolky, lednice, regály, koše, výstavní panely, lavičky, projekční plátno, transportní vozíky,  

křesla, židle apod.                   1 475 tis. Kč 

Úbytky DDHM – Účty 078 a 028                   1 068 tis. Kč  

PC sestavy                       209 tis. Kč 

Tiskárny a skenery                         76 tis. Kč 

Kancelářský nábytek                        110 tis. Kč 

Vysoušeč                        19 tis. Kč 

Telefony                         18 tis. Kč 

DVD rekordéry a VHS přehrávače                      35 tis. Kč 

Časopisecké regály                     491 tis. Kč 

Myčka                          11 tis. Kč 

Katalogizační bloky                       99 tis. Kč 

KS k 31. 12. 2019                             133 688 tis. Kč 

Likvidace majetku nad 20 tis. Kč byla schválena Radou ÚK. Likvidace majetku do 20 tis. Kč byla schválena likvidační komisí SVKUL 

Položka B. I – Zásoby 

– materiál na skladě – k 31. 12. 2019 – 7 tis. Kč – zůstatek paliva v nádržích 

Doplňkovou činnost Severočeská vědecká knihovna nemá. 

Výsledek hospodaření  

Kladný výsledek hospodaření                  8 478,85 Kč 

Kladný výsledek hospodaření tvoří úspory na nákladových účtech. 

Žádáme o převod celé částky do rezervního fondu. 


