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Severočeská vědecká knihovna v době pandemie 

 

 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se, stejně jako další vzdělávací a kulturní 

instituce, ocitla na několik týdnů bez možnosti přivítat ve svých prostorách veřejnost. Dočasné 

uzavření knihovny však neznamená přerušení poskytování jejích služeb. Některé sice 

pochopitelně musely být dočasně omezeny nebo pozastaveny, k dispozici však zůstává pestrá 

nabídka online služeb. 

  

Registrovaní uživatelé knihovny mohou snadno získat přístup k nejrůznějším e-knihám, jež 

naleznou přímo v online katalogu knihovny. Čtenáři mají také možnost porozhlédnout se 

v digitální knihovně Kramerius, kde se nacházejí zdigitalizované monografie a periodika, 

knihovna zprostředkovává svým uživatelům i přístup do Národní digitální knihovny. Za 

pozornost stojí též vzdálený přístup do některých databází, například do hudební databáze Naxos 

Music Library s více než dvěma miliony skladeb. 

 

V online prostředí již knihovna realizuje i některé ze svých akcí. Jedná se například o kurzy 

tvůrčího psaní, Virtuální univerzitu třetího věku, programovací klub CoderDojo, výtvarné dílny 

pro děti nebo projekt Bookstart určený pro maminky s malými dětmi. I nadále hledá knihovna 

cesty, kterými by do online prostředí mohla přenést další své aktivity a služby, jež by pomohly 

čtenářům i knihovníkům překonat toto nelehké období. 

 

Kromě hledání cesty, jak se online přiblížit ke čtenářům, byla knihovna v rámci úsporných 

opatření nucena sloučit a přestěhovat některá výpůjční oddělení: „Tento krok byl nezbytný proto, 

abychom nemuseli omezovat nebo dokonce rušit některé služby, a věřím, že až nám situace 

umožní se opět spolu se čtenáři potkávat v knihovně fyzicky, přijmou tuto změnu s pochopením 

a podporou. Všichni naši knihovníci se na setkání se čtenáři velmi těší a pomohou jim rychle se 

v novém uspořádání některých oddělení zorientovat,“ ujišťuje ředitelka Severočeské vědecké 

knihovny Jana Linhartová. 

 

 

Text: Marta Vodná (PR odd. SVKUL)  
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