
19. června bylo slavnostně otevřeno 
Poradenské a edukační centrum 
Severočeské vědecké knihovny. 
Kromě prezentace moderních 

vzdělávacích materiálů nabízí také 
vzdělávací akce, besedy i poradenskou 
službu odborného garanta pro rodiče, 

osoby se znevýhodněním, nadané děti 
i pedagogické pracovníky. Za tento projekt 

naše knihovna z rukou ministra kultury 
Lubomíra Zaorálka převzala 3. října 

v prostorách Zrcadlové kaple pražského 
Klementina ocenění Knihovna roku 2019 
v kategorii Významný knihovnický počin 

v oblasti poskytování veřejných 
a informačních služeb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2019

Zprávu o výsledcích rozboru odborné činnosti 
SVK v roce 2019 najdete na www.svkul.cz.

JSME VIDĚT A SLYŠET VÍTE, ŽE… BYLI JSME PRVNÍ!
zapůjčili jsme 159 dokumentů z jiných 

knihoven v rámci meziknihovní výpůjční 
služby (jeden ze zahraničí)  3 626 našich 

dokumentů jsme k zapůjčení odeslali
  v digitální knihovně Kramerius jsme 

vystavili 85 nových regionálních monografií 
a 32 ročníků seriálů  10 dobrovolníků 

věnovalo knihovně celkem 112 hodin svého času
  v knihovně jste potkávali i dobrovolníky 
ze zahraničí, Wissem Chaabane z Tunisu 
a Turkyně Ayşe Nur Menteş dohromady 
odpracovali 533 hodin  v červenci jsme 
přešli na nový knihovní systém Tritius  

zavedli jsme technologii RFID, která umožní 
samoobslužné vracení a půjčování  vydali 

jsme nové čipové čtenářské průkazy

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
2019

VZDĚLÁVÁME A BAVÍME
   Stephen King 7-2
   Bookstart
   Noc literatury
   Semínkovna
   Herní soboty
   Den pro dětskou knihu
   Seniorský klub
   Léto na ulici
   Spisovatelé do knihoven
   Nábřeží žije!
   Trénování paměti
   Virtuální univerzita třetího věku
   Listování
   Happening 5 x 5 x 5 x 5 x 5
   Open English Club
   Tvůrčí psaní
   CoderDojo
   Burzy knih
   Besedy
   Přednášky
   Kvízy a soutěže
   Exkurze a lekce čtenářské gramotnosti
   Koncerty 
   Divadlo
   Tančírny
   Film
   Výtvarné dílny
   Výstavy

V průběhu roku 2019 vyšlo o knihovně 
více než 374 článků a zpráv, mluvilo se 

o ní v rozhlase i v televizních reportážích, 
některé události se objevily v internetovém 

zpravodajství i na informačních webech 
různých vydavatelů. Regionální televize 

natočila a odvysílala 35 placených relací. 

Psalo se a hovořilo 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. 

Médiím neuniklo již tradiční Listování, 
cestovatelské besedy, autorská čtení 
či tematické přednášky, nezapomněla 

informovat ani o multižánrové akci 
s workshopy, dílnami, tvůrčím kurzem 
a scénickým čtením Stephen King 7-2. 

Mediální bouři způsobily informace 
o plánovaném uzavření některých 

poboček knihovny od r. 2020.

V Magazínu Severočeské vědecké knihovny 
na adrese blog.svkul.cz jste si mohli 

přečíst 12 nových příspěvků, najdete nás 
i na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

Vydali jsme 19 publikací, některé 
ve spolupráci se Severočeským klubem 
spisovatelů, několik jsme sami napsali.
Publikace STOLETÍ KNIHOVEN připomněla 

100. výročí knihovního zákona. Historii 
i současnost regionálního knihovnictví jsme 
shrnuli v knize KNIHOVNY ÚSTECKÉHO KRAJE 

V NOVÉM MILÉNIU. Nejen účastníkům projektu 
Bookstart jsme nabídli interaktivní pamětní knihu 

MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍČEK. Podpořili jsme 
charitativní projekt DVACÍTKY, z něhož 

se zrodila stejnojmenná kniha i kalendář. V rámci 
projektu Mít svět přečtený si děti napsaly 
a ilustrovaly krásné knížky TŘI PRASÁTKA 

a PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM ZAJDOU. 

KNIHY I VYDÁVÁME A PÍŠEME
20. června jsme uspořádali 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. 
a finančně podpořil Ústecký kraj. 

Fórum přineslo řadu zajímavých příspěvků 
a množství inspirace. 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.

MÁME ESO V RUKÁVU

Exlibris ústeckého bankéře Ludwiga Heinricha Augusta 
Wolfruma, strýce C. H. Wolfruma, a jeho ženy Marie.
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AUDIOKNIHA
May, Peter: Umrlčí cesta

FILM
Smallfoot = Yeti: ledové dobrodružství 

MAPA
Česko a Slovensko Evropa: autoatlas

ČASOPIS
Reflex: CS společenský týdeník

DESKOVÁ HRA
Zeimet, Jacques: Duch!

12. 3. 1914 – vydáno stavební povolení 
PROJEKTANT – berlínský architekt 
Ernst Rentsch 
STAVITEL – ústecká firma Alwin Köhler 
10. 7. 1915 – kolaudace 
po r. 1945 – ve vile sovětské velení, pak 
oblastní úřadovna Ministerstva informací
25. 11. 1948 – rada MěNV přidělila 
budovu knihovně
6. 1. 1949 – otevření knihovny v budově 
Velká Hradební 49 pro veřejnost
1968 – vybudování skladu pod zahradou
1969 – úprava podkroví na kanceláře

přelom 1975/1976 – stavba 
garáží a dílny v sousedství knihovny
1976 – knihovna získala „domeček“ (Velká 
Hradební 51), bývalou vrátnici vily Carla 
Friedricha Wolfruma (budova rozhlasu)
konec roku 1989 – zahájeny výkopové 
práce na přístavbě
1992 – začala vlastní stavba přístavby
1996 – dokončení a otevření (16. 9.) 
přístavby (Velká Hradební 45)
2017–2019 rekonstrukce vily

CARL HERMANN WOLFRUM 
syn Carla Friedricha Wolfruma, 
vnuk Georga Carla Wolfruma 
(ústečtí podnikatelé v textilním 
průmyslu, lihovarnictví ad.)

MANŽELKA – Alwine Ida Königsová

DĚTI – Carlmax Johannes, Elfrida Ida, 
Lene Marianne, Hanna Maria Hermine 
Erna, Elisabeth Marianne Maximiliane 
Gwyneth, Ernst Ludwig Georg

KDO TU ŽIL

?
VILA CARLA HERMANNA WOLFRUMA

NEJČASTĚJI JSTE SI 
PŮJČOVALI

BELETRIE
Hartl, Patrik: Nejlepší víkend

NAUČNÁ LITERATURA
Strejc, Antonín: Efemeridy 
pro astrology 1890–2030

Clavicula Salomonics (Klíč krále Šalamouna)
DĚTSKÁ LITERATURA

Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
E-KNIHA

Losekoot, Michelle: Jak na sítě

CD
Cambridge English First. 5

HUDEBNÍ CD
Foo Fighters: Concrete and gold

Opět jsme se zapojili do projektu 
Česká knihovna, podporujícího nákup 
nekomerčních titulů české literatury, 

literární vědy a kritiky do veřejných 
knihoven a získali tak 29 titulů.

 Díky projektu Cizojazyčná 
literatura jsme 
přijali 146 knih.

11 450
lidí se zaregistrovalo

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI 
A PŘÁTELÉ ÚSTECKÉ KNIHOVNY, 
opět se Vám dostává do rukou zajímavé čtení, 
tentokrát popisující rok 2019, který byl pro 
české knihovny rokem oslav. Připomněly si totiž 
100. výročí vydání prvního knihovního zákona. 
Ani naše knihovna nezůstala pozadu a k této 
příležitosti vydala dvě zajímavé publikace.

V dubnu jsme po rekonstrukci slavnostně 
otevřeli Wolfrumovu vilu, v červnu jsme díky 
příspěvku našeho zřizovatele uspořádali první 
Kulturní fórum, jehož motto Máme ESO v rukávu 
odkazovalo na sílu knihoven jako pro společnost 
nepostradatelných kulturních a vzdělávacích 
institucí. V říjnu naše knihovna získala nejvyšší 
knihovnické státní ocenění za nově otevřené 
Poradenské a edukační centrum. V průběhu celého 
roku 2019 jsme ve spolupráci se spolkem Čtenáři 
Ústecka a studentkami UJEP připravovali zajímavý 
charitativní projekt Dvacítky, jehož výtěžek 
podpořil nejen nové Poradenské a edukační 
centrum, ale i Speciální základní a Praktickou
školu Pod Parkem v Ústí nad Labem.

Přestože konec roku 2019 pro nás byl smutný 
a byli jsme nuceni uzavřít dvě pobočky, již 
v březnu 2020 se nám podařilo jednu novou otevřít 
v Neštěmicích a druhou plánujeme na Střekově. 
V současné době náš zřizovatel, Ústecký kraj, 
dokončuje výstavbu nového depozitáře v ulici 
Na Schodech a nezapomíná ani na údržbu historické 
vily lidové části knihovny v ulici W. Churchilla.

Těší nás, že nám neubývají čtenáři a že si k nám 
nachází cestu spousta nových návštěvníků na 
vzdělávací, kulturní a komunitní akce, které se staly 
nedílnou součástí naší nabídky. Nezapomínáme 
však ani na virtuální a online služby, ani na moderní 
technologie. Jejich výběr chceme i nadále rozšiřovat, 
třeba prostřednictvím nově vzniklého Multimediálního 
oddělení, které se postupně tvoří z bývalého 
Hudebního oddělení.

Přeji Vám stejně jako loni příjemné počtení 
z vybraných dat a zajímavostí, a pokud toho pro Vás 
bude málo, můžete se začíst do Zprávy o výsledcích 
rozboru odborné činnosti SVK za rok 2019. 
 

                                  Jana Linhartová, ředitelka

JAK SI STOJÍME
198 577
lidí přišlo do knihovny

216 506
lidí využilo online služeb 
z prostoru mimo knihovnu

224 368
lidí hledalo 
v katalogu

157 932
lidí navštívilo 
webové stránky

26 107
lidí navštívilo naše akce

1 037
akcí jsme připravili 
pro veřejnost

712 501
dokumentů celkem 
knihovna nabízela

525 847
dokumentů 
si čtenáři vypůjčili

28 741
digitálních dokumentů 
bylo staženo

991
e-dokumentů 
si čtenáři vypůjčili

V ROCE 2019 JSME PRO VÁS ZÍSKALI 14 083 NOVÝCH DOKUMENTŮ ZA 2 447 335,52 KČ, Z TOHO ČÁSTKOU  600 000 KČ PŘISPĚL MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ N. L. 

Ve výroční zprávě je ukryto 9 motivů ze zrekonstuované vily. Najdete je? 


