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Rok 2020 v číslech 

V roce 2020 knihovna poskytla služby 356 402 návštěvníkům, kteří se zúčastnili 751 akcí 

a vypůjčili si 372 190 dokumentů.  

NÁVŠTĚVNOST 

356 402 celkový počet návštěvníků (půjčovny a studovny, akce, internet, online služby) 

125 975 návštěvníci, kteří fyzicky přišli do knihovny pro informace, dokumenty, na kulturní 

nebo vzdělávací akce 

230 427 návštěvníci online služeb knihovny (vstupy do katalogu, čtenářského konta, 

elektronických zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu) 

173 559 počet vstupů do elektronického katalogu knihovny celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

65 796 počet vstupů do čtenářského konta celkem (z knihovny i prostoru mimo ni) 

23 228 počet vstupů do elektronických informačních zdrojů celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

151 476 počet návštěv webových stránek knihovny 

3 189 počet lidí, kteří využili v knihovně internetové stanice 

ČTENÁŘI 

9 329 registrovaní čtenáři celkem 

1 794 čtenáři do 15 let  

2 122 senioři (60 let a více)  

FOND 

720 398 celkový počet dokumentů (knih, časopisů, map, deskových her, hudebních 

dokumentů, filmů, audioknih…) – včetně fondu Okresního metodického oddělení 

214 914 dokumenty ve volném výběru  

17 193 nové dokumenty ve fondu – včetně přírůstků Okresního metodického oddělení 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

372 190 počet vypůjčených knih a dalších dokumentů 

323 147 počet stažených digitálních dokumentů 

2 645 počet výpůjček e-dokumentů 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

751 celkový počet akcí připravených pro veřejnost (knihovnou i dalšími subjekty 

v knihovně) 

11 800 celkový počet návštěvníků akcí 
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Nejžádanější tituly v roce 2020 

autor název kolikrát 

BELETRIE 

Hartl, Patrik Nejlepší víkend 118x 

Mornštajnová, Alena Tiché roky 115x 

Bryndza, Robert Smrtící tajnosti : další případ Eriky Fosterové 83x 

Molière Lakomec ; Misantrop ; Tartuffe 83x 

BELETRIE PRO DĚTI 

Kinney, Jeff Deník malého poseroutky  

(1.–14. díl) 

577x 

(jednotlivé díly 32–51x) 

Kinney, Jeff Deník báječného kamaráda : píše Rowley Jefferson 36x 

Olbracht, Ivan Biblické příběhy : Starý zákon pro mládež 30x 

Pilkey, Dav Dogman 30x 

NAUČNÁ LITERATURA 

Vodňanská, Jitka Voda, která hoří 42x 

Palán, Aleš Jako v nebi, jenže jinak : nová setkání se samotáři 

z Čech a Moravy 

36x 

Koukalová, Gabriela Jiná 33x 

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

O´Brien, Stephen Minecraft : vydoluj maximum! 20x 

Kovář, Karel Ovšem 19x 

Pinnington, Andrea Ptáci našich zahrad 19x 

   

AUDIOKNIHA   

Vondruška Vlastimil Tichý jazyk 12x 

Mayes, Frances Pod toskánským sluncem : můj italský domov 9x 

Fields, Helen Dokonalá kořist 9x 

Cole, Daniel Hadrový panák 9x 

Vondruška, Vlastimil Křišťálový klíč. I, Falknovská huť (1695-1713) 9x 

Fulghum, Robert Opravdová láska 9x 
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autor název kolikrát 

e-KNIHA 

Clear, James Atomové návyky 16x 

Vondruška, Vlastimil Křišťálový klíč – Vídeňský sen 14x 

Walker, Matthew Proč spíme 12x 

Vojáček, Jan Umění být zdráv 12x 

HRA 

Zeimet, Jacques Duch! 13x 

Kanai, Seiji Krysí válka 8x 

 Tangramy. Paradoxy 8x 

FILM 

 Colette : příběh vášně 12x 

 Avengers. Age of ultron 10x 

 Macbeth 10x 

 Captain America : občanská válka 10x 

 Tři mušketýři : kompletní první sezóna 10x 

 Avengers. Infinity War 10x 

 White boy Rick = Mladý gangster 10x 

 Prince of Persia : the Sands of time = Princ  

z Persie : Písky času 

10x 

 Pet sematary = Řbitov zvířátek 10x 

KARTOGRAFICKÝ DOKUMENT 

SHOCart Česko a Slovensko Evropa : autoatlas 16x 

P.F. Art Ústí nad Labem ; Ústecký kraj : mapa města a kraje 7x 

Mizielińska, Aleksandra Mapy 5x 

ČASOPIS 

 Čtyřlístek 722x 

 Reflex : CS společenský týdeník 712x 

 Téma 615x 
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autor název kolikrát 

CD 

University of 

Cambridge 

Cambridge English First. 5 authentic examination 

papers from Cambridge ESOL 

22x 

Kenny, Nick First certificate practice tests plus Nick Kenny, 

Lucrecia Luque-Mortimer 

11x 

Kenny, Nick CAE practice tests plus Nick Kenny, Jacky 

Newbrook 

11x 

University of 

Cambridge 

Cambridge certificate in advanced English. 2 

official examination papers from University of 

Cambridge ESOL Examinations : audio CD set 

11x 

HUDEBNÍ CD 

Gott, Karel 42 největších hitů 5x 

Gott, Karel Rocky mého mládí 5x 

Gott, Karel Bílé vánoce  5x 

Nohavica, Jarek Jarek Nohavica a přátelé Noc plná hvězd, 29. 6. 

2012, Třinec 

5x 

 That High Lonesome Sound Bluesgrass 5x 

VYPŮJČENO PREZENČNĚ 

Vasiljev, Ivo Velký učební česko-vietnamský slovník (1.–6. díl) 106x 

(jednotlivé díly 17–18x) 

Jung, Carl Gustav Červená kniha 9x 

Svoboda, Jiří Východní Krušné hory : krásy dvou světů 8x 

VYPŮJČENO PREZENČNĚ DĚTEM (naučná) 

Fokt, Michael Rekordy ze světa zvířat 7x 

Milton, Stephanie Poznej divoká zvířata z vlaštovčí perspektivy 6x 

Mash, Robert Dinosauři ožívají! 5x 

Sekaninová, Štěpánka Poznej město z vrabčí perspektivy 5x 
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1. Ohlédnutí za rokem 2020 

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

rok 2020 poskytovala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVK) 

v průběhu roku 2020 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. 

Byly zpracovány mj. roční účetní uzávěrka za rok 2019 a zpráva o činnosti knihovny 

v roce 2019 včetně zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2019.  

Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého kraje v roce 2020, 

zpracovaný na základě dílčích projektů jednotlivých pověřených knihoven, počítal 

s celkovou dotací na regionální funkce ve výši 11 226 528 Kč, Ústecký kraj rozhodl 

o přidělení 9 mil. Kč. Nadále také vychází vstříc snaze SVK každoročně oceňovat práci 

neprofesionálních pracovníků 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. Nominace na ocenění Knihovník Ústeckého kraje pro rok 2020 probíhaly 

v 1. pololetí, hodnocení a vyhlášení pak v jeho druhé polovině, vítězi se stali manželé 

Bláhovi z Kostomlat pod Milešovkou. 

75. narozeniny 

Rok 2020 byl pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem rokem, kdy 

oslavila 75. výročí své existence, ve 2. polovině roku 1945 totiž zahájila svou činnost jako 

Městská veřejná a studijní knihovna. Pro připomenutí tohoto jubilea bylo plánováno několik 

akcí, z nichž většina bohužel nemohla být v důsledku nepříznivých událostí a opatření 

spojených s pandemií covid-19 uskutečněna. 

Některé se ovšem realizovat podařilo, v 1. pololetí to byly mj. dva Dny otevřených 

dveří. První z nich proběhl 18. 1. Ve Wolfrumově vile ve Velké Hradební 49, druhý pak 

15. 2. v budově knihovny v ulici W. Churchilla. Zájemci měli možnost poznat i zákulisí 

knihovny a její historii, stejně jako historii obou těchto krásných vil, v nichž knihovna sídlí. 

V duchu narozeninových oslav se nesl i třetí Knihovnický ples ve Wolfrumově vile, kam si 

29. 2. přišli zatančit knihovníci, jejich čtenáři i partneři a příznivci knihovny. 18. 6. byla na 

budově v ul. W. Churchilla 3 slavnostně odhalena pamětní deska původním vlastníkům, 

rodině Weinmannů, jejíž členové patřili v minulosti k velkým podporovatelům nejen města 

Ústí nad Labem, ale i přímo knihovnictví. Tentýž den večer byla zahájena také výstava 

o historii knihoven v našem městě I knihy mají osudy v Muzeu města Ústí nad Labem, na 

jejíž tvorbě spolupracovali rovněž pracovníci SVK. 

Ve spolupráci s Regionální televizí SVK natočila seriál krátkých filmů o svých 

službách, další připomínkou 75. narozenin byla výstava Dvacet plus jedna: NEJ 

Severočeské vědecké knihovny, jež návštěvníkům připomněla některé z  knižních pokladů 

knihovny. K výstavě byl vydán i stejnojmenný katalog, a protože krátce po otevření výstavy 

byly vládními opatřeními knihovny uzavřeny, zpřístupnila ji SVK ještě koncem roku 
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virtuálně. Online proběhl také slavnostní večer, který knihovna připravila jako vánoční 

dárek pro své návštěvníky, koncert Davida Deyla a Václava Krahulíka. 

Ztráta dvou poboček 

Ke konci roku 2019 byly z rozhodnutí zřizovatele uzavřeny pobočky Severočeské 

vědecké knihovny v Krásném Březně a na Kamenném Vrchu (pro veřejnost ukončily 

činnost z důvodu čerpání dovolených již k 20. 12. 2019). Celá situace byla vyvolána 

neshodami kolem financování městské funkce mezi Ústeckým krajem jako zřizovatelem 

knihovny a městem Ústí nad Labem jako příjemcem těchto služeb.  Přestože bylo 

rozhodnutí po novém roce revokováno, a to pravděpodobně i díky velké vlně nesouhlasu 

veřejnosti včetně té odborné, ani jedna z poboček se na původním místě již znovu 

neotevřela. Obě pobočky sídlily v pronajatých, navíc ne zcela vyhovujících prostorách 

a jejich nájmy byly mezitím vypovězeny a fond i zařízení částečně přestěhovány. Pobočka 

Krásné Březno byla z části nahrazena novou pobočkou Neštěmice umístěnou v budově 

odloučeného pracoviště Speciální základní školy a Praktické školy Pod Parkem na adrese 

Studentská 297, kde svou činnost slavnostně zahájila 9. 3. 2020. Jako náhrada za pobočku 

na Kamenném Vrchu byla plánována pobočka Střekov v objektu bývalé praktické školy 

v ulici Karla IV. 34 nedaleko Novosedlického náměstí, ale budova vyžaduje rekonstrukci, 

jejíž zahájení zkomplikovala vzniklá koronavirová krize a následné omezení finančních 

prostředků. V roce 2020 se tak bohužel na Střekově pobočku otevřít nepodařilo. Uzavření 

původně hrozilo i pobočce Hornická, a to k datu 30. 6. 2020, k tomu již naštěstí nedošlo. 

Tato pobočka je navíc mezi svými čtenáři čím dál oblíbenější.  

Pandemie 

Událostí, jež asi nejvíce ovlivnila činnost SVK v roce 2020, byla již zmíněná 

pandemie koronaviru. Tato výjimečná situace, která bez pár prvních týdnů opanovala téměř 

celý rok, proměňovala práci, služby, akce a celý chod knihovny často ze dne na den. 

Severočeská vědecká knihovna byla uzavřena 13. 3. – 3. 5., 22. 10. – 2. 12. a 18. 12. – 

31. 12. 2020, během těchto období bylo možné částečně realizovat výpůjční služby 

prostřednictvím výdejních okének, a to od 23. 11. do 2. 12. a od 18. 12. do 23. 12. Kromě 

toho bylo počtem účastníků omezeno pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, knihovny se 

dotýkalo zejména v době od 13. 3. do 11. 5. (zákaz akcí do 100 osob) a následně od 5. 10. 

(část akcí), resp. od 12. 10. (veškeré akce) až do konce roku 2020. 

V době, kdy mohla být knihovna pro uživatele a návštěvníky otevřena, byla 

zavedena přísná bezpečnostní a hygienická opatření – regulace počtu osob a rozestupy, 

ochrana úst a nosu, dezinfekční prostředky na ruce, rukavice, ochranné štíty pro 

zaměstnance a plexiskla na výpůjčních pultech, častý a důkladný úklid včetně dezinfekce 

často dotýkaných ploch. V případě každého uvolnění měly vždy přednost služby absenční, 

rizikovější prezenční služby („pobytové“) byly otevírány později a s dodržováním všech 

nařízených opatření (rozestupy mezi sedícími návštěvníky apod.), dle potřeby docházelo 

také k úpravám otevírací doby. Po svém květnovém otevření navíc knihovna zhruba měsíc 
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dávala vrácené dokumenty do dvoudenní karantény (doporučený postup), ale vzhledem 

k tomu, že se neprokázala zvýšená míra rizika nákazy přes knihy a tento postup byl pro 

knihovnu značně personálně i logisticky náročný, upustila od něj. V letních měsících byla 

vzhledem k výjimečné situaci v prvním pololetí knihovna otevřená v letním režimu 

(pondělí, středa, pátek) po celé dva měsíce, bez prázdninové přestávky. 

Nutno říci, že veškerá uplatňovaná opatření zvýšila nároky na pracovníky knihovny 

ve službách u výpůjčních pultů, a to jak z hlediska psychického (strach z nákazy, ne vždy 

vstřícné jednání ze strany některých uživatelů, nárůst každodenní komunikace kolem 

přijatých opatření a jejich nutnosti), tak fyzického (práce v rouškách, štítech, rukavicích, 

zvýšený objem některých činností i činnosti nové). Přesto se všichni snažili, aby na 

uživatele důsledky omezených služeb a jejich mnohdy nepohodlného užívání dopadaly co 

nejméně a aby zajistili co největší objem obvyklých služeb. 

V době nuceného uzavření v knihovně probíhaly práce, jež jsou za běžného provozu 

obtížněji realizovatelné, jako jsou např. úpravy oddělení, pořádání a aktualizace fondu, 

značení fondu štítky RFID. Rok 2020 byl navíc ve znamení častějšího stěhování, zejména 

v souvislosti s přesuny a slučováním některých oddělení v důsledku nutných úsporných 

opatření. Kromě toho byly vytvářeny nové lekce informační a čtenářské gramotnosti, 

plánovány nové služby, většina zaměstnanců knihovny se také věnovala sebevzdělávání. 

Byly propagovány online služby knihovny, do online prostředí byly převedeny některé akce 

(čtení či tvoření pro děti, různé pravidelné kurzy). Někteří knihovníci se zapojili do projektu 

Obalkyknih.cz, další se věnovali dobrovolnické činnosti, mj. i šití roušek či tisku 

ochranných štítů. Knihovna nezapomínala po celou dobu se svými čtenáři komunikovat 

a informovat je o aktuálním vývoji situace. Důležité informace byly zveřejňovány také 

prostřednictvím webových stránek, kde se rovněž objevovaly tipy na vzdělávací aktivity, 

volné zdroje informací apod. 

Mnohé činnosti knihovny ovšem běží neustále, ať je právě uzavřena, či má své brány 

dokořán, nejinak tomu bylo samozřejmě i v této nepříznivé době. Nejde jen o provozní 

záležitosti (údržba, ekonomické činnosti apod.), stále se nakupují a zpracovávají 

dokumenty, knihovna každodenně získává a zpracovává rovněž množství periodik, 

poskytuje informace a online služby. Nutné je i průběžné prodlužování výpůjček či 

registrací (lze i online), stejně jako práce s dokumenty – úklid fondu, jeho aktualizace, 

případné opravy, přesuny, zařazování novinek apod.  

Služby knihovny v roce 2020 

I vlivem všech zmíněných nepříznivých okolností bohužel v roce 2020 pokračoval 

trend klesajícího počtu výpůjček a návštěvníků jednotlivých oddělení, a to navíc v mnohem 

větší míře než dříve. V porovnání s rokem 2019 se počet výpůjček snížil zhruba o třicet 

procent, stejně jako návštěvnost výpůjčních míst. Vezmeme-li všechny návštěvníky, kteří 

do SVK během roku fyzicky zavítali, tedy včetně návštěvníků akcí, pak došlo ke snížení 

téměř o čtyřicet procent. Oproti předchozím letům, kdy se počet účastníků kulturních 
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a vzdělávacích akcí neustále zvyšoval, došlo tentokrát k jeho výraznému poklesu, 

způsobenému jednak menším množstvím uspořádaných akcí, jednak i menším zájmem o ty, 

jež se konat mohly. 

Mnozí uživatelé ovšem využili nabídky online služeb SVK, některé ze zdrojů, jež 

knihovna svým uživatelům zprostředkovává, jsou přístupné i vzdáleně (Naxos Music 

Library, Ebsco, PressReader, částečně digitální knihovna Kramerius). Zejména díky 

spolupráci Národní knihovny a autorských svazů byla výjimečně zpřístupněna i autorsky 

chráněná digitalizovaná díla v Národní digitální knihovně, a to hlavně z důvodu potřeby 

přístupu ke studijní literatuře pro studenty a učitele vysokých škol. Vzhledem k tomu, že 

SVK má uzavřenou smlouvu s NK ČR, měli k těmto dílům přístup i její registrovaní 

uživatelé. Ti ve zvýšené míře také přivítali možnost vypůjčit si některou z e-knih, jejichž 

zápůjčky od společnosti Palmknihy SVK umožňuje. V roce 2020 jich bylo 2 593 (oproti 

871 v roce 2019), bohužel je nutné vzhledem k finanční náročnosti této služby pro knihovnu 

omezovat počet výpůjček e-knih na uživatele.   

Čtenář roku 

V březnu již tradičně knihovny spolu se Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků oceňují Čtenáře roku, tentokrát to v souvislosti s výročím Jana Amose 

Komenského byl čtenář–učitel. Severočeská vědecká knihovna se rozhodla v roce 2020 

najít nejlepší čtenáře dva, o prvním rozhodovaly svým hlasováním samy děti a druhého 

nominovala do výběru knihovna. Dětskými hlasy zvítězila paní učitelka Petra Průšová ze 

Základní školy Karla IV., hlavní vítězkou a tedy Čtenářkou roku 2020 se stala ředitelka 

Speciální základní školy a Praktické školy Pod Parkem Martina Brhelová. K slavnostnímu 

předání ocenění a poděkování za spolupráci s knihovnou došlo krátce po půlnoci 1. 3. na již 

zmíněném Knihovnickém plese a symbolicky tak byl zároveň zahájen Březen – měsíc 

čtenářů. Martina Brhelová byla následně zvolena i Čtenářkou roku 2020 pro Ústecký kraj 

a zvítězila rovněž v rámci celé České republiky. Titul byl předáván na konci srpna na ceně 

Magnesia Litera, ocenění v přímém přenosu ČT za paní ředitelku Brhelovou převzala 

ředitelka SVK Jana Linhartová.  

Partnerská spolupráce 

I v roce 2020 knihovna aktivně spolupracovala se svými partnery, a pokud to 

nařízení umožňovala, realizovala spolu s nimi některé ze služeb a připravovala akce, 

případně jim pro jejich akce poskytovala své prostory. Jako nejvýznamnějším partnerům 

SVK patří poděkování zejména spolku Čtenáři Ústecka, Severočeskému klubu spisovatelů, 

Dobrovolnickému centru, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L., společnostem Tyfloservis, 

Tyflocentrum a Tichý svět, Diakonii Praha, České genealogické společnosti, Národnímu 

pedagogickému institutu ČR, nakladatelství Fraus, centru PÉXIS, spolku Inlineskating.cz či 

hernímu klubu UZEL.  
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2. Vzdělávací a kulturní činnost 

V roce 2020 realizovala Severočeská vědecká knihovna celkem 672 akcí pro 

10 688 účastníků. Výpůjční oddělení knihovny připravila 450 vzdělávacích akcí pro 

6 383 účastníků a 64 akcí kulturních, kterých se účastnilo 1 016 lidí. Na pobočkách 

proběhlo 53 vzdělávacích akcí s 665 účastníky a 3 akce kulturní s 12 účastníky. Dalších 

102 kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí organizovalo Oddělení programové a PR, 

některé z nich ve spolupráci s dalšími odděleními knihovny, přišlo na ně 2 612 lidí. Navíc 

knihovna poskytla své prostory pro konání dalších 79 akcí pro 1 112 návštěvníků (akce 

partnerů a pronájmy). Celkem tedy za kulturou a vzděláním přišlo v roce 2020 do SVK 

11 800 lidí na 751 akcí.  

Jde o výrazně nižší počet akcí (knihovna realizovala zhruba o jednu třetinu akcí 

méně) i návštěvníků než v předchozím období, zásadní vliv mělo jednak úplné 

několikaměsíční uzavření knihovny z důvodu koronavirové pandemie, jednak následná 

omezení pro konání akcí i nižší zájem o tyto služby v nejisté době. 

Spolupráce se školami, exkurze a lekce informačního vzdělávání 

Zavřené školy a další omezení bohužel přinesly menší možnosti věnovat se přímé 

práci se školními kolektivy, přesto se tak díky zájmu škol dělo alespoň v době, kdy to bylo 

možné. Komunikace se školami a učiteli ale trvala po celou dobu, pracovníci knihovny 

zároveň pracovali na rozšíření nabídky lekcí a dalších služeb pro školy. 

Dětské oddělení v roce 2020 realizovalo celkem 68 vzdělávacích programů (lekce 

informačního vzdělávání, lekce na podporu čtenářské gramotnosti) pro jednotlivé třídy škol 

v Ústí nad Labem, v přilehlých obcích i regionu. Z toho bylo 37 programů pro základní 

školy a 3 programy pro mateřské školy v prostorách knihovny na základě poptávky ze 

strany škol, 19 vzdělávacích lekcí na podporu čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP 

pro SO ORP Ústí n. L., 7 lekcí na podporu čtenářské gramotnosti žáků v rámci projektu 

IKAP na školách v regionu (ZŠ Janov, ZŠ Litvínov, ZŠ Bechlín), 2 programy pro Rodinné 

centrum Slunečník. Bylo zrušeno 98 domluvených programů pro ZŠ a MŠ z důvodu 

uzavření a následného omezeného provozu škol a knihovny v roce 2020.  

I ve školním roce 2019/2020 se Dětské oddělení společně s 15 základními školami 

zapojilo do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu bylo přihlášeno 

531 dětí z 29 tříd základních škol z Ústí nad Labem a čtyř obcí (ZŠ Tisá, ZŠ Chlumec, 

ZŠ Povrly, ZŠ Velké Chvojno). Každá třída měla během školního roku absolvovat dva 

programy v knihovně (seznamovací lekci a pasování na čtenáře), v období leden–březen 

proběhly v rámci projektu 3 lekce k seznámení s knihovnou. Většina programů ale byla 

plánována převážně na období duben–červen a vzhledem k přijatým opatřením proti 

koronaviru nemohly být realizovány v plánovaném čase a rozsahu, byly proto přesunuty do 

1. pololetí školního roku 2020/2021. V měsíci září se podařilo uskutečnit seznámení 

s knihovnou spojené s pasováním na čtenáře pro 5 škol, realizaci domluvených programů 

pro ostatní školy znovu zabránila epidemiologická opatření. V daném ročníku projektu Už 
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jsem čtenář tak byla knížka pro prvňáčka předána v knihovně pouze 196 žákům, ostatní ji 

spolu s certifikátem čtenáře a přihláškou do knihovny obdrželi prostřednictvím svých 

učitelů ve škole.  

Především pro žáky 1. tříd, kteří nemohli v daném školním roce kvůli přijatým 

opatřením se svou třídou knihovnu navštívit, ale i pro ostatní žáky 1. stupně ZŠ začali 

pracovníci oddělení v období omezeného provozu knihovny pracovat na animovaném 

průvodci, jenž má děti seznámit s prostředím Dětského oddělení a pozvat je do knihovny. 

Tato digitální pozvánka bude prvňáčkům zprostředkována přes jejich učitele. 200 ilustrací 

k prostředí a knihovnímu fondu Dětského oddělení vznikalo pod rukama Terezy Kleinové. 

Dětské oddělení dále pro prvňáčky připravilo Deník superčtenáře – čtenářský zápisník 

doplněný o tipy na dobré čtení, který vytvořila Alexandra Žáková ve spolupráci s Davidem 

Kolečkem.  

Dalším zajímavým projektem Dětského oddělení je Bichle do ucha. Od října 2019 

probíhala jednou měsíčně, střídavě v prostředí knihovny a školy, setkání se dvěma třídami 

ze ZŠ Palachova a ZŠ Trmice, jejichž obsahem byla příprava rozhlasové hry a audioknihy 

podle vybraného knižního titulu Den, kdy voskovky řekly DOSt. Projekt byl rozložen do 

celého školního roku a jeho výstupem bude rozhlasová hra, kterou děti naživo představí 

publiku, a audiokniha vytvořená ve spolupráci s Multimediálním oddělením. Vzhledem 

k uzavření a následnému omezenému provozu škol a knihovny proběhlo během 1. poloviny 

roku 2020 pouze 5 setkání a následně musela být zrušena i všechna setkání plánovaná na 

podzim. 

Do projektu MAP pro SO ORP Ústí n. L. se zapojila opět i Lidová půjčovna. Žáci 

ústeckých základních škol tu absolvovali cestopisnou přednášku a zábavnou vzdělávací hru, 

při které se seznamovali s fondem půjčovny a se systémem jeho řazení (celkem 8 lekcí). 

Kromě toho v Lidové půjčovně proběhly také dvě exkurze pro SPŠ Resslova a jedna pro 

SZŠ Palachova. 

Multimediální oddělení se podílelo na školních exkurzích v budově W. Churchilla 

a připravilo 6 lekcí pro základní školy, jichž se zúčastnilo celkem 124 žáků (Speciální 

ZŠ a PŠ Fügnerova v Trmicích, ZŠ Hlavní, ZŠ Pod Vodojemem, Speciální ZŠ a PŠ Pod 

Parkem). V rámci projektu Mít svět přečtený proběhly 3 lekce pro Gymnázium 

dr. Šmejkala. 

V Oddělení cizojazyčné literatury se během 21 exkurzí a lekcí vystřídalo 

369 účastníků ze škol a institucí SPŠ Resslova, SZŠ Palachova, OA Pařížská, ZŠ Rabasova, 

ZŠ Stříbrnická, ZŠ Trmice, ZŠ Karla IV., ZŠ Karmel, UJEP, Jazyková škola Link, ELEC, 

byli seznámeni s chodem oddělení, jeho fondem a službami. V rámci MAP navštívilo 

oddělení dalších 120 žáků ZŠ Hlavní a ZŠ Pod Vodojemem, pro které zde byl na dopoledne 

připraven zábavně–naučný program (8 lekcí), sestávající z vědomostních kvízů, 

konverzačních her a dalších úkolů.   
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Oddělení časopisů pro projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP 

Ústí n. L. realizovalo celkem 4 lekce pro 120 dětí.  

Také Oddělení studoven a bibliografické v lednu v rámci realizace 

implementačních aktivit projektu MAP připravilo a prezentovalo 8 zajímavých lekcí, 

v nichž se zaměřilo na vyhledávání a ověřování informací v elektronických zdrojích a na 

regionální tematiku (pověsti Ústecka). V rámci informačního vzdělávání byla prezentována 

lekce s tématem Regionální pověsti pro ZŠ Rabasova. Program s tématem J. A. Komenský 

připravený na Happening, který se měl konat v polovině března, musel být bohužel zrušen, 

neproběhl ani v plánovaném náhradním podzimním termínu. 

Pracovníci Poradenského a edukačního centra vytvořili a jako supervizoři 

projektových dnů MAP prezentovali informačně-vzdělávací lekci Rovný přístup 

v knihovnách. Tato zážitková lekce je zaměřena na tematiku pomoci zrakově a sluchově 

znevýhodněným uživatelům a jejich přístupu k informacím v knihovnách a mj. obsahuje 

i  praktickou ukázku nácviku chování průvodců nevidomých a představení tyflopomůcek či 

her pro zrakově znevýhodněné. V rámci MAP byla tato lekce v lednu 2020 prezentována 

celkem desetkrát pro 349 žáků (ZŠ Vinařská, Speciální ZŠ a PŠ Fügnerova Trmice, 

ZŠ Hlavní, ZŠ Pod Vodojemem a Speciální ZŠ a PŠ Pod Parkem). Tato aktivizující lekce 

byla velmi dobře přijata také dalšími žáky ZŠ Pod Vodojemem, Speciální ZŠ a PŠ Pod 

Parkem, dále pak ZŠ Molekula a zejména žáky ZŠ Plynárenská (Teplice) v rámci 

projektového dne jejich školy. 

Pokračujícího cyklu vzdělávacích přednášek k tématu finanční gramotnosti Cena 

peněz se zúčastnilo 71 žáků ze ZŠ Stříbrnická a Speciální ZŠ a PŠ Pod Parkem. 

Poradenské a edukační centrum navíc v rámci projektu IKAP B2 zajistilo organizaci 

tří webinářů pro asistenty pedagoga a 24. 6. bylo pořadatelem kulatého stolu k aktivitám 

celého projektu IKAP B2. K podaktivitě Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe dále 

připravilo dva  webináře pro učitele a odbornou veřejnost, 4. 12. na téma Implementace 

změn vyhlášky č. 27/2016 ve školách a školských zařízeních a 14. 12. na téma Představení 

podaktivity Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe.   

Vědecká půjčovna se v měsíci lednu rovněž zapojila do projektu MAP rozvoje 

vzdělávání pro SO ORP Ústí n. L. a pro žáky místních základních škol připravila vzdělávací 

program, který je zábavnou formou vedl k rozvíjení a získávání nových a zajímavých 

informací a dovedností (8 lekcí). Během měsíce února a března pak proběhly ještě exkurze 

a lekce pro ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ Libouchec a ZŠ SNP. V červnu využila ZŠ České 

mládeže možnosti zúčastnit se deskohraní. V září byla připravena exkurze pro 

SOU Keplerova, následně se podařilo realizovat ještě projektový den na téma Rovný 

přístup pro teplickou ZŠ Plynárenská. Další plánované aktivity, exkurze, lekce, pokračování 

projektu MAP či oblíbený každoroční Happening bohužel už musely být zrušeny. 

Vzdělávací lekce pro žáky základních či mateřských škol probíhaly i na všech 

pobočkách SVK, v roce 2020 je navštívily ZŠ Stříbrnická, ZŠ Mírová, ZŠ Trmice, 



 
14 

ZŠ České mládeže, ZŠ Palachova, MŠ U Plavecké haly, MŠ Skřivánek, MŠ V Zeleni, 

Lesní MŠ Brná, MŠ Bělehradská, MŠ Neštěmice, MŠ Písnička.  Realizováno tu bylo 

13 programů pro mateřské školy (Hornická, Neštěmice, Klíše, Stříbrníky) a 14 pro školy 

základní (Klíše, Stříbrníky). Na pobočkách Klíše a Stříbrníky byla v rámci projektu 

Setkávání center čtenářské gramotnosti připravena beseda s aktivitami, které mohou využít 

učitelé v rámci výuky a rozvoje čtenářské gramotnosti. Učitelům prvního stupně ZŠ tak 

byly prezentovány nové knižní tituly, lekce Dílna čtení a představen program Škola naruby, 

který probíhá na všech pobočkách SVK.  

SVK se k programu Škola naruby připojila v roce 2020 s cílem přilákat ke čtení další 

děti a také jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni 

věnovat dětem a čtení svůj čas. Projekt vznikl v r. 2008 díky KLUBKU SKIP 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, původně na podporu celostátní kampaně Celé 

Česko čte dětem v Městské knihovně v Českém Těšíně.  

Vzdělávací akce 

V Dětském oddělení v roce 2020 pokračovala realizace aktivit v rámci projektu 

Bookstart aneb S knížkou do života, jehož koordinátorkou a realizátorkou je Tereza 

Kleinová. Pod jejím vedením v knihovně probíhá systematická, kvalitní a intenzivní 

podpora rodinám v oblasti čtenářské pregramotnosti a čtenářství v rodinách, program je 

zaměřen na získávání vztahu dětí ke knihám již od narození, rodičům nabízí pomoc 

s orientací v knižní produkci, společné čtení i aktivity, přednášky zajímavých hostů apod.  

V 1. pololetí roku 2020 byly připraveny a realizovány programy pro pět skupin 

maminek s dětmi narozenými v letech 2018 a 2019, od září přibyly další dvě skupiny pro 

rodiny s dětmi narozenými v roce 2020. Z toho dvě skupiny se scházely na pobočkách 

Stříbrníky a Hornická. Celkem proběhlo v roce 2020 13 setkání, která zahrnovala 

Montessori aktivity, aktivity s doporučovanými knižními tituly a výrobu památečních 

leporel. Všem skupinám je navíc jednou měsíčně nabízen i společný program, v 1. pololetí 

to byl 30. 1. workshop Ženy po porodu bez bolesti zad s Ing. Pavlínou Komeštíkovou 

a 27. 2. Spolek NášEMU přednášel na téma Jak s láskou provázet děti světem emocí 

a vzájemných vztahů, v září proběhla hudební dílna s Ivem Vrbou. 

Několik plánovaných přednášek muselo být bohužel jak na jaře, tak na podzim 

zrušeno (přednáška dětské psycholožky a terapeutky PhDr. Ireny Landové, přednášky 

Centra psychosomatické péče PÉXIS, Centra Nevýchovy a Jana Kršňáka, stejně jako 

představení Studia Damúza pro batolata Ptáček a lev). Během podzimu začala 

koordinátorka projektu jako náhradu živých setkání připravovat vzdělávací videomateriály. 

Všech 83 zapojených rodin tak až do konce roku jednou měsíčně dostávalo inspiraci pro 

aktivity a četbu s dětmi.  

Jeden program projektu Bookstart proběhl na pobočce Hornická pro děti z dětského 

domova na Severní Terase, ve spolupráci s Terezou Kleinovou byly dětem také odesílány 

online lekce a zajištěno předávání materiálu pro výtvarné dílny. 
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Dětem a rodičům z projektu Bookstart i dalším čtenářům byl opět nabídnut i kurz 

Tréninku jazykových schopností dle Elkonina pod vedením certifikované lektorky 

a logopedky Mgr. Petry Nejedlé, vzhledem k situaci podobně jako další aktivity v online 

podobě.  

V únoru navázalo Dětské oddělení na dva úspěšné ročníky seriálu Povolání 

k předčítání, kde se děti setkávají s představiteli zajímavých profesí, kteří se mohou stát 

jejich vzory nejen ve čtenářství. Fotograf divokých zvířat Petr Slavík dětem v knihovně 

vyprávěl a promítal na téma Jaké je být dobrodruhem a četl ze své oblíbené Knihy džunglí. 

V Lidové půjčovně proběhlo 10 lekcí trénování paměti s lektorkou Michalou 

Hudíkovou (z toho jedna v rámci akcí Senior klubu); v době protikoronavirových omezení 

byly lekce převedeny do online prostoru. Bohužel se jich tak účastnilo méně zájemců 

a někdy se pak jednalo o lekce individuální, a to i proto, že o lekce mají zájem většinou 

senioři a ti se s prací v online prostředí ve velké míře teprve seznamují. Dalších 

10 workshopů trénování paměti připravila v rámci externí spolupráce Ludmila Makovská. 

 Bylo realizováno také 36 lekcí tvůrčího psaní s Ondřejem Prchalem, v době 

uzavření knihovny probíhaly online. Tady proběhl přesun kurzu do online prostoru bez 

problémů, pokračovala tak mimo jiné práce lektora a účastníků kurzu na společném 

almanachu tvůrčího psaní, který by měl vyjít v roce 2021. 

Stěžejní platformou pro činnosti, jež pracovníci Lidové půjčovny připravují 

a pořádají pro veřejnost nad rámec hlavního zaměření výpůjčních služeb, se stal Senior 

klub. Senioři měli možnost účastnit se např. tvořivé dílny a vyrobit si tak šperky, poslechli si 

přednášku na téma, co si lze představit pod slovem zdraví a zdravý životní styl (Tělo není 

automat), věnovali se finanční gramotnosti. Po skvělém začátku roku však přišla 

proticovidová omezení a Senior klub byl jednoznačně mezi nejvíce zasaženými aktivitami. 

Jeho hlavní náplň, tedy besedy, přednášky a vzájemné setkávání, byla prakticky nemožná, 

aktivity klubu se do online prostředí převést nepodařilo. Organizátorky klubu se nicméně 

snažily individuálně jeho členy podporovat (donáška knih, roušek, psychická podpora atd.). 

Období v září, kdy mohla být pro seniory uspořádána přednáška o taj-či nebo přednáška 

obecně prospěšné společnosti Tichý svět, kdy měli možnost společně navštívit výstavu 

v Muzeu města Ústí n. L., věnovanou historii a současnosti knihovny, bylo bohužel jen 

takové krátké nadechnutí před obdobím, které bohužel opět nastalo. Celkem se Senior klub 

během roku 2020 sešel pouze osmkrát. 

V lednu byly sedmi úspěšným absolventům Virtuální univerzity třetího věku 

(VU3V) předány Pamětní listy, program pak pokračoval dalším cyklem videopřednášek 

a testů, tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti. Přihlásilo se 14 studentů 

a všichni semestr úspěšně absolvovali i přes komplikace spojené s uzavřením knihovny, 

kdy bylo třeba univerzitu plně převést do online prostoru a společné sledování přednášek 

a vypracování testů v učebně knihovny bylo nahrazeno zcela individuálním přístupem. 

Garantka a tutorka VU3V Denisa Bíbová s kolegyní Pavlou Humlovou postupně pomáhaly 

studentům všechny potřebné přednášky a testy absolvovat z domova, dovážely jim 
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materiály k přednáškám a pomáhaly jim během konzultací. V září byly předány pamětní 

listy absolventům jarního semestru a následně pokračoval v podobném duchu jako na jaře 

i podzimní semestr, tentokrát s tématy České dějiny II a Barokní architektura, bohužel opět 

převážně v online podobě.  Bližší informace o  aktivitách Virtuální univerzity třetího věku 

jsou zájemcům k dispozici na stránkách knihovny (https://www.svkul.cz/pro-

ctenare/seniorklub/). 

Důležitou součástí činnosti pracovníků služeb jsou i individuální konzultace, 

v Lidové půjčovně to je např. častá pomoc s obsluhou čtenářského konta v knihovním 

systému Tritius, stahování e-knih do vlastních zařízení uživatelů, obsluha selfchecků. Tyto 

konzultace probíhají jednak v běžném provozu, jednak jsou návštěvníkům nabízeny i delší 

individuální lekce věnované konkrétním problémům spojeným se službami knihovny 

(v roce 2020 ale neproběhla žádná). 

Lidová půjčovna během roku realizovala rovněž jednu exkurzi na přání. 

Multimediální oddělení připravovalo nové dílny, nabídku a lekce, jež budou kromě 

škol určeny i veřejnosti, kvůli restrukturalizaci a stěhování oddělení i kvůli nepříznivé 

situaci kolem koronavirové pandemie nebyly zatím užity v praxi. Oddělení však pokračuje 

v úspěšné spolupráci s projektem programování pro starší děti a mládež  CoderDojo díky 

dobrovolné práci mentora Jiřího Vilímka a díky organizaci šampionem klubu Martinem 

Valterem. Během roku se uskutečnilo 26 setkání, v době, kdy to nebylo jinak možné, se 

kroužek scházel online.   

Oddělení cizojazyčné literatury uspořádalo v roce 2020 celkem 124 vzdělávacích 

akcí pro celkem 849 návštěvníků. Již tradičně se setkávali účastníci Open English Clubu, 

v tomto období to bylo 27x a zúčastnilo se jich 270 lidí. Setkání do března probíhala 

v „zimní zahradě“ ve Velké Hradební (prostor Oddělení cizojazyčné literatury), později 

v době nuceně uzavřené knihovny po Skype.  

Na začátku roku proběhly 3 lekce angličtiny pro děti s lektorkou Michaelou 

Visockou. Hodiny byly určené dětem od 3 do 12 let, zábavnou formou si zde mohly 

procvičovat své znalosti anglického jazyka nebo si zahrát zajímavé vědomostní hry. Lekcí 

se zúčastnilo 39 dětí. 

Od ledna do února se 3x sešli zájemci v tureckém klubu se zahraniční dobrovolnicí 

Ayşe Nur Menteş. Ta pro zájemce z řad veřejnosti připravila i kurz malování olejovými 

barvami. Kapacita tohoto kurzu byla maximálně naplněna a během čtyř setkání zde vzniklo 

několik nádherných výtvorů. Bohužel koronavirová pandemie a s tím spojená omezení 

zapříčinily, že Nur musela svůj projekt předčasně ukončit a z ČR odcestovat.  

V části Oddělení cizojazyčné literatury ve Velké Hradební mohli zájemci využít 

nabídky konverzačního klubu španělštiny pro začátečníky. Podle potřeb zúčastněných 

a v reakci na omezené možnosti setkávání probíhal rovněž i online formou. Nad různými 

tématy – od hudby přes cestování, politiku až po vaření – se účastníci setkali celkem 28x 

v komorním počtu 2–7 účastníků 1x týdně. Na začátku roku proběhlo rovněž jedno setkání 

zájemců o konverzaci v českém znakovém jazyce. 

https://www.svkul.cz/pro-ctenare/seniorklub/
https://www.svkul.cz/pro-ctenare/seniorklub/
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V únoru a březnu se konal pretest zkoušek úrovně FCE (19 kandidátů) a PET 

(5 kandidátů), v září a říjnu pak PET (7 kandidátů) a CAE (20 kandidátů). Cambridgeské 

zkoušky pro celkem 153 kandidátů proběhly v sobotu 25. 5., 1. 6. a 12. 12., konaly se pro 

úrovně FCE, CAE, KET, PET, YLE, TKT, a to za přísných hygienických opatření. 

Připraveny byly ve spolupráci s partnerskou společností ELEC v prostorách Severočeské 

vědecké knihovny a Gymnázia Dr. V. Šmejkala. 

Ve druhé polovině roku mohli zájemci využít nabídky jazykových kurzů 

v anglickém jazyce pro 3 jazykové úrovně – A1 (11x), A2 (10) a B1 (9x), proběhlo rovněž 

13 individuálních konzultací. Vzhledem k protiepidemickým opatřením byly kurzy po 

několika úvodních setkáních převedeny do online podoby. 

V Oddělení časopisů projevila jedna osoba zájem o individuální lekci práce 

s internetem pro seniory. 

Oddělení studoven a bibliografické poskytlo 9 individuálních konzultací 

k problematice zpracování rešerší.  

V Poradenském a edukačním centru proběhla jedna exkurze na přání.  

Kulturní a kulturně-vzdělávací akce 

Oddělení programové a PR nabídlo v roce 2020 široké veřejnosti oblíbené 

cestovatelské besedy, přednášky a workshopy na různá témata, autorské čtení či hudbu, 

mnohdy ve spolupráci s dalšími odděleními. Celkem připravilo 74 akcí, během nichž do 

Severočeské vědecké knihovny zavítalo celkem 1 099 návštěvníků (někteří jen virtuálně) – 

z toho mělo 36 akcí kulturně-vzdělávací charakter a zapojilo se do nich 735 návštěvníků, 

kulturních akcí bychom napočítali 38 s účastí 1 255 hostů. Oproti předchozímu roku se 

jedná téměř o poloviční propad (2019: 129 akcí). Množství zajímavých plánovaných akcí 

muselo být bohužel z důvodu protiepidemických opatření zrušeno, nebo přesunuto na 

pozdější termín.  V posledním čtvrtletí, kdy byl provoz knihovny opět téměř nepřetržitě 

omezen do takové míry, že nebylo možné pořádat klasické akce, začalo oddělení realizovat 

akce v prostředí online. Do konce roku se takto uskutečnily 3 akce. 

Oddělení se snažilo naplňovat dle možností svůj plánovaný harmonogram, 

pravidelný měsíční program byl doplňován nejen o akce dalších oddělení, ale i o akce 

pořádané ve spolupráci s partnery a akce pořádané v rámci nejrůznějších kampaní. 

Harmonogram akcí počítal s pondělními projekcemi filmů či autorskými besedami, v úterý 

měly být na programu cestovatelské besedy, ve středu přednášky na různá témata a ve 

čtvrtek přednáškové a workshopové cykly (zdravý životní styl, vaření, osobní rozvoj apod.). 

Realizované akce a počet návštěvníků, kteří se jich účastnili: 

S lehkostí do nového roku (15. 1.)           12 

Všechno bylo jinak (16. 1.)            30 

Den otevřených dveří Velká Hradební (18. 1.)         49 
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Pojďte s námi slézt vodopády (21. 1.)          17 

Kytky k jídlu (23. 1.)             14 

Klenoty ženy IV (29. 1.)                8 

Autorské čtení s ochutnávkou vín z vinařství Mikulenkovi (30. 1.)      17 

Hudební Hromnice aneb na Hromnice o kapelu více 2020 (30. 1.)    153 

Tančírna (1. 2.)             25 

Po stopách předků I (6. 2.)            38 

Borneo (11. 2.)             22 

Večer s technikami mindfulness (12. 2.)          45 

Den otevřených dveří W. Churchilla (15. 2.)          58 

Camino na kolečkách (17. 2.)             4 

Babičko, dědečku, převeď mě (20. 2.)          64 

Den otevřených dveří ČGHS (22. 2.)           48 

Jedny hory a přece tolik odlišností (25. 2.)          29 

Expedice Monoxylon 3 (26. 2.)             9 

Uvnitř černobylské zóny (27. 2.)           46 

III. Knihovnický ples (29. 2.)         100 

Včelí pastva (4. 3.)             10 

Po stopách předků II (5. 3.)            21 

Na měsíc téměř v ráji (6. 3.)            45 

Norsko, ztraceni mezi fjordy (10. 3.)          27 

Metoda RUŠ pro lepší život (11. 3.)           38 

Metoda RUŠ pro lepší život (12. 3.)           11 

Apiterapie aneb léčba včelími produkty – med (3. 6.)          6 

Starověká a raně středověká hradiště na Ústecku – tajemná sídla (4. 6.)      26 

Maroko (9. 6.)             21 

Šijeme v knihovně celý den (10. 6.)          28 

Klenoty ženy V – rozkvět (10. 6.)             8 

Na kole přes Afriku (16. 6.)           15 

Rozhodnutí začíná v hlavě (17. 6.)            5 
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Odhalení pamětní desky rodině Weinmannů a přednáška o jejich roli v dějinách města  

Ústí nad Labem (18. 6.)             28 

Exkurze pro kombi studenty UISK (1. 8.)           4 

Letní debata s generálem Pavlem (11. 8.)         70 

Den s marmeládou (17. 8.)                16 

Mezi svými rýmy – autorské čtení (7. 9.)           0 

Španělsko (8. 9.)               8 

Tichý svět (9. 9.)               4 

No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?  (10. 9.)    22 

Na množství záleží (10. 9.)             3 

Dny evropského dědictví 2020 – W. Churchilla (12. 9.)           61 

Dny evropského dědictví 2020 – Velká Hradební (12. 9.)         42 

Pohrajme si s financemi (15. 9.)            4    

Klenoty ženy VI (16. 9.)             6 

Turné Krále vín 2020 (17. 9. )          24 

Tančírna (19. 9.)              8 

Dny evropského dědictví 2020 – W. Churchilla (20. 9.)       28 

Dny evropského dědictví 2020 – Velká Hradební (20. 9.)       26 

Vůně posečené trávy  (21. 9. )          71 

Srí Lanka křížem krážem na skútru  (22. 9. )          4 

Kvašená zelenina s ochutnávkou (24. 9.)         12 

Work Life balance – jak být v osobním a profesním životě spokojeni (29. 9. )   11 

Běhejme do pohody  (30. 9.)          14 

(Ne)jen o knihovně u dobré kávy (1. 10. )        12 

Proč k nám miminko nechce  (1. 10. )           2 

Dvacet plus jedna (5. 10.)           20 

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?  (6. 10. )       22 

Noc literatury 2020  (7. 10. )            9 

Tělo není automat! – autorské čtení  (9. 10. )          25 

Nemoc, bolest a psychosomatika (25. 11. , online)       16 
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Vánoční pohlazení D. Deyla a V. Krahulíka (15. 12., online)    209 

Home office – co na to vaše tělo?  (17. 12., online)          8 

Se zájmem veřejnosti se setkaly Den otevřených dveří v budově knihovny ve Velké 

Hradební (18. 1.) a Den otevřených dveří v budově ve W. Churchilla (15. 2.), uspořádané 

jako připomenutí 75. výročí vzniku ústecké knihovny. 

Spolek Čtenáři Ústecka se ve spolupráci s knihovnou v poslední lednový den 

postaral o nevšední hudební zážitky více než 150 účastníkům večera s názvem Hudební 

Hromnice aneb na Hromnice o kapelu více 2020. Mezi nejúspěšnější akce lze zařadit např. 

i program Babičko, dědečku, převeď mě, který ve spolupráci s Městskou policií v Ústí nad 

Labem proběhl 20. 2. pro 64 dětí předškolního věku a do nějž se aktivně zapojili i senioři ze 

Spolku aktivních seniorů. 22. 2. se v knihovně konal další Den otevřených dveří, tentokrát 

České genealogické a heraldické společnosti, kde mohli zájemci využít rad a pomoci 

odborníků do začátků budování vlastního rodokmenu. K této akci byla na sál ve 

W. Churchilla 3 přemístěna i výstava České genealogické a heraldické společnosti Putování 

za předky, široká veřejnost pak měla možnost ji zhlédnout ve Velké Hradební 49 během 

února a března. Genealogie patří dlouhodobě k oblíbeným tématům a v SVK se 

genealogové setkávají pravidelně, hojnou účastí se může pochlubit i přednáška Po stopách 

předků realizovaná 6. 2. 

V poslední únorový den se uskutečnil III. Knihovnický ples, kterého se zúčastnilo 

100 návštěvníků. V rámci této akce proběhlo vyhlášení místního i krajského kola ocenění 

Čtenář roku 2020 – učitel. Vítězkou se stala Mgr. Martina Brhelová, ředitelka ústecké 

Speciální základní školy a praktické školy Pod Parkem, která nakonec zvítězila i v kole 

celorepublikovém.  

Další úspěšnou akcí byla přednáška Metoda RUŠ pro lepší život (11. a 12. 3.), za 

zmínku stojí rovněž akce zařazená krátce po uvolnění nouzového stavu a znovuotevření 

knihovny Starověká a raně středověká hradiště na Ústecku (4. 6.), stejně tak akce konaná 

10. 6. Šijeme v knihovně celý den. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Diakonií ČCE 

a kromě veřejnosti se na tuto akci vypravila i ZŠ Molekula, 28 dětí si tak mohlo pod 

dohledem zkušených švadlenek vyzkoušet šití na šicích strojích. V mezičase se pak děti 

zabavily prohlížením a čtením nejoblíbenějších dětských knih a tvořením ze stavebnice 

MOY TOY pod vedením lektorky z knihovny.  

Ani o prázdninách knihovna nezahálela a připravila několik akcí, z nichž nejvíce 

návštěvníků nalákala srpnová debata s generálem Petrem Pavlem, kdy jich přišlo 70. 

Podzimní měsíce se pak nesly opět ve znamení oblíbených témat, jako je cestování, zdravá 

výživa a zdravý životní styl vůbec. Bylo připraveno také několik autorských čtení, to 

zářijové s Bobem Kartousem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? 

bylo zároveň debatou odborníků na téma digitální gramotnosti a vzdělávání. Velice úspěšná 

byla beseda s oblíbenou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou, kterou si přišlo 

poslechnout 71 lidí, naopak zcela neúspěšné bylo autorské čtení herce Petra Baťka (bohužel 

nezaujalo nikoho).  
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V září se knihovna již tradičně zapojila do Dnů evropského dědictví a opět za 

velkého zájmu veřejnosti prezentovala po dva víkendy obě své krásné vily, a to včetně 

běžně nepřístupných prostor. Počátek října přinesl ještě několik akcí, mj. otevření výstavy 

Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny či z původního jarního termínu 

přesunutou Noc literatury, ale brzy také opětovný zákaz akcí z důvodu protiepidemických 

opatření. 

Po kratší technické přípravě se pak SVK rozhodla přistoupit k pořádání akcí online, 

do konce roku touto formou proběhly dvě besedy. Vynechat ale nelze ani zmínku o online 

koncertu Vánoční pohlazení Davida Deyla a Václava Krahulíka (15. 12.), jednalo se totiž 

o historicky první streamovaný koncert, který knihovna realizovala. Živý přenos sledovalo 

209 lidí, začátkem roku 2021 už měl záznam umístěný na YouTube kanálu knihovny více 

než 1 800 zhlédnutí. 

Dětské oddělení v únoru nabídlo originální zpracování ruské pohádky Baba Jaga, 

které připravili Alexandra Žáková a Jiří Starý. Čtení, zpívání a vyprávění s živou ilustrací na 

starém meotaru bylo krásnou podívanou pro nejmenší návštěvníky i jejich rodiče. 

Výtvarnou dílnu Malého prince realizovala Tereza Kleinová. Díky Evropské dobrovolné 

službě se na programu Dětského oddělení podílela turecká učitelka umění Ayşe Nur 

Menteş, jež v průběhu prvních tří měsíců roku připravila 3 výtvarné dílny. 

Po tříměsíční nucené pauze v knihovním programu odehrálo na konci června 

divadlo Toy Machine představení Šťastný kovboj pro plný sál malých diváků a jejich 

rodičů. V srpnu byla s Veřejným sálem Hraničář domluvena účast Dětského oddělení na 

Rodinném festivalu, kde zajistilo vybavení relaxační čtenářské zóny s tématem Vesmír. 

Nový školní rok byl 1. 9. zahájen scénickým čtením Listování podle knihy Olgy 

Černé Kouzelná baterka. Hned 3. 9. se pak zaplnil dvůr za knihovnou parkourovými 

nadšenci. Svou knihu Parkourista představila autorka Eva Dolejšová, následovala beseda 

s parkourovým profesionálem a trenérem Lubem Baumem a ukázka parkourového umění 

v podání ústeckého Parkour a Freerun kroužku. Posledním živým programem, který mohlo 

Dětské oddělení v roce 2020 uskutečnit, bylo představení podle knihy Miloše Kratochvíla 

Pachatelé dobrých skutků, toto Listování proběhlo 22. 9. na dvoře knihovny. 

Pro dospělé návštěvníky zorganizovalo oddělení během roku tři oblíbená Listování – 

Losos v kaluži (jeho součástí byla i beseda s autorkou Markétou Lukáškovou), Jak se stát 

diktátorem (Mikal Hem) a Bitevní pole (Jérôme Colin). 

V souvislosti s protiepidemickými omezeními a s tím spojeným uzavřením 

knihovny bohužel přišli návštěvníci o řadu plánovaných akcí a představení, např. 

Kukuchařka (kuchařská dílna v knihovně), Listování: Kouzelná baterka, Listování: Bitevní 

pole, Hororová čítanka Malého humoristy (čtení a akční ilustrace s Janem Nejedlým 

a Jaromírem Plachým), Miloš Urban: autorské čtení, Reportérský workshop (Povolání 

k předčítání: Jan Bachorík), Listování: Špeky, Výtvarná dílna pro malé ornitology, Velký 

Bobek a Šťastný kovboj – westernové odpoledne, Klobouková kreativní dílna, Nábřeží žije 

(čítárna a dílna u řeky), Hudební pohádka a dílna Iva Vrby, Listování: Čtyřlístek, Staň se 
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animátorem, Dobrodružné putování trávicí soustavou s Miladou Rezkovou a Lukášem 

Urbánkem, Krutý krtek: Romské pohádky, Listování: Soběstačný; beseda s autorkou 

Zuzanou Dostálovou. 

V digitální podobě byly po dobu uzavření a následného omezeného provozu 

Dětského oddělení realizovány dva pravidelné seriály: Dílny s Terkou (video a fotonávody 

na kreativní tvoření s dětmi, celkem 24 dílen zveřejněných v online prostředí – dětský blog, 

Facebook, Instagram Dětského oddělení) a Čte táta netáta na síti. Tento dlouhodobý projekt 

pracující s komunitou čtenářů (tátové čtou v knihovně dětem knihy svého srdce) dobře 

zafungoval i ve virtuálním prostoru. Na výzvu adresovanou tatínkům, aby poslali své 

videonahrávky čtení dětem, zareagovaly vlastními videi i samy děti, a tak na Facebooku 

knihovny spontánně vznikla #KidsReadDadChallenge. Děti četly nejen ze svých 

oblíbených knížek, ale i vlastní povídky nebo tvořily animované příběhy. Svými 

nahrávkami postupně přispělo i několik „netátů“ a jedna babička, která se svěřila, že pro ni 

tento seriál znamenal v náročném období karantény psychickou vzpruhu. Příznivý byl 

i ohlas mezi učiteli. Některé nahrávky budou použity v rámci lekcí a čtenářských dílen pro 

základní školy. V souvislosti se zveřejňováním čtení byla rozvíjena spolupráce 

s nakladatelstvími a autory, jejichž texty si předčítající vybrali, a videa byla sdílena na 

Facebooku nakladatelství Baobab, Meander a Slovart. 

V říjnu 2020 knihovna společně s vedoucím Ateliéru oděvního a textilního designu 

FUD UJEP Janem C. Löblem zveřejnila výzvu Staň se textilním designérem ke spolupráci 

na podobě sedáků a matrací pro Dětské oddělení. Původně plánovaný workshop v knihovně 

nahradilo online sdílené video. Zareagovalo na něj 54 dětí a mladých čtenářů, kteří poslali 

kresby inspirované svými oblíbenými knihami. Početnou skupinu účastníků výzvy tvořili 

žáci Výtvarného oboru ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem. Galerie návrhů je ke zhlédnutí 

na Dětském blogu (https://detskyblog.svkul.cz/2020/11/21/stan-se-textilnim-designerem-

galerie-navrhu/). Jan C. Löbl vytvoří ze zaslaných kreseb koláž, kterou potiskne látku a z ní 

ušije originální potahy na matrace využívané při programech v Dětském oddělení. 

O postupu prací vznikne ještě jedno video ke sdílení online.  

V reakci na aktuální období pandemie, se kterým je spojená nutnost sociální izolace, 

Dětské oddělení v listopadu 2020 zahájilo mezigenerační projekt Dopis babičce 

a dědečkovi. Prostřednictvím ručně psané korespondence vzniká prostor pro komunikaci, 

pochopení a nová přátelství mezi dětmi a klienty seniorských zařízení. Do konce roku 2020 

se do projektu zapojili: Domov pro seniory Dobětice, Domov pro seniory Krásné Březno, 

jednotlivé třídy z 8 základních a mateřských škol a také mnoho jednotlivců, dětí i jejich 

rodičů. Knihovna předala celkem 212 dopisů (https://detskyblog.svkul.cz/2020/11/04/dopis-

babicce-a-dedeckovi/). 

Lidová půjčovna chystala ve spolupráci s kolegy z dalších oddělení (výrazně se na 

organizaci podílelo např. Dětské oddělení) program hudebního festivalu na dvoře knihovny, 

v důsledku koronavirových opatření však nebyl realizován, stejně jako oblíbená burza knih. 



 
23 

Na konci června půjčovna pro veřejnost připravila Květinový swap – burzu květin, 

začátkem října pak Noc literatury. 

Oddělení studoven a bibliografické zpracovalo úkoly a pravidla Šifrované hry 

o městě Ústí nad Labem. Hráči museli vyluštit osm šifer, ty představovaly konkrétní místa, 

na nichž bylo možné získat odpověď na uvedené otázky. Hra probíhala po celé léto 

a účastnilo se jí 24 hráčů. Správné odpovědi byly slosovány a vítězové odměněni drobnými 

cenami. 

Vědecká půjčovna se velkou měrou podílela na realizaci lednového Dne 

otevřených dveří ve Velké Hradební. Během komentované prohlídky se návštěvníci 

seznámili nejen s historií obou budov, ale nahlédli i do prostor běžně čtenářům 

nepřístupných, např. do skladů nebo knihařské dílny. K vidění byly i knižní skvosty, které 

jsou jinak uschovány v depozitářích, např. největší kniha v knihovně nebo překrásně 

umělecky zpracovaná díla (rozmanité bible, kodexy nebo modlitební knížky). Podobnou 

příležitost měli zájemci také v sobotu 12. 9. a v neděli 20. 9., kdy se knihovna zapojila do 

akce Dny evropského dědictví.  

V březnu oddělení připravilo již tradiční Herní sobotu, účastníci si mohli zahrát 

svoje oblíbené deskové hry, ale také se seznámit s novinkami. Zájem hráčů byl opravdu 

velký, během dne jich přišlo 64, proto pro hraní poskytlo své prostory i Oddělení studoven. 

Plánovaná podzimní Herní sobota už bohužel v Týdnu knihoven proběhnout nemohla. 

Na pobočce Hornická byly 1x až 2x v týdnu realizovány individuální kurzy tvorby 

cínových šperků (pokud mohla být knihovna návštěvníkům otevřena), rovněž tu byla 

uspořádána výtvarná dílna Senior klubu, zaměřená na výrobu šperku ze starého materiálu. 

Její účastníci měli zároveň možnost seznámit se s touto pobočkou a zjistit, že v blízkosti 

bydliště mají dobře vybavenou a příjemnou menší knihovnu.  

Výstavy  

Pracovníci Severočeské vědecké knihovny se podíleli na přípravě velké výstavy 

s názvem I knihy mají osudy, kterou uspořádalo Muzeum města Ústí nad Labem 

u příležitosti 75. výročí vzniku SVK. Výstava byla věnována knihovnictví na Ústecku 

a SVK přispěla jednak odbornými texty a informacemi, jednak mnohými artefakty. 

Ve vstupním atriu Vědecké části ve Velké Hradební 45 a v prostoru galerie 

Maximka a Wolfrumovy čítárny ve Velké Hradební 49 zprostředkovala Vědecká půjčovna 

výstavy: 

Knihožrouti     2. 1. – 14. 2.  

Putování za předky    17. 2. – 31. 3. (výstava předčasně ukončena) 

Olga Havlová a Výbor dobré vůle  1. 6. – 30. 6.  

Husové     1. 7. – 31. 7. 
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Kreslený humor Josefa Markse  3. 8. – 31. 8. 

Má vlast cestami proměn    1. 9. – 30. 9. 

Dvacet plus jedna: NEJ SVKUL  5. 10. – 31. 10. (výstava předčasně ukončena) 

Výstava Husové nabídla návštěvníkům vedle černobílých kreseb Lukáše Fibricha 

z knihy H. U. S. také komiksy Honzy Smolíka z knihy Husův dům.  Letní uvolnění 

přísných podmínek dovolilo v srpnu uspořádat k výstavě kresleného humoru ústeckého 

výtvarníka a karikaturisty Josefa Markse i vernisáž, proběhla v pondělí 3. 8. ve Wolfrumově 

čítárně. 

Podzimní výstava Má vlast cestami proměn bohužel byla opět tou poslední, kterou 

mohli návštěvníci vidět po celý měsíc. Následující říjnová výstava Dvacet plus jedna: NEJ 

Severočeské vědecké knihovny, připravená k 75. výročí instituce, už těšila návštěvníky jen 

do 22. 10., kdy z nařízení vlády byly knihovny pro veřejnost opět uzavřeny. I proto byla 

následně převedena do online podoby a od prosince byla ke zhlédnutí na blogu SVK.  

Lidová půjčovna ve spolupráci s Oddělením studoven uspořádala v březnu 

výstavu faksimile do vitrín ve vstupní hale budovy ve W. Churchilla, k vidění byla bohužel 

jen krátce. V červnu byla v prostorách půjčovny instalována výstava fotografií Alana Pajera 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k 30. výročí sametové revoluce s názvem 

Z Hrádečku na hrad, probíhala až do srpna. 

Multimediální oddělení v období září–říjen ve vstupním foyer budovy 

W. Churchilla připomnělo Den programátorů a Mezinárodní den hudby. 

 Oddělení cizojazyčné literatury připravilo dvě tematické výstavy, Putování 

severozápadem USA Petra Pohůnka (prosinec–leden) a výstavu materiálů a dokumentů ze 

svého fondu May – Time of Love (květen–červen). 

Drobné výstavní činnosti se již tradičně věnuje Oddělení studoven 

a bibliografické. V lednu to byla výstava o díle výtvarníka Zdenka Rykra, v únoru byl 

představen ilustrátor Zdeněk Burian, v březnu a květnu vynálezce fotografie Joseph Niépce, 

v červnu pak Nejkrásnější česká kniha roku. Ve druhé polovině roku měli návštěvníci 

možnost vidět výstavu k tématu Jan Hus (červenec), NP České Švýcarsko (srpen), 

Magnesia Litera (září) a chvíli i Obnovená krajina v severních Čechách (říjen). Na prosinec 

byla pak připravena výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miloslavu Stinglovi. 

Oddělení se také zaměřuje na prezentaci vlastního fondu, představuje tak pravidelně Knihu 

týdne vztahující se tematicky k danému týdnu, pro Dny evropského dědictví pak vystavilo 

svá faksimile. 

Neobvyklá hmatová výstava Doteky věčné krásy byla díky Poradenskému 

a edukačnímu centru k dispozici návštěvníkům knihovny po celý leden v přednáškovém 

sále knihovny ve W. Churchilla 3 a umělecký prožitek z archeologických reprodukcí 

umožnila i nevidomým návštěvníkům.  
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 Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – územním odborným 

pracovištěm v Ústí nad Labem poté zajistilo Poradenské a edukační centrum v přísálí 

a přednáškovém sále dvojí instalaci výstavy Zaniklou krajinou severozápadních Čech. 

Protože první možnost navštívit výstavu byla přerušena uzavřením knihovny a opatřeními 

vlády ke covid-19, plně byla výstava k vidění od 1. do 18. 6. 

V letních měsících ještě Poradenské a edukační centrum nabídlo návštěvníkům 

budovy W. Churchilla výstavu I učebnice může být zábavná, instalovanou ve vstupním 

vestibulu. 

Od února měli návštěvníci možnost vidět na pobočce Hornická výstavu amatérské 

tvorby pana Oldřicha Poulíčka. Výstava měla trvat do května, ale kvůli nepříznivé situaci 

byla prodloužena do června. Další výstava neprofesionální tvorby tu byla instalována v září. 

3. Ohlas v médiích a propagace knihovny 

Novinové články, rozhlasové a televizní zprávy, informační weby 

V průběhu roku 2020 napsali novináři a pracovníci knihovny o knihovně více než 

281 článků a zpráv, mluvilo se o ní v rozhlase (ČRo Sever), v reportážích a zprávách 

internetového zpravodajství a na informačních webech různých vydavatelů, několik 

reportáží natočila Česká televize nebo televize Nova. Psalo a hovořilo se zejména o rušení 

a znovuotevírání poboček a také o problémech kolem jejich financování, častým tématem 

byly rovněž pozvánky na besedy, workshopy, autorská čtení, do tančírny latinských rytmů, 

na Listování, výtvarné dílny, deskohraní a akce pro děti, nezapomnělo se ani na tureckou 

dobrovolnici Ayşe Nur Menteş. Zajímavým tématem bylo i odhalení pamětní desky rodině 

Weinmannů na budově knihovny v ulici W. Churchilla a oslavy 75. výročí založení 

knihovny. Bez povšimnutí nezůstala stavba nového depozitáře, od března se po celý rok 

objevovaly aktuální informace o fungování knihovny v době koronavirové krize. Zaujaly 

také online dílny pro děti, projekt Dopis babičce a dědečkovi nebo online výstava Dvacet 

plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny.  

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

zmiňovaly SVK, lze uvést: 

LEDEN 49/49 

Dvě otázky pro primátora Petra Nedvědického k pobočkám knihovny. Ústecké noviny. 2020, č. 1, s. 1. 

LINHARTOVÁ, Jana. První PECka v českých knihovnách. Čtenář. 72, 2020, č. 1, s. 18-19. 

JANAČÍK, František a Jana LINHARTOVÁ. Severočeská vědecká knihovna zavřela v Ústí nad 

Labem 2 pobočky, třetí zruší v polovině roku. In: Události v regionu 18:00. Rozhlas, ČRo – Sever, 

1. 1. 2020. 

HIMMELOVÁ, Anna. Třicet let v Africe a co všechno se během nich může stát. ustecky.denik.cz 

[online]. 2. 1. 2020, č. 2 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tricet-

let-v-africe-a-co-vsechno-se-behem-nich-muze-stat-20191231.html 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tricet-let-v-africe-a-co-vsechno-se-behem-nich-muze-stat-20191231.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tricet-let-v-africe-a-co-vsechno-se-behem-nich-muze-stat-20191231.html
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(gor). Svaz knihovníků naléhá: nerušte pobočky knihovny v Ústí. Mladá fronta Dnes. 3. 1. 2020, č. 2, 

s. 13. 

HIMMELOVÁ, Anna. S lehkostí do nového roku, začněte s novým jídelníčkem. ustecky.denik.cz 

[online]. 7. 1. 2020, č. 7 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/s-

lehkosti-do-noveho-roku-zacnete-s-novym-jidelnickem-20200107.html 

Kulturní servis. Týdeník Ústecko. 7. 1. 2020, č. 1, s. 10. Pozvánka na akce: Listování: Losos v kaluži, 

Třicet let v Africe. 

MUSILOVÁ, Tereza. Ústí nad Labem chce zpátky pobočky knihovny. In: Zprávy 16:56 (Blaník 

Stř. Č). Rozhlas, Rádio Blaník – Čechy, 7. 1. 2020. 

PROŠEK, Jan. Tipy deníku. Ústecký deník. 7. 1. 2020, č. 5, s. 2. Pozvánka na workshop Kurz přežití 

ve škole pro rodiče. 

(TZ). Ústí chce obnovit zrušené pobočky Severočeské vědecké knihovny. e-usti.cz [online]. 7. 1. 2020, 

č. 7 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128839-usti-chce-

obnovit-zrusene-pobocky-severoceske-vedecke-knihovny 

ZEMAN, Jiří a Petr NEDVĚDICKÝ. Severočeská vědecká knihovna má obnovit provoz dvou 

zrušených poboček. In: Události regionu – Ústecký kraj. Rozhlas, ČRo – Sever, 7. 1. 2020, 17:00. 

JANAČÍK, František a Martin KLIKA. Dvě zrušené pobočky knihovny v Ústí nad Labem se opět 

otevřou. In: Události regionu – Ústecký kraj. Rozhlas, ČRo – Sever, 8. 1. 2020, 17:00. 

JANAČÍK, František, Gabriela HAUPTVOGELOVÁ, Martin KLIKA a Petr NEDVĚDICKÝ. 

Severočeská vědecká knihovna znovu otevře v Ústí nad Labem 2 pobočky. In: Události v regionu 

18:00. Rozhlas, ČRo – Sever, 8. 1. 2020. 

(ČTK, ula). Vedení Ústí chce obnovit zrušené pobočky knihovny. Mladá fronta Dnes. 9. 1. 2020, č. 7, 

s. 16. 

PELIKÁN, Aleš. Ústí chce obnovit pobočky knihovny. Právo. 9. 1. 2020, č. 7, s. 11. 

HÁLOVÁ, Miloslava. Ústecký kraj otevře zrušené pobočky knihovny, město ale bude muset přispívat 

více. usti.iDNES.cz [online]. 10. 1. 2020, č. 10 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/severoceska-vedecka-knihovna-pobocky-usti-nad-labem-ustecky-

kraj.A200110_525759_usti-zpravy_pakr 

(hal). Kraj otevře zrušené knihovny. Mladá fronta Dnes. 10. 1. 2020, č. 8, s. 16. 

(ng). Ústecké knihovny se otevřou. Haló noviny. 10. 1. 2020, č. 8, s. 4. 

PROŠEK, Jan. Kraj podpořil ústecké knihovny, pobočky by se měly otevřít. ustecky.denik.cz [online]. 

10. 1. 2020, č. 10 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/knihovna-

podpora-finance-severoceska-vedecka-knihovna20200110.html 

PROŠEK, Jan. Změna! Knihovny otevřou. Ústecký deník. 10. 1. 2020, č. 8, s. 1. 

PV. Ústí nad Labem: Zrušené pobočky knihovny chce město obnovit. parlamentnilisty.cz [online]. 

10. 1. 2020, č. 10 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-

volicum/Usti-nad-Labem-Zrusene-pobocky-knihovny-chce-mesto-obnovit-609602 

(tp). Nový knihovník může do studoven nastoupit ihned. Ústecký deník. 10. 1. 2020, č. 8, s. 2. 

PECHOVÁ, Renata. Ústecké pobočky severočeské vědecké knihovny se nejspíš brzy otevřou. In: 

Zprávy 16:56. Rozhlas, Rádio Blaník – sever, 13. 1. 2020. 

https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/s-lehkosti-do-noveho-roku-zacnete-s-novym-jidelnickem-20200107.html
https://ustecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/s-lehkosti-do-noveho-roku-zacnete-s-novym-jidelnickem-20200107.html
http://www.e-usti.cz/zpravy/usti-nad-labem/128839-usti-chce-obnovit-zrusene-pobocky-severoceske-vedecke-knihovny
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historie.A200619_554310_usti-zpravy_pakr 
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Workshop zdravého vaření, 23. 1.  

Známá kytkožroutka navštívila severočeskou knihovnu, 29. 1.  

V knihovně se představili poutníci a autoři knihy Camino na kolečkách, 24. 2.  

Ústecká knihovna zve na III. Knihovnický ples, 25. 2.  

V knihovně proběhla preventivní akce Babičko, dědečku, převeď mě!, 25. 2.  

Knihobudka v Zanádraží znovu půjčuje knihy, 22. 4.  

Knihovna je pro veřejnost opět otevřena od 4. 5. 2020, 3. 5.  

Pobočky knihovny se opět otevřely věrným čtenářům, 15. 5.  

Zkušené lektorky šití z Diakonie ČCE uspořádaly v knihovně šicí workshop, 17. 6.  

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem oslavuje 75 let, 22. 6.  

I knihy mají své osudy – nová výstava ústeckého muzea je oslavou knihovnictví, 24. 6.  

Přednáška Rozhodnutí začíná v hlavě zahájila cyklus přednášek Zdravá porce, zdravé Já, 26. 6.  

Den s marmeládou přilákal do Severočeské vědecké knihovny milovníky marmelády, 17. 8.  

V knihovně zazpívá a zarecituje známý herec Petr Batěk, 3. 9.  

V knihovně představili první beletrii na téma parkour, 8. 9.  

Otevření knihovní pobočky na Střekově se kvůli koronaviru odložilo, 29. 9.  

Beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou byla beznadějně vyprodaná, 2. 10.  

Přednáška generála Andora Šándora – Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?, 9. 10.  

Vánoční online koncert Davida Deyla a Václava Krahulíka v knihovně, 18. 12.  

Oddělení programové a PR 

PR oddělení rozšířilo distribuci programů o další místa (Spolek aktivních seniorů, 

Činoherní studio, Svaz tělesně postižených) a pokračovalo v nastavené frekvenci propagace 

a upoutávek na akce. V posledním čtvrtletí roku se oddělení podařilo navázat užší 

spolupráci s Oddělením mediální komunikace Ústeckého kraje, díky čemuž knihovna 

získala zdarma mimořádný prostor pro svou propagaci v nejrůznějších médiích. Od října do 

prosince tak oddělení PR mohlo jednou do měsíce využít inzertní prostor v sobotním čísle 

všech regionálních Deníků. V rámci této spolupráce byla též v listopadu realizována 

třítýdenní reklamní kampaň na portálu IDNES (3D banner propagující služby knihovny 

a projekt Dopisy babičce a dědečkovi) a dvoutýdenní kampaň v několika rozhlasových 

stanicích (audiospoty propagovaly projekt Dopisy babičce a dědečkovi a online služby 

knihovny). 

Pandemie onemocnění covid-19 nejzásadněji ovlivnila činnost Oddělení 

programového a PR v již zmiňované programové činnosti. Z důvodu protiepidemických 

vládních opatření totiž nebylo možné realizovat množství původně plánovaných akcí pro 

veřejnost, na konci roku proto začalo oddělení pořádat kulturně-vzdělávací akce pro 

veřejnost online prostřednictvím komunikační platformy ZOOM. Velký dopad měla 
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protiepidemická opatření i na samotnou komunikaci s uživateli. Mnohem intenzivněji se 

v tomto roce využíval k informování uživatelů web,  Facebook a infomaily, kterých bylo 

během roku rozesláno celkem 23, v předchozím roce 2019 jich bylo rozesláno jen 10 (ke 

konci roku 2020 byly zasílány 14 367 uživatelům). Výše uvedené komunikační kanály byly 

využívány k informování veřejnosti jak o službách a akcích, tak o mimořádných opatřeních 

a omezeních, která ovlivňovala provoz knihovny.  

Pracovníci oddělení se v období omezení provozu knihovny vzdělávali 

prostřednictvím nejrůznějších webinářů, pomáhali při stěhování Oddělení cizojazyčné 

literatury, Poradenského a edukačního centra a Multimediálního oddělení a podle potřeby se 

zapojovali do dalších činností (vyklízení skladů, aktualizace označení atd.). Programová 

pracovnice Marta Vodná zároveň v tomto období připravovala lekce s didaktickými hrami 

rozvíjejícími motorickou zručnost, které budou zařazeny do nabídky vzdělávacích akcí pro 

děti v Poradenském a edukačním centru. 

V období uzavření knihovny se podařilo realizovat i několik úspěšných mediálních 

kampaní, za zmínku určitě stojí kampaň k již zmiňovanému projektu Dopisy babičce 

a dědečkovi, který se objevil v reportážích ČT a TV NOVA, dále pak v živém vysílání 

ČRo Sever a v neposlední řadě o tomto projektu vyšlo i několik článků v regionálních 

médiích. 

Sociální sítě 

K informování o akcích pracovníci knihovny využívali i Facebook na 

http://www.facebook.com/svkusti (FB stránka knihovny se líbila 3 121 uživatelům a měla 

3 204 sledujících) a Twitter na https://twitter.com/svkul (informační kanál na Twitteru 

sledovalo 350 followerů). 

V knihovním blogu Magazín Severočeské vědecké knihovny na blog.svkul.cz 

vyšlo od ledna do prosince 2020 celkem 53 příspěvků, dalších 21 textů bylo součástí online 
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Celkové počty výpůjček ve všech sledovaných ukazatelích oproti roku 2019 

poklesly (jedinou výjimkou jsou jiné dokumenty – výpůjčky stolních a karetních her), 

několikaletý celostátní trend klesajícího zájmu o klasické výpůjční služby knihoven byl 

v roce 2020 mnohem výraznější důsledkem nuceného výpadku poskytování těchto služeb, 

rozdíl oproti předchozímu roku činí téměř 30 %.  

Nejvýrazněji byly nepříznivou situací poznamenány výpůjčky prezenční (pokles na 

50 % stavu v roce 2019), kde důvodem bude jednak delší a výraznější omezení prezenčních 

služeb, jednak menší zájem uživatelů trávit v knihovně delší čas (studovat na místě samém). 

Některé studijní požadavky navíc mohly být uspokojeny rozšířenou nabídkou 

elektronických dokumentů. 

V absolutních číslech nastal v daném období největší pokles výpůjček u Vědecké 

půjčovny (o 31 146) a dále pak u Lidové půjčovny (o 29 028), tato oddělení ale co do 

celkového počtu výpůjček stále výrazně vedou nad ostatními. Značný pokles vykázaly 

v celkovém součtu také pobočky (o 41 550), zde nepochybně i vlivem uzavření poboček 

Kamenný Vrch a Krásné Březno. Nově otevřená pobočka Neštěmice s výslednou hodnotou 

příliš nezahýbala, své služby začala nabízet nedlouho před jarním nařízeným přerušením 

činnosti a čtenáři si do ní poté zatím pomalu hledali cestu – bylo zde během roku 

realizováno 2 763 výpůjček, což je oproti ostatním pobočkám výrazně méně. 

Procentuálně nejvíce klesly výpůjčky v Multimediálním oddělení, a to zhruba o dvě 

třetiny. Výrazný pokles zájmu zaznamenalo také Oddělení studoven, Oddělení časopisů 

a Poradenské a edukační centrum (všechna dosáhla kolem poloviny množství výpůjček 

vzhledem k předchozímu roku), ale zde to bylo ovlivněno nejen zmíněným uzavřením, ale 

i omezením prezenčních služeb knihovny během roku, na nichž jsou tato oddělení převážně 

postavena.  

Většina zbývajících oddělení knihovny vypůjčila oproti roku 2019 méně o cca  

čtvrtinu dokumentů. Výjimkou je Zvuková knihovna, kde výpůjčky mírně stouply. Také 

pobočky knihovny se mohou pochlubit nezanedbatelným zájmem čtenářů, na Klíši 

a Stříbrníkách nastal jen mírný pokles v jednotkách procent, pobočka Hornická dokonce 

navzdory všem nepříznivým okolnostem vypůjčila více dokumentů než v roce 2019.  
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TABULKA: VÝPŮJČKY KNIHOVNA CELKEM 2019/2020 

 

Výpůjčky celkem 

  

z toho prolongace 

  

oddělení 2019 2020 rozdíl 
index 

20/19 2019 2020 rozdíl 

index 

20/19 

Dětské oddělení 60 604 43 550 -17 054 0,72 25 504 20 898 -4 606  0,82 

Multimediální oddělení 19 982 6 557 -13 425 0,33 8 336 2 596 -5 740  0,31 

Lidová půjčovna 141 243 112 215 -29 028 0,79 50 323 41 532 -8 791  0,83 

Oddělení cizojazyčné 
literatury  24 859 18 674 -6 185 0,75 16 861 13 622 -3 239  0,81 

Oddělení časopisů 29 700 15 575 -14 125 0,52 3 771 3 179 -592  0,84 

Oddělení studoven 6 889 3 363 -3 526 0,49 1 133 293 -840  0,26 

Pobočky* 115 492 73 942 -41 550 0,64 30 681 24 993 -5 688  0,81 

Poradenské a edukační 
centrum 112 50 -62 0,45 7 1 -6  0,14 

Vědecká půjčovna 123 103 91 957 -31 146 0,75 76 677 55 797 -20 880  0,73 

Zvuková knihovna 3 814 4 290 476 1,12 1 377 1 331 -46  0,97 

Ostatní** 49  2 017 1 968 41,16 19 1 687 1668  88,79 

CELKEM 525 847 372 190 -153 657  0,71 214 689 165 929 -48 760  0,77 

z toho absenční výp. 495 237 357 999 -137 238  0,72 

    z toho prezenční výp. 30 610 14 191 -16 419  0,46 

    *v roce 2019 včetně pob. Kamenný Vrch a Krásné Březno, bez Neštěmic 

     **EO + uzavřené pobočky + VH akce + WCH akce + karanténa 

      

TABULKA: VÝPŮJČKY POBOČKY CELKEM 2019/2020 

 
Výpůjčky celkem 

  
z toho prolongace 

  

pobočky  2019 2020 rozdíl 
index 
20/19 2019 2020 rozdíl 

index 
20/19 

Hornická 12 230 13 766 1 536 1,13 3 039 4 242 1 203 1,40 

Klíše 14 989 14 399 -590 0,96 4 776 5 146 370 1,08 

Neštěmice   2 763 2 763     751 751   

Stříbrníky 44 133 43 014 -1 119 0,97 10 693 14 854 4 161 1,39 

CELKEM 71 352 73 942 2 590 1,04 18 508 24 993 6 485 1,35 
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GRAF: VÝPŮJČKY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2019/2020 

 
*V roce 2019 včetně pob. Kamenný Vrch a Krásné Březno, bez Neštěmic 

**EO + uzavřené pobočky + VH akce + WCH akce + karanténa 

GRAF: VÝPŮJČKY POBOČKY 2019/2020 
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GRAF: VÝPŮJČKY SVK CELKEM 2011–2020 

 

5. Elektronické služby knihovny 

Pro nabízené elektronické služby byl rok 2020 příznivý, tam, kde je možné využít 

jich vzdáleně, tedy z domova, můžeme vidět zvýšený zájem – ať už jde o počet vstupů do 

elektronického katalogu knihovny, nebo přístup do elektronických zdrojů a databází (ten byl 

oproti předchozímu roku šestinásobný). 

E-knih si uživatelé vypůjčili téměř třikrát více než v roce 2019, je pravděpodobné, že 

nárůst by byl ještě vyšší, kdyby kvůli finanční náročnosti pro knihovnu nebyl počet 

výpůjček uživatelům omezen. Počet stažených digitálních dokumentů vzrostl dokonce 

jedenáctkrát. 

Pokud jde o elektronické informační zdroje a databáze, knihovna tři z nich sama 

vytváří a doplňuje: Regionální článková bibliografie (http://katalog.svkul.cz/clpr6.htm), 

Databáze regionálních osobností (http://katalog.svkul.cz/clpr54.htm), digitální knihovna 

Kramerius. Dále je uživatelům k dispozici sedm licencovaných zdrojů: EBSCO, Anopress, 

ČSN Online, Aspi, NAXOS MUSIC LIBRARY, PressReader a Codexis (z toho EBSCO, 

NAXOS MUSIC LIBRARY a PressReader i se vzdáleným přístupem). 
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TABULKA: ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY 2019/2020  

 
2019 2020 rozdíl 

index 
20/19 

Počet návštěv webové stránky knihovny  157 932 151 476 -6 456 0,96 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
knihovny 

79 536 27 895 -51 641 0,35 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
mimo knihovnu 

144 832 145 664 832 1,01 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru knihovny 

6 829 2 936 -3 893 0,43 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu 
z prostoru mimo knihovnu 

68 106 62 860 -5 246 0,92 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů 
a databází celkem z prostoru knihovny 

2 335 1 325 -1 010 0,57 

Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů 
a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 

3 568 21 903 18 335 6,14 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 28 741 323 147 294 406 
11,24 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 991 2 645 1 654 
2,67 

On-line informační služby (počet zodpovězených 
dotazů) 

742 1 798 1 056 2,42 

6. Přehled návštěvnosti 

Během roku 2020 navštívilo knihovnu celkem 356 402 návštěvníků (2019: 

415 083), kteří knihovnu navštívili buď přímo, nebo virtuálně. Ve srovnání s rokem 2019 

celková návštěvnost klesla o necelých 15 % (o 58 681). 

Online proběhlo 230 427 návštěv (2019: 216 506) – sledován je vstup do katalogu, 

do čtenářského konta, využití elektronických informačních zdrojů a databází (vše z prostoru 

mimo knihovnu). V roce 2020 došlo k mírnému nárůstu online návštěv (celkově o cca 6 %), 

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 mírně snížil.  
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TABULKA: NÁVŠTĚVNÍCI ONLINE SLUŽEB CELKEM 2019/2020 

 

2019 2020 rozdíl 
index 
20/19 

Počet vstupů do elektronického katalogu 
z prostoru mimo knihovnu 

144 832 145 664 832 1,01 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního 
protokolu z prostoru mimo knihovnu 

68 106 62 860 -5 246 0,92 

Počet vstupů do elektronických informačních 
zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu 

3 568 21 903 18 335 6,14 

CELKEM 216 506 230 427 13 921 1,06 

 

Fyzicky během roku 2020 navštívilo knihovnu celkem 125 975 návštěvníků (2019: 

198 577), návštěvnost se snížila o 72 602 osob, tedy o více než jednu třetinu (37 %). Jde 

o počet všech fyzických návštěvníků knihovny, včetně návštěvníků vzdělávacích 

a kulturních akcí (celkem 10 688 osob; v roce 2019 jich bylo 26 107, tedy více než 

dvojnásobek), a to i těch, k nimž knihovna poskytla prostor, ale není jejich pořadatelem 

(v roce 2020 jich bylo 1 112, o rok dříve 3 885). I bez údajů o účastnících vzdělávacích 

a kulturních akcí byla návštěvnost oproti roku 2019 výrazně nižší, a to celkem 

o 53 145 osob, tedy téměř o 32 %. Přestože i v minulých letech až na výjimky docházelo 

k pozvolnému setrvalému poklesu meziroční návštěvnosti, nebyl tak výrazný. V roce 2020 

se na něm nepochybně největší měrou podílelo několikaměsíční uzavření knihovny 

a následný pomalý návrat čtenářů a návštěvníků, stejně jako na většině dalších sledovaných 

statistických ukazatelů. 

Pokud jde o jednotlivá oddělení, nejnavštěvovanější byla Lidová půjčovna 

(35 0687 návštěvníků) a Vědecká půjčovna (29 647 návštěvníků), přesto obě tato oddělení 

zároveň zaznamenala největší pokles co do počtu lidí, kteří sem zamířili. Největší 

procentuální odliv uživatelů ale v daném období nastal u Multimediálního oddělení, jež 

meziročně přišlo zhruba o 73 % návštěv, vyhledalo jej 1 601 lidí. Rovněž Oddělení 

časopisů si výrazně pohoršilo, jeho služeb využila v roce 2020 zhruba polovina návštěvníků 

ve srovnání s rokem 2019. 

Výrazně poklesl také souhrnný počet návštěvníků poboček, a to kromě vlivu 

pandemie i proto, že od nového roku byly dvě pobočky uzavřeny a nově vzniklá pobočka 

v Neštěmicích vzhledem k nepříznivým okolnostem měla ztížený start a omezené možnosti 

získat si pravidelné návštěvníky, přišlo jich sem tak během necelého prvního roku jen 828. 

Potěšitelný je ale setrvalý zájem o služby pobočky Hornická, kterou navzdory všemu 

vyhledalo pouze o 14 lidí méně, celkem 4 568. Nejnavštěvovanější pobočkou zůstala ovšem 

pobočka Stříbrníky s 9 903 návštěvníky, byť jich oproti předešlému roku bylo o 3 338 

méně. 
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TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM 2019/2020 

oddělení 2019 2020 rozdíl 

index 

20/19 

Dětské oddělení 19 844 12 505 -7 339  0,63 

Multimediální oddělení 5 838 1 601 -4 237  0,27 

Lidová půjčovna 47 582 35 067 -12 515  0,74 

Oddělení cizojazyčné literatury  7 882 6 339 -1 543  0,80 

Oddělení časopisů 5 828 2 619 -3 209  0,45 

Oddělení studoven 4 625 2 765 -1 860  0,60 

Pobočky* 34 881 19 437 -15 444  0,56 

Poradenské a edukační centrum 1 110 884 -226  0,80 

Vědecká půjčovna 38 895 29 647 -9 248  0,76 

Zvuková knihovna 594 768 174  1,29 

Ostatní** 74 2 376 2 302  32,11 

CELKEM půjčovny a studovny 167 153 114 008 -53 145  0,68 

Registrace-internet*** 1 462 167 -1 295  0,11 

WCH akce 1 763 299 -1 464  0,17 

VH akce 102 94 -8  0,92 

SVK mimo Clavius**** 24 242 10 295 -13 947  0,42 

Návštěvníci "cizí" 3855 1 112 -2 743  0,29 

CELKEM 198 577 125 975 -72 602  0,63 

*v roce 2019 včetně poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno 

   
**karanténa + EO + uzavřené pobočky + návratový automat 

   ***není v Claviu 

    
****návšt. vzděl.a kult.akcí (odečteni návš. WCH a VH akce) 

   

TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY POBOČKY 2019/2020 

pobočky 2019 2020 rozdíl 
index 
20/19 

Hornická 4 582 4 568 -14  1,00 

Klíše 5 137 4 138 -999  0,81 

Neštěmice   828 828    

Stříbrníky 13 056 9 903 -3 153  0,76 

CELKEM 22 775 19 437 -3 338  0,85 
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GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2019/2020 

 

GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY POBOČKY 2019/2020 

 

19 844 

5 838 

47 582 

7 882 5 828 
4 625 

34 881 

1 110 

38 895 

594 74 

12 505 

1 601 

35 067 

6 339 
2 619 2 765 

19 437 

884 

29 647 

768 
2 376 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2019

2020

4 582 5 137 

13 056 

4 568 
4 138 

828 

9 903 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Hornická Klíše Neštěmice Stříbrníky

2019

2020



 
58 

GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM 2011–2020 
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TABULKA: INTERNET SVK CELKEM 2019/2020 

oddělení 2019 2020 rozdíl index 20/19 

Dětské oddělení 716 111 -605 0,16 

Multimediální oddělení 822 41 -781 0,05 

Oddělení cizojazyčné literatury  878 1 016 138 1,16 

Oddělení časopisů 980 379 -601 0,39 

Oddělení studoven 2 211 1 237 -974 0,56 

Pobočky* 963 231 -732 0,24 

Ostatní   7 7   

CELKEM půjčovny a studovny 6 570 3 022 -3 548 0,46 

VP-registrace (není v systému) 1 437 164 -1 273 0,11 

LP-registrace (není v systému) 25 3 -22 0,12 

CELKEM 8 032 3 189 -4 843 0,40 
*v roce 2019 včetně poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno 

TABULKA: INTERNET POBOČKY 2019/2020 

pobočky 2019 2020 rozdíl index 20/19 

Hornická 196 47 -149 0,24 

Klíše 127 25 -102 0,20 

Neštěmice   0 0   

Stříbrníky 455 159 -296 0,35 

CELKEM 778 231 -547 0,30 

7. Přehled registrovaných uživatelů 

V roce 2020 se zaregistrovalo na jednotlivých pracovištích knihovny celkem 

9 329 uživatelů (2019: 11 450), což znamená oproti roku 2019 pokles o 2 121 lidí, 

tj. zhruba o 19 % – podrobněji viz tabulka. Po několika letech, kdy se podařilo vrátit 

a udržet počet pravidelných uživatelů nad 11 000, nastal (nepochybně vlivem epidemie 

koronaviru a přijatých protiepidemických opatření) větší propad.  Kromě toho se ale jistě 

projevilo také již zmiňované uzavření dvou hojně navštěvovaných poboček. Poměr 

registrovaných čtenářů k počtu obyvatel krajského města (95 555) zůstává nadále relativně 

nízký, z cca 12 % klesl na necelých 10 %.  

Z celkového počtu uživatelů představují přibližně 19 % uživatelé do 15 let, v roce 

2020 jich bylo 1 794, oproti roku 2019 (2 662) se jich zaregistrovalo o 868 méně, tedy 

zhruba o třetinu. 

Podobně (o 32 %) klesl i celkový počet registrací na pobočkách, zaznamenaly 

dohromady o 700 uživatelů méně. Ovšem to je ve vztahu k roku 2019, tedy včetně 

k začátku roku 2020 zrušených poboček Krásné Březno a Kamenný Vrch. Podíváme-li se 

na jednotlivé stávající pobočky, počet registrovaných uživatelů tam zůstal na stejné výši, 



 
60 

resp. o několik lidí vzrostl (s výjimkou Stříbrníků a jejich nepatrným úbytkem 2 uživatelů). 

Z celkového počtu 1 508 uživatelů registrovaných na pobočkách bylo 28 % dětí (celkem 

429). 

I přes nepříznivou situaci knihovna pokračovala ve snaze cíleně propagovat své 

služby a výhody pro registrované uživatele. Nadále byly nabízeny výhodné rodinné 

registrace, díky nimž se za jeden registrační poplatek mohou registrovat až čtyři rodinní 

příslušníci, i registrace zdarma pro zaměstnance partnerských organizací nebo seniory od 

75 let. Registraci zdarma v prvním roce docházky do základní školy nebo do prvního 

ročníku středních škol využilo v roce 2020 celkem 430 dětí a studentů (2019: 643). I zde 

došlo k poklesu těchto registrací oproti roku 2019 a opět tu bezesporu má vliv situace kolem 

covid-19 – zavřené školy i knihovny a snížení počtu akcí pro školy (exkurzí i lekcí 

informačního vzdělávání), kdy žáci, studenti a učitelé získávají informace jak o službách 

knihovny, tak o možnostech zvýhodněných registrací. 

 TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM 2019/2020 

oddělení 2019 2020 rozdíl 
index 
20/19 dospělí děti 

Dětské oddělení 1 687 1 384 -303  0,82 295 1089 

Multimediální oddělení 147 76 -71  0,52 74 2 

Lidová půjčovna 3 430 3 135 -295  0,91 2 974 161 

Oddělení cizojazyčné 
literatury  445 349 -96  0,78 333 16 

Oddělení časopisů 140 79 -61  0,56 75 4 

Oddělení studoven 112 78 -34  0,70 75 3 

Pobočky* 2 208 1 508 -700  0,68 1 079 429 

Poradenské a edukační 
centrum 94 62 -32   0,66 61 1 

Vědecká půjčovna 3 092 2 544 -548  0,82 2 457 87 

Zvuková knihovna 53 43 -10  0,81 42 1 

Ostatní** 42  71 29   1,69 70 1 

CELKEM 11 450 9 329 -2 121 0,81 7 535 1 794 

*v roce 2019 včetně poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno 

    **EO + uzavřené pobočky + VH akce + WCH akce + karanténa 

    

TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2019/2020 

pobočky 2019 2020 rozdíl 
index 
20/19 dospělí děti 

Hornická 233 242 9  1,04 209 33 

Klíše 301 323 22  1,07 236 87 

Neštěmice   36 36    31 5 

Stříbrníky 909 907 -2  1,00 603 304 

CELKEM 1 443 1 508 65  1,05 1 079 429 
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TABULKA: ŽÁCI A STUDENTI 1. ROČNÍKŮ 2019/2020 

oddělení 2019 2020 rozdíl index 20/19 

Dětské oddělení 179 144 -35 0,80 

Lidová půjčovna* 196 156 -40 0,80 

Oddělení cizojazyčné literatury 180 70 -110 0,39 

Oddělení časopisů   1 1  

Oddělení studoven   1 1  

Poradenské a edukační centrum   1 1  

Vědecká půjčovna 36 17 -19 0,47 

Hornická 4 5 1 1,25 

Kamenný Vrch 3 0 -3 0,00 

Klíše 9 12 3 1,33 

Krásné Březno 13 1 -12 0,08 

Neštěmice   1 1  

Stříbrníky 23 21 -2 0,91 

CELKEM 643 430 -213 0,67 

*LP + EO + WCH akce     

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ DLE ODDĚLENÍ 2019/2020 

 
*v roce 2019 včetně poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno     

**EO + uzavřené pobočky + VH akce + WCH akce + karanténa     
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GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2019/2020 

 

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM 2011–2020 
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8. Práce s knihovním fondem 

Pracovníci Oddělení doplňování a zpracování fondu v průběhu roku 2020 převážně 

využívali práci z domova z důvodu covidové krize a s tím souvisejících nařízení. Chod 

oddělení byl zorganizován na 100 %, protože ze strany hlavních distributorů a dodavatelů 

knih bylo vyřizování objednávek nepřerušeno a řada dokumentů byla také zasílána 

bezplatně.  

Zpracování dokumentů z domova umožňuje online webový knihovní systém Tritius. 

Akvizice (prvotní zpracování) probíhala tzv. s fakturou i knihou v ruce. Dávky knih na 

zpracování z domova si pracovníci vozili z knihovny a hotové zpět. Katalogizace probíhala 

stejným způsobem pouze s dokumentem v ruce buď na pracovišti, nebo z domova. Hotové 

dokumenty, zaslané do Souborného katalogu ČR, se předávaly na balení a vybavení 

ochrannými prvky do expedice, odkud putovaly do jednotlivých výpůjčních oddělení. 

Všechny další standardní činnosti oddělení, jako např. paginace a tvorba metadat v rámci 

digitalizace, byly též zajišťovány. 

Stav knihovního fondu a jeho složení 

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 Okresního 

metodického oddělení). 

TABULKA: STAV FONDU 2019/2020 

Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. 2019  692 478 

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. 2020 701 216 

v tom naučná literatura 382 574 

v tom krásná literatura 232 948 

v tom rukopisy 0 

v tom mikrografické dokumenty 0 

v tom kartografické dokumenty 12 106 

v tom tištěné hudebniny 9 976 

v tom zvukové 27 775 

v tom zvukově obrazové 4 560 

v tom obrazové 0 

v tom elektronické dokumenty 9 211 

v tom jiné 22 066 

Přírůstek knihovního fondu 

V roce 2020 bylo přijato do evidence ve všech odděleních kromě Okresního 

metodického oddělení celkem 16 032 knihovních jednotek. Pro přehled a potřebu 
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statistických výkazů jsou uváděny zaevidované dokumenty v Oddělení doplňování 

a zpracování fondu a svázané časopisy v Oddělení časopisů. 

Čerpáno je ze sestav ročních statistik a Ročního výkazu o knihovně ve výstupech 

systému Tritius. 

TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2020 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 13 086 

kartografické (mapy a atlasy) 756 

svázané časopisy 1 697 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, DVD) 77 

audiovizuální dokumenty 375 

hudebniny  6 

ostatní dokumenty (deskové hry) 35 

CELKEM přírůstek 16 032 

TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2020 – 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 7 639 102 33 306 5 12 8 097 

koupě – 

dotace 

magistrátu 

2 745 0 0 40 0 2 2 787 

PV 232 2 15 2 0 0 251 

bezplatně 2 295 649 21 17 1 16 2 999 

neprodejné 88 0 7 0 0 0 95 

CELKEM 

knihovních 

jednotek 

12 999 753 76 365 6 30 14 229 

*mimo svázané časopisy 
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TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2020 – PODLE LOKACE A ZPŮSOBU 

NABYTÍ * 

lokace 
počet 

svazků 

bezplatně koupě koupě 

dotace 

neprodejné PV 

Dětské oddělení 1 256 77 736 442  1 

Dětské oddělení SKLAD 52 9 28 15   

Hornická – pobočka 729 59 362 308   

Kamenný Vrch – pobočka 13  13    

Klíše – pobočka 885 75 388 422   

Lidová půjčovna 2 502 402 1 402 698   

Lidová půjčovna PULT 2 1 1    

Lidová půjčovna SKLAD 5 1 3 1   

Lidová půjčovna SKLAD CO 13 12 1    

Lidová půjčovna SKLAD Všebořice 32  31 1   

Lidová půjčovna SKLAD Z 8 7 1    

Multimediální oddělení 260 1 220 39   

Neštěmice – pobočka 295 11 141 141  2 

Oddělení cizojazyčné literatury 704 243 458 1 2  

Oddělení cizojazyčné literatury 
SKLAD  

62 32 29   1 

Poradenské a edukační centrum 80 66 14    

Regionální studovna 297 55 42   200 

Regionální studovna ARCHIV 4     4 

Regionální studovna MAPY 8 1 6   1 

Regionální studovna SKLAD 
Všebořice 

46 4 23 1   

Stříbrníky – pobočka 1 708 176 819 713   

Stříbrníky – pobočka SKLAD 1 1     

Studovna literárně vědní 70 10 59  1  

Studovna výtvarného umění 156 17 136  3  

Studovna výtvarného umění 
SKLAD  

1 1     

Vědecká půjčovna 1 844 209 1 613 2 19 1 

Vědecká půjčovna SKLAD 2 200 724 1 384 1 69 22 

Vědecká půjčovna SKLAD mapy 624 623 1    

Vědecká půjčovna SKLAD Vaňov 200 177 21  1 1 

Všeobecná studovna 164 5 159    

 CELKEM svazků 14 221 2 999 8 091 2 785 95 251 

*mimo svázané časopisy 
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Úbytek knihovního fondu 

V roce 2020 bylo odepsáno 7 306 knihovních jednotek. 

TABULKA: ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2020 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

Úbytková statistika podle typů dokumentů 2020 

typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 7 169 

kartografické (mapy a atlasy) 9 

svázané časopisy 1 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, 

DVD) 

80 

audiovizuální dokumenty 44 

hudebniny  1 

ostatní dokumenty (deskové hry) 2 

CELKEM úbytek 7 306 

Čerpání finančních prostředků ODZF 

TABULKA: NÁKLADY NA DOKUMENTY 2020 – ODZF 

části rozpočtu zakoupeno za částku v Kč (náklady) 

knihovní dokumenty 2 062 654,04 

dotace města 600 000,00 

Multimediální oddělení dokumenty 68 773,55 

Oddělení cizojazyčné literatury 89 765,45 

e-knihy 235 331,00 

CELKEM 3 056 524,04 

Slevy na koupi všech dokumentů (mimo e-knih) od vydavatelů, nakladatelů, 

obchodních distribučních firem a knihkupců představují částku 988 508,38 Kč. Na všech 

slevách byl dosažen průměrný rabat 26 %. 

TABULKA: NÁKLADY PŘI KOUPI DLE SYSTÉMU TRITIUS* 

druh dokumentu  náklady v Kč  

knihy, brožury 2 628 700,38 

kartografické dokumenty 10 432,29 

AV Media 72 272,87 

hudebniny 1 511,17 

elektronické zdroje 0,00 

ostatní dokumenty (deskové hry) 7 535,46 

CELKEM 2 720 452,17 

*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 magistrátu na základě smlouvy o dotaci č. SML1022177 ve výši 

1 200 000 Kč na dva roky byl v roce 2020 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 2020 bylo v rámci tohoto projektu přijato 40 titulů literatury českých 

autorů. Zároveň byla knihovna zapojena do projektu Cizojazyčná literatura, v roce 2020 

bylo v rámci něj přijato 141 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 2020 odesláno 

8 972 záznamů, přijato bylo 8 894 bibliografických záznamů. 

V roce 2020 pokračovala spolupráce s NK ČR v oblasti národních autorit. Bylo 

zasláno 107 návrhů nových autorit a návrhů na doplnění a opravy autorit.  

V roce 2020 se pokračovalo ve zpracování pokračujících zdrojů dle doporučených 

pravidel NK ČR, a to tzv. seshora. Nově bylo zapsáno do Souborného katalogu 187 titulů 

a připsáno 563 titulů. 

Pokračovalo skenování obálek starších připisovaných a regionálních titulů a celkem 

bylo na server Obalky.cz odesláno 695 obálek a obsahů naučné literatury (592 obálek, 

103 obsahů). 

TABULKA: PŘEHLED IMPORTOVANÝCH SOUBORŮ CELKEM 2020 

soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200103  20200103  23  0  22  21  0  1  22 

ulg001_200104  20200104  26  0  26  21  3  2  26 

ulg001_200107  20200107  19  0  19  17  1  1  19 

ulg001_200108  20200108  45  0  43  34  3  6  43 

ulg001_200110  20200110  83  0  82  56  10  16  82 

ulg001_200111  20200111  23  0  23  11  5  7  23 

ulg001_200114  20200114  45  0  45  35  1  9  45 

ulg001_200115  20200115  37  0  37  12  8  17  37 

ulg001_200116  20200116  18  0  18  14  1  3  18 

ulg001_200117  20200117  33  0  33  31  0  2  33 

ulg001_200118  20200118  27  0  26  20  2  4  26 

ulg001_200121  20200121  17  0  17  10  5  2  17 

ulg001_200122  20200122  41  0  41  34  1  6  41 

ulg001_200123  20200123  18  0  18  15  0  3  18 

ulg001_200124  20200124  34  0  34  34  0  0  34 

ulg001_200125  20200125  10  0  10  3  1  6  10 
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200128  20200128  14  0  14  12  0  2  14 

ulg001_200130  20200130  20  0  20  11  4  5  20 

ulg001_200131  20200131  29  0  29  17  1  11  29 

ulg001_200201  20200201  27  0  27  23  1  3  27 

ulg001_200204  20200204  24  0  24  19  2  3  24 

ulg001_200205  20200205  33  0  33  14  5  14  33 

ulg001_200206  20200206  33  0  33  29  3  1  33 

ulg001_200207  20200207  27  0  19  16  2  1  19 

ulg001_200208  20200208  44  0  43  35  4  4  43 

ulg001_200211  20200211  23  0  23  22  0  1  23 

ulg001_200212  20200212  16  0  15  12  0  3  15 

ulg001_200213  20200213  46  0  46  34  2  10  46 

ulg001_200214  20200214  18  0  17  7  1  9  17 

ulg001_200215  20200215  19  0  19  13  1  5  19 

ulg001_200218  20200218  12  0  11  9  1  1  11 

ulg001_200219  20200219  25  0  25  19  4  2  25 

ulg001_200220  20200220  23  0  23  22  1  0  23 

ulg001_200221  20200221  31  0  31  21  1  9  31 

ulg001_200222  20200222  12  0  12  10  1  1  12 

ulg001_200225  20200225  25  0  25  21  1  3  25 

ulg001_200226  20200226  46  0  46  33  6  7  46 

ulg001_200227  20200227  39  0  39  36  0  3  39 

ulg001_200228  20200228  53  0  53  49  2  2  53 

ulg001_200229  20200229  21  0  21  18  0  3  21 

ulg001_200303  20200303  63  0  63  58  2  3  63 

ulg001_200304  20200304  48  0  45  42  1  2  45 

ulg001_200305  20200305  34  0  29  28  1  0  29 

ulg001_200306  20200306  86  0  84  80  1  3  84 

ulg001_200307  20200307  43  0  43  40  0  3  43 

ulg001_200310  20200310  65  0  64  55  3  6  64 

ulg001_200311  20200311  37  0  36  30  1  5  36 

ulg001_200312  20200312  46  0  46  39  3  4  46 

ulg001_200313  20200313  22  0  22  19  1  2  22 

ulg001_200314  20200314  29  0  29  5  5  19  29 

ulg001_200319  20200319  26  0  26  26  0  0  26 

ulg001_200320  20200320  49  0  49  49  0  0  49 

ulg001_200321  20200321  43  0  42  42  0  0  42 

ulg001_200324  20200324  50  0  50  16  7  27  50 
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200325  20200325  38  0  38  31  3  4  38 

ulg001_200326  20200326  29  0  29  15  3  11  29 

ulg001_200327  20200327  18  0  18  16  0  2  18 

ulg001_200328  20200328  10  0  10  7  0  3  10 

ulg001_200331  20200331  22  0  22  14  6  2  22 

ulg001_200401  20200401  17  0  17  14  0  3  17 

ulg001_200402  20200402  19  0  19  9  3  7  19 

ulg001_200403  20200403  35  0  35  31  1  3  35 

ulg001_200404  20200404  8  0  7  7  0  0  7 

ulg001_200407  20200407  35  0  35  27  7  1  35 

ulg001_200408  20200408  7  0  7  4  1  2  7 

ulg001_200409  20200409  1  0  1  0  0  1  1 

ulg001_200410  20200410  17  0  17  17  0  0  17 

ulg001_200415  20200415  29  0  28  22  5  1  28 

ulg001_200416  20200416  41  0  41  25  4  12  41 

ulg001_200417  20200417  2  0  2  2  0  0  2 

ulg001_200418  20200418  23  0  23  19  2  2  23 

ulg001_200421  20200421  16  0  16  0  3  13  16 

ulg001_200422  20200422  30  0  30  14  6  10  30 

ulg001_200423  20200423  6  0  6  4  2  0  6 

ulg001_200424  20200424  21  0  21  18  2  1  21 

ulg001_200425  20200425  8  0  8  2  4  2  8 

ulg001_200428  20200428  14  0  14  10  2  2  14 

ulg001_200430  20200430  9  0  9  7  1  1  9 

ulg001_200501  20200501  9  0  9  2  4  3  9 

ulg001_200505  20200505  12  0  12  6  5  1  12 

ulg001_200506  20200506  43  0  41  13  11  17  41 

ulg001_200507  20200507  45  0  45  39  5  1  45 

ulg001_200508  20200508  12  0  12  5  1  6  12 

ulg001_200509  20200509  19  0  19  16  2  1  19 

ulg001_200512  20200512  33  0  33  26  4  3  33 

ulg001_200513  20200513  44  0  44  31  6  7  44 

ulg001_200514  20200514  25  0  25  12  3  10  25 

ulg001_200515  20200515  43  0  43  22  4  17  43 

ulg001_200516  20200516  30  0  30  25  3  2  30 

ulg001_200519  20200519  41  0  41  25  3  13  41 

ulg001_200520  20200520  31  0  31  22  1  8  31 

ulg001_200521  20200521  50  0  50  40  1  9  50 
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200522  20200522  20  0  20  14  0  6  20 

ulg001_200523  20200523  15  0  15  11  1  3  15 

ulg001_200526  20200526  75  0  74  65  3  6  74 

ulg001_200527  20200527  33  0  33  26  1  6  33 

ulg001_200528  20200528  66  0  63  52  2  9  63 

ulg001_200529  20200529  50  0  50  40  1  9  50 

ulg001_200530  20200530  33  0  33  31  1  1  33 

ulg001_200602  20200602  38  0  37  36  0  1  37 

ulg001_200603  20200603  61  0  60  54  1  5  60 

ulg001_200604  20200604  40  0  40  37  1  2  40 

ulg001_200605  20200605  73  0  72  44  1  27  72 

ulg001_200606  20200606  90  0  90  78  3  9  90 

ulg001_200609  20200609  10  0  10  9  0  1  10 

ulg001_200610  20200610  94  0  93  65  6  22  93 

ulg001_200611  20200611  37  0  37  28  3  6  37 

ulg001_200612  20200612  35  0  35  20  0  15  35 

ulg001_200613  20200613  40  0  40  31  3  6  40 

ulg001_200616  20200616  52  0  50  44  1  5  50 

ulg001_200617  20200617  48  0  46  29  5  12  46 

ulg001_200618  20200618  49  0  45  33  4  8  45 

ulg001_200619  20200619  40  0  40  38  0  2  40 

ulg001_200620  20200620  57  0  56  53  1  2  56 

ulg001_200623  20200623  34  0  34  19  2  13  34 

ulg001_200624  20200624  33  0  33  21  6  6  33 

ulg001_200625  20200625  30  0  30  29  0  1  30 

ulg001_200626  20200626  41  0  40  31  0  9  40 

ulg001_200627  20200627  37  0  37  34  3  0  37 

ulg001_200630  20200630  74  0  74  71  1  2  74 

ulg001_200701  20200701  25  0  25  24  0  1  25 

ulg001_200702  20200702  57  0  57  40  0  17  57 

ulg001_200704  20200704  22  0  22  15  2  5  22 

ulg001_200708  20200708  33  0  28  25  1  2  28 

ulg001_200709  20200709  49  0  49  49  0  0  49 

ulg001_200710  20200710  50  0  50  38  0  12  50 

ulg001_200711  20200711  55  0  55  54  0  1  55 

ulg001_200714  20200714  41  0  41  35  1  5  41 

ulg001_200715  20200715  34  0  34  25  0  9  34 

ulg001_200716  20200716  29  0  29  24  2  3  29 
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200717  20200717  28  0  28  22  1  5  28 

ulg001_200718  20200718  53  0  53  51  0  2  53 

ulg001_200721  20200721  30  0  30  27  2  1  30 

ulg001_200722  20200722  83  0  81  71  2  8  81 

ulg001_200723  20200723  20  0  20  15  0  5  20 

ulg001_200724  20200724  50  0  49  35  6  8  49 

ulg001_200725  20200725  14  0  14  11  1  2  14 

ulg001_200728  20200728  19  0  19  17  1  1  19 

ulg001_200729  20200729  42  0  42  38  0  4  42 

ulg001_200730  20200730  44  0  44  37  1  6  44 

ulg001_200731  20200731  37  0  37  33  0  4  37 

ulg001_200801  20200801  33  0  33  29  3  1  33 

ulg001_200804  20200804  28  0  28  17  1  10  28 

ulg001_200805  20200805  44  0  43  26  2  15  43 

ulg001_200806  20200806  31  0  31  29  0  2  31 

ulg001_200807  20200807  37  0  37  27  0  10  37 

ulg001_200808  20200808  81  0  81  38  4  39  81 

ulg001_200811  20200811  46  0  46  37  1  8  46 

ulg001_200812  20200812  41  0  41  33  0  8  41 

ulg001_200813  20200813  48  0  48  32  0  16  48 

ulg001_200814  20200814  46  0  44  37  0  7  44 

ulg001_200815  20200815  59  0  59  45  1  13  59 

ulg001_200818  20200818  21  0  21  21  0  0  21 

ulg001_200819  20200819  55  0  55  43  3  9  55 

ulg001_200820  20200820  22  0  22  22  0  0  22 

ulg001_200821  20200821  43  0  43  37  3  3  43 

ulg001_200822  20200822  26  0  26  24  0  2  26 

ulg001_200825  20200825  25  0  25  19  2  4  25 

ulg001_200826  20200826  47  0  47  42  0  5  47 

ulg001_200827  20200827  36  0  36  29  0  7  36 

ulg001_200828  20200828  16  0  16  9  0  7  16 

ulg001_200829  20200829  62  0  61  38  3  20  61 

ulg001_200901  20200901  40  0  40  34  1  5  40 

ulg001_200902  20200902  19  0  19  8  2  9  19 

ulg001_200903  20200903  61  0  61  37  0  24  61 

ulg001_200904  20200904  43  0  43  34  1  8  43 

ulg001_200905  20200905  29  0  29  21  0  8  29 

ulg001_200908  20200908  24  0  24  16  1  7  24 
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_200909  20200909  10  0  10  3  1  6  10 

ulg001_200910  20200910  32  0  32  18  1  13  32 

ulg001_200911  20200911  2  0  2  2  0  0  2 

ulg001_200912  20200912  53  0  53  45  4  4  53 

ulg001_200915  20200915  14  0  14  4  2  8  14 

ulg001_200916  20200916  40  0  38  12  4  22  38 

ulg001_200917  20200917  73  0  73  18  2  52  72 

ulg001_200918  20200918  33  0  33  28  1  4  33 

ulg001_200919  20200919  36  0  36  33  1  2  36 

ulg001_200922  20200922  41  0  41  26  6  9  41 

ulg001_200923  20200923  44  0  43  27  2  14  43 

ulg001_200924  20200924  30  0  30  24  1  5  30 

ulg001_200925  20200925  80  0  80  57  1  22  80 

ulg001_200926  20200926  34  0  34  12  4  18  34 

ulg001_200929  20200929  7  0  7  6  0  1  7 

ulg001_200930  20200930  31  0  31  25  0  6  31 

ulg001_201001  20201001  52  0  51  27  2  22  51 

ulg001_201002  20201002  41  0  41  34  1  6  41 

ulg001_201003  20201003  26  0  26  20  1  5  26 

ulg001_201006  20201006  51  35  16  0  0  0  0  

ulg001_201007  20201007  79  57  22  0  0  0  1  

ulg001_201008  20201008  60  50  10  0  0  0  2  

ulg001_201009  20201009  54  40  14  0  0  0  0  

ulg001_201013  20201013  125  98  27  0  0  0  2  

ulg001_201014  20201014  57  50  7  0  0  0  0  

ulg001_201015  20201015  24  24  0  0  0  0  0  

ulg001_201016  20201016  46  43  3  0  0  0  0  

ulg001_201017  20201017  55  46  9  0  0  0  0  

ulg001_201020  20201020  26  23  3  0  0  0  0  

ulg001_201021  20201021  73  34  39  0  0  0  1  

ulg001_201022  20201022  52  39  13  0  0  0  0  

ulg001_201023  20201023  25  25  0  0  0  0  0  

ulg001_201024  20201024  26  26  0  0  0  0  0  

ulg001_201027  20201027  12  12  0  0  0  0  1  

ulg001_201028  20201028  25  12  13  0  0  0  0  

ulg001_201030  20201030  23  16  7  0  0  0  0  

ulg001_201031  20201031  30  16  14  0  0  0  1  

ulg001_201103  20201103  48  42  6  0  0  0  0  
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soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

ulg001_201104  20201104  31  26  5  0  0  0  0  

ulg001_201105  20201105  22  13  9  0  0  0  0  

ulg001_201106  20201106  20  20  0  0  0  0  0  

ulg001_201107  20201107  43  28  15  0  0  0  0  

ulg001_201111  20201111  116  108  8  0  0  0  0  

ulg001_201112  20201112  61  61  0  0  0  0  0  

ulg001_201113  20201113  70  70  0  0  0  0  0  

ulg001_201114  20201114  68  68  0  0  0  0  0  

ulg001_201119  20201119  80  79  1  0  0  0  0  

ulg001_201120  20201120  17  17  0  0  0  0  0  

ulg001_201121  20201121  62  62  0  0  0  0  0  

ulg001_201124  20201124  64  64  0  0  0  0  0  

ulg001_201125  20201125  50  49  1  0  0  0  0  

ulg001_201126  20201126  31  31  0  0  0  0  0  

ulg001_201127  20201127  51  51  0  0  0  0  0  

ulg001_201128  20201128  51  50  1  0  0  0  0  

ulg001_201201  20201201  48  48  0  0  0  0  0  

ulg001_201202  20201202  42  41  1  0  0  0  0  

ulg001_201203  20201203  29  28  1  0  0  0  0  

ulg001_201204  20201204  36  35  1  0  0  0  0  

ulg001_201205  20201205  34  34  0  0  0  0  0  

ulg001_201208  20201208  29  29  0  0  0  0  0  

ulg001_201209  20201209  26  26  0  0  0  0  0  

ulg001_201211  20201211  79  67  12  0  0  0  1  

ulg001_201212  20201212  28  20  8  0  0  0  0  

ulg001_201215  20201215  34  21  13  0  0  0  0  

ulg001_201216  20201216  43  37  6  0  0  0  0  

ulg001_201217  20201217  43  43  0  0  0  0  0  

ulg001_201218  20201218  41  40  1  0  0  0  0  

ulg001_201219  20201219  80  80  0  0  0  0  0  

ulg001_201222  20201222  64  63  1  0  0  0  0  

ulg001_201223  20201223  30  30  0  0  0  0  0  

ulg001_201224  20201224  4  0  4  0  0  0  0  

soubor datum zasláno Perio IN ADD UPD NEW přijato 

CELKEM  8 972 0 8 895 6 644 544 1 706 8 894 
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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 Jakub Lepší (Oddělení časopisů), paginaci 

a metadata Oddělení doplňování a zpracování fondu. V roce 2020 bylo v souhrnu 

dokončeno 42 monografií a 77 ročníků seriálů. Paginace a rozčlenění na tituly, ročníky 

a čísla byly provedeny u dalších 102 zakázek. 51 zakázek bylo odesláno k opravám skenů. 

Byla ověřována validita záznamů MARC v Krameriu a Tritiu. 

Na konci roku 2020 došlo k přechodu z digitalizačního systému SafeBook na 

webový ProArc. 

TABULKA: SEZNAM DOKONČENÝCH ZAKÁZEK 

číslo 

zakázky 

signatura čČNB název zakázky 

SB150000060 N72268 cnb002522179 
Zehn Jahre Feuerwehr-Verbandswesen in Böhmen 
vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1888 

SB150000388 N28481 cnb002706851 Der Curort Teplitz-Schönau in Böhmen 

SB150000430 IN72299 
 

Protokoll der am 11. April 1886 in Teplitz 
abgehaltenen Achtundzwanzigsten Ordentlichen 
General 

SB150000492 N72808 cnb002723009 Podřipské hedvábnictví 

SB170000046 N222019 cnb002277107 Šluknovský zámek : --kouzlo detailu 

SB170000087 N233530 cnb002434272 Děčínské skoky časem 

SB180000034 B48054/2006 cnb001793834 Lounští Lounským : literární almanach 

SB180000035 B48054/2007 cnb001793834 Lounští Lounským : literární almanach 

SB180000036 B48054/2008 cnb001793834 Lounští Lounským : literární almanach 

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 

SB180000048 N159313/2008 cnb001197191 Ústecké kalendárium 2008 

SB180000077 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 

SB180000078 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 

SB180000080 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 

SB180000082 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 2017/1 

SB180000083 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 2017/3 

SB180000084 Č462 cnb000357298 Památky, příroda, život 2017/4 

SB200000010 N223429 cnb002195144 Ledvice: historie a současnost úpravy uhlí 

SB200000012 N207780 cnb001867024 Opožděné vzpomínky 
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číslo 

zakázky 

signatura čČNB název zakázky 

SB200000013 N209969 cnb001997249 
Putování za rozhlednami Lužických hor a Českého 
Švýcarska 

SB200000015 N223281 cnb002201147 Sakrální památky Ústeckého kraje 

SB200000016 N208110 cnb001866831 Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy 

SB200000017 N206149 cnb001931100 Stopa, příběh, svědectví 

SB200000018 N209836 cnb001991713 
Z hlubin vzpomínek na předválečné Teplicko 
a Duchcovsko 

SB190000053 N221900 cnb002537638 
Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge 
k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO 

SB190000060 N215164 cnb002105475 Jan Evangelista Purkyně. Věda v umění 

SB160000188 Č290/1981 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000189 Č290/1982 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000190 Č290/1984 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000191 Č290/1985 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000192 Č290/1986 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000193 Č290/1987 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000216 Č290/1983 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000218 Č290/1988 cnb000356504 Revue Teplice 

SB200000004 N221284 cnb002150940 Kadaňské nocturno 

SB200000005 N218845 cnb002147732 Žatecko a Kadaňsko 

SB200000006 N209265 cnb001966814 Mince ze sbírky Podřipského muzea 

SB200000007 N209264 cnb001965617 45 let bigbítu ve Štětí 

SB200000008 N209306 cnb001967833 Konětopy 

SB160000017 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000018 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000019 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000020 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000022 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000024 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000025 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000152 Č290/1972 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000153 Č290/1973 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000154 Č290/1975 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000155 Č290/1976 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000156 Č290/1977 cnb000356504 Revue Teplice 

SB160000250 N230139 cnb002395499 
Statistisches Handbuch der königlichen Freistadt 
Aussig 

SB170000005   Ústecký kraj rok poté Povodeň 2002 

SB200000019 N220441 cnb002150895 
Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu 
a v ghettu Terezín 

SB160000154 Č290/1975 cnb000356504 Revue Teplice 

SB150000412 N220965 cnb002159315 Tragická místa paměti 
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číslo 

zakázky 

signatura čČNB název zakázky 

SB160000165 N212235/1919-20  
Bericht des Staatsrealgymnasiums in Kaaden über 
das Schuljahr 1919/20 

SB160000166 N212235/1920-21  
Bericht des Staatsrealgymnasiums in Kaaden über 
das Schuljahr 1920/21 

SB160000167 N212235/1921-22  
Bericht des Staatsrealgymnasiums in Kaaden über 
das Schuljahr 1921/22 

SB160000168 N212235/1922-23  

43. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1922/23 

SB160000169 N212235/1923-24  

44. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1923/24 

SB160000170 N212235/1924-25  

45. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1924-25 

SB160000171 N212235/1925-26  

46. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1925-26 

SB160000172 N212235/1926-27  

47. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1926-27 

SB160000173 N212235/1927-28  

48. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1927-28 

SB160000174 N212235/1928-29  

49. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1928-29 

SB160000175 N212235/1929-30  

50. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums in 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1929-30 

SB160000176 N212235/1930-31  

51. Jahresbericht des Staatsrealgymnasiums zu 
Kaaden, veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 
1930-31 

SB160000177 N212235/1931-32  

52. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums zu Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1931-1932 

SB160000178 N212235/1932-33  

53. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums zu Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1932-33 

SB160000179 N212235/1933-34  

54. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums zu Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1933-34 

SB160000180 N212235/1934-35  

55. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums zu Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1934-1935 

SB160000181 N212235/1935-36  

56. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums zu Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1935-1936 
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číslo 

zakázky 

signatura čČNB název zakázky 

SB160000182 N212235/1936-37  

57. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1936-37 

SB160000183 N212235/1937-38  

58. Jahresbericht des deutschen 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden, veröffentlicht am 
Schlusse des Schuljahres 1937-38 

SB170000028 N214130 cnb002009157 
Na Vikárce v Litoměřicích : o duši básníků (nejen té 
K. H. Máchy) 

SB170000037 IN220890 cnb002150647 Turn 

SB170000040 N224108 cnb002171941 Julius Lippert a německé prostředí v Čechách 

SB170000084 N227485 cnb002256648 Bořeň : očima geologa 

SB170000136 IN226095 cnb002257513 Děčín : romantické místo na severu Čech 

SB170000142 N237680 cnb001510653 Stadice : obraz historicko-místopisný 

SB170000143 N224573 cnb000793206 
IV. aukce Thun-Hohensteinské knihovny z Děčína : 
výstava od 24. října do 5. listopadu 1933 

SB180000025 N244618 cnb002475155 Dějepis Lounek a Chodoun 

SB180000028 N240515 cnb002522536 Duchcov 

SB180000064 N226865 cnb002199104 Helfenburk : hrad pražských arcibiskupů 

SB180000068 N250308  
Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge : ein 
Heimatbuch über den Kreis Leitmeritz in Böhmen 

SB180000070 N228744 cnb002268529 
Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? : 1939-
1945 

SB180000113 N242200 cnb002567823 
Seltene Pflanzen im Erzgebirge : situation in 
Böhmen und Sachsen 

SB180000114 N242199 cnb002567827 
Vzácné rostliny Krušných hor : situace v Čechách 
a v Sasku 

SB190000010 IN226994 cnb002265344 Důlní měřiči a geologové 

SB190000011 IN244818 cnb002616896 Tulákům Jetřichovicka 

SB190000012 N229117 cnb002267017 Litoměřické ulice 

SB190000016 N221463 cnb002167763 
Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století 
(1780–1918) 

SB180000049 N108703/1904  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1904 

SB180000050 N108703/1905  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1905 

SB180000051 N108703/1906  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1906 

SB180000052 N108703/1907  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1907 

SB180000053 N108703/1908  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1908 

SB180000054 N108703/1909  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1909 

SB180000056 N108703/1914-1915  
Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre 
Tätigkeit im Jahre 1914-1915 

SB160000008 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 
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číslo 

zakázky 

signatura čČNB název zakázky 

SB160000010 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000011 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000013 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000014 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000015 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000016 N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000008  N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000010  N39421 cnb000660449 Děčínské vlastivědné zprávy 

SB160000158 N212235/1911  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000159  N212235/1911-12  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000160 N212235/1912-13  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000161  N212235/1913-14  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000162   N212235/1914-15  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000163    N212235/1915-16  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

SB160000164  N212235/1916-17  
Jahresbericht des deutschen k.k. 
Staatsrealgymnasiums in Kaaden 

Další činnosti Oddělení doplňování a zpracování fondu 

Vedle vlastní odborné činnosti se pracovníci Oddělení doplňování a zpracování 

fondu 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 16 dotazů na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu 

i elektronické pošty. 

Správa fondu 

Na začátku roku se pracovníci Oddělení správy fondu kvůli velmi nízkým teplotám 

dočasně přemístili ze skladu Vaňov do skladu ve Všebořicích. Souběžně s polepováním 

fondu čipy RFID ve skladu Všebořice začalo oddělení s vyklízením uzavřených poboček 

Krásné Březno a Kamenný Vrch. Zároveň se oddělení ujalo vybavování nové pobočky 

v Neštěmicích knihovními regály (byly použity regály ze zaniklých poboček) a podílelo se 

na výběru a následném převodu fondu (cca 3 000 knihovních dokumentů) z uzavřené 

pobočky v Krásném Březně do nové neštěmické pobočky. Zbývající fond z pobočky 
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Krásné Březno byl přesunut do skladu ve Velké Hradební. Knižní fond z pobočky 

Kamenný Vrch byl převezen a dočasně uskladněn v propůjčených prostorách poblíž 

plánované nové pobočky na Novosedlickém náměstí na Střekově.  Do konce března byly 

s pomocí zaměstnanců z ostatních oddělení vystěhovány obě zaniklé pobočky, zbylý 

nábytek byl přemístěn do prostor bývalé budovy Krajské majetkové v ulici Na Schodech. 

Pracovníci oddělení přemístili fond LP desek z budovy knihovny v ulici 

W. Churchilla na pobočku Hornická, průběžně rozváželi knihy po okresních knihovnách 

a transfer na pobočky SVK, během koronavirové krize zpracovávali data pro revizi signatur 

časopisů. Do konce listopadu byl polepen zbytek fondu čipy RFID ve skladu Všebořice, 

bylo zahájeno slučování fondu beletrie Studovny literárně vědní a Lidové půjčovny. 

V prosinci byl z důvodu nevyhovujících podmínek uskladnění a vzhledem k pozdržení 

otevření nové pobočky na Střekově převezen fond z bývalé pobočky Kamenný Vrch do 

skladu ve Velké Hradební k rozebrání do ostatních půjčoven a poboček. 

9. Meziknihovní výpůjční služba 

V rámci meziknihovní výpůjční služby obdržela SVK celkem 2 255 požadavků 

z jiných knihoven (o 1 491 méně než v roce 2019), z nichž kladně bylo vyřízeno 

2 230 požadavků. Uživatelé SVK podali 94 požadavků, kladně jich bylo vyřízeno 79. 

V rámci mezinárodní meziknihovní služby byl podán a kladně vyřízen 1 požadavek.  

10. Z činností oddělení služeb 

Dětské oddělení  

Oddělení se kromě realizace podílelo i na prezentaci projektu Dopis babičce 

a dědečkovi (reportáž pro Českou televizi a televizi Nova, rozhovor pro rádio Blaník, živý 

vstup do vysílání Českého rozhlasu Sever, rozhovor pro Seniorské listy). Na podporu 

projektu Bookstart v rámci celostátní kampaně Čtení pomáhá bylo vytvořeno animované 

video. S kolegy z dalších oddělení byl plánován program hudebního festivalu na dvoře 

knihovny, který měl proběhnout 13. 6., ale bohužel nemohl být realizován, podobně jako 

čítárna a dílna Dětského oddělení v rámci programu Nábřeží žije plánovaného ve spolupráci 

se spolkem Střekovské matky (akce se měla konat 7. 6., byla však rovněž zrušena).  

Spolu s vedoucím Ateliéru oděvního a textilního designu FUD UJEP MgA. Janem 

C. Löbelem byl připraven workshop a následně jako náhrada živého setkání online výzva 

ke čtenářským návrhům vybavení pro Dětské oddělení; propagační video bylo vytvořeno ve 

spolupráci s pedagogem z Katedry fotografie na FUD UJEP, MgA. Jiřím Dvořákem.  

V době nuceného uzavření knihovny se Dětské oddělení soustředilo hlavně na 

navázání kontaktu s komunitou svých uživatelů a příznivců ve virtuálním prostředí. Vznikl 

blog (detskyblog.svkul.cz), zamýšlený jako most mezi knihovnou, čtenáři a autory knih 

v době, kdy se nemohou setkávat naživo v knihovně. Do online podoby byly převedeny dvě 

již tradiční pravidelné akce, tvoření pro děti a tátovské čtení.  
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V době uzavření knihovny pracovníci oddělení rovněž připravovali nové lekce na 

podporu čtenářské gramotnosti, věnovali se třídění knižního fondu na volném výběru a ve 

skladech, prováděli změny lokací, redukci fondu ve skladech a následně jeho kompletní 

označení RFID kódy; třídili a měnili lokace fondu časopisů, zaměřili se i na úklid prostoru 

Dětského oddělení a zázemí. Dále graficky zpracovávali propagační materiály knihovny, 

spravovali dětský web a vkládali informace o akcích na hlavní web a Facebook knihovny. 

Lidová půjčovna 

Ve spolupráci s Oddělením doplňování a zpracování fondu byly vybírány knižní 

novinky pro nákup do fondu Lidové půjčovny, stejně tak byl fond doplňován dalšími 

výtisky nejvíce žádaných (rezervovaných) knih. 

Marie Benatská byla zapojena do projektu Mít svět přečtený, a to v tématu tvorby 

komiksů. Společně s kolegou Václavem Školoudem a žáky ZŠ Pod Vodojemem se 

věnovali procesům vzniku komiksů a historii tohoto žánru, některá setkání pracovní 

skupiny probíhala přímo v prostorách oddělení.  

Pracovníci Lidové půjčovny připravovali vyřazené knihy pro knihobudky 

(ÚMO Severní Terasa, MŠ Zdravíčko, západní nádraží, hostel CMYK, Globus) 

a pravidelně je doplňovali. Nově byla domluvena spolupráce s pedagogy Gymnázia 

J. A. Komenského v Dubí a jejich školní knihovnou. 

V rámci Senior klubu probíhaly společné aktivity s Centrem psychosomatické péče 

Péxis, přednáška na téma bezpečnosti seniorů byla uspořádána ve spolupráci s městskou 

policií. Spolupráci s pracovníky Lidové půjčovny bohužel ze studijních důvodů ukončil 

dobrovolník František Novák z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. 

Činnost Lidové půjčovny byla v roce 2020 stejně jako u ostatních oddělení silně 

poznamenána protiepidemickými opatřeními. Začátek roku se ještě nesl v duchu let 

přechozích, například 6. 1. zavítalo do Lidové půjčovny 556 čtenářů, pakse počty ustálily na 

obvyklých dvou až třech stovkách čtenářů za den. Bohužel už v březnu přišlo první 

uzavření a výzva, která se stala signifikantní nejspíš nejen pro celý rok 2020 – jak převést co 

nejvíce aktivit a činností do online prostoru. U některých aktivit Lidové půjčovny se to 

podařilo dobře (tvůrčí psaní, Virtuální univerzita třetího věku), jinde to bylo těžké až 

nemožné (trénování paměti, Senior klub). 

V době nuceného uzavření knihovny se pracovníci Lidové půjčovny zaměřili 

nejprve na práce v zázemí, jako je třídění fondu, úklid regálů a skladů, zajišťovali také chod 

registračního pultu a obsluhu hlavního vchodu knihovny. Velkou měrou se podíleli na 

polepování fondu štítky RFID ve skladu ve Všebořicích. Zapojili se do projektu Akademie 

science fiction, fantasy a hororu (ASFFH) Fantastická knihovna a ve fondu oddělení zřídili 

speciální sekci knih oceněných touto akademií. Knihy vytřídili a nově označili, knihy nově 

ponesou i logo tohoto projektu.  

 V rámci práce z domova se mj. knihovníci zapojili také do šití roušek, do oprav 

záznamů na serveru Obalkyknih.cz a věnovali se studiu – absolvovali různé vzdělávací 



 
81 

a jazykové online kurzy. Nezanedbatelnou měrou také pomáhali členům Senior klubu 

a studentům VU3V se vším, co bylo potřeba, od již zmíněného dodávání materiálů ke 

studiu studentům VU3V, přes donášku roušek a nákupů, až po pomoc a podporu v těžkých 

chvílích. 

Multimediální oddělení 

Multimediální oddělení bylo na jaře přestěhováno do uvolněného prostoru ve 

2. patře budovy v ulici. W. Churchilla, sice menšího, než byly dříve využívané tři místnosti 

na témže patře, výpůjční pult však mohl být znovu umístěn přímo v oddělení. Z důvodu 

nedostatku prostoru bylo během stěhování přemístěno 5 000 méně využívaných CD 

z volného výběru do skladu ve 3. patře a veškerý fond desek byl přemístěn do skladu na 

pobočce Hornická. Na podzim pak bylo z důvodu úsporných opatření rozhodnuto 

o sloučení některých oddělení, mezi nimiž bylo právě i Multimediální, po svém sloučení 

s Poradenským a edukačním centrem a Zvukovou knihovnou se ještě do konce roku 2020 

stěhovalo znovu, a to do 1. patra budovy v ulici W. Churchilla. 

Pracovníci oddělení byli zapojeni v projektu Mít svět přečtený (podíleli se na 

tématech Nové technologie a jejich využití v rozvíjení kreativity a Programování aplikací 

do chytrých zařízení). Pokračovali také ve spolupráci s KISK MU Brno v projektu 

Akcelerátor, v jeho rámci byl proveden a vyhodnocen výzkum mezi veřejností na téma 

makerspeace v knihovnách, získané informace byly zapracovány do koncepce 

polytechnické dílny v SVK. Během spolupráce s KISK se pracovníci oddělení jako 

přednášející zúčastnili konference Sociální inovace v knihovnách 2020 v Brně a online 

semináře Makerspace, laboratoře a dílny v knihovnách. 

Multimediální oddělení nadále pokračovalo v úspěšné spolupráci s projektem 

programování pro starší děti a mládež CoderDojo. Aktivně spolupracuje i s Domem dětí 

a mládeže a vzájemnou výměnou informací přispívá k realizaci projektu Podpora 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji. 

Během koronavirové krize se pracovníci oddělení dále zaměřili na přípravu 

podkladů pro budoucí realizaci polytechnické dílny – rozmístění strojů a nářadí v dílnách, 

návrhy nábytku, testování a kalibraci strojů a vytvoření pravidel pro jejich bezpečné 

používání, přípravu nových lekcí, návrh (nákres) a výrobu výukových modelů pro potřeby 

lekcí, návrh webových stránek (frontend, backend). Důležitou náplní práce bylo 

sebevzdělávání v softwaru, který je nutný k plnému využití strojů v polytechnické dílně, 

a zpracování postupů školení na dané stroje. Oddělení tak dokončilo přípravu pro testovací 

provoz dílny a spolupracovalo s Oddělením PR a Poradenským a edukačním centrem na 

propagaci a tvorbě programu. V polovině listopadu byly předány budoucí prostory dílny 

stavební společnosti k rekonstrukci. 

Multimediální oddělení rovněž připravovalo lekce s hudební tematikou pro školy 

nebo lekce na výuku programování s ozoboty. Na 3D tiskárnách probíhal tisk komponentů 

pro ochranné štíty a respirátory apod. a pracovníci oddělení navrhli a vyrobili ochranná 
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pultová plexiskla pro většinu oddělení v SVK. Vypomáhali i se zajištěním provozu 

centrálního pultu v budově v ulici Winstona Churchilla a s polepováním knihovního fondu 

RFID štítky, účastnili se stěhování jednotlivých oddělení, věnovali se dalšímu odbornému 

vzdělávání a samostudiu. 

Oddělení cizojazyčné literatury 

Nejzásadnější událostí pro Oddělení cizojazyčné literatury bylo v roce 2020 sloučení 

obou jeho částí, v říjnu se společně přestěhovaly do prostoru v 1. patře budovy Velká 

Hradební 49 místo Oddělení časopisů. Větší část prostoru nyní slouží pro fond anglického 

jazyka, do menší místnosti byly uloženy ostatní jazyky. K dispozici jsou dvě počítačové 

stanice s internetem pro veřejnost a 10 studijních míst. Všechen zbývající fond byl uložen 

do skladu, kde oddělení získalo dostatek prostoru pro uložení dalšího fondu, což je jistě 

nespornou výhodou. Pracovnice oddělení věří, že až se vše vrátí k normálu, čtenáři tyto 

změny přivítají pozitivně. 

V době mimořádných opatření spojených se šířením covid-19 se zaměstnankyně 

Oddělení cizojazyčné literatury věnovaly samostudiu (např. Komunitní knihovnou krok po 

kroku, Citace, Lepší služby aj.), zapojily se do projektu Jihočeské vědecké knihovny 

v Českých Budějovicích Obalkyknih.cz, fungovaly jako dobrovolnice v Dobrovolnickém 

centru (rozvoz nákupů, roušek seniorům či vyřizování jiných potřebných činností). Rovněž 

se zapojily do prací ve skladu ve Všebořicích (lepení štítků RFID) a zaměřily se i na revizi 

fondu, či jeho akvizici. Komunikace se čtenáři probíhala online (např. po Skype apod.), 

stejně jako některé pravidelné kurzy realizované v oddělení, byly rovněž připravovány nové 

lekce. V říjnu a listopadu celé oddělení zaměstnalo zmíněné stěhování a s tím spojené 

činnosti (řazení a značení fondu, třídění do skladu, zařizování kanceláře apod.). 

Oddělení spravuje vlastní webovou doménu. 

Oddělení časopisů 

Během roku 2020 bylo uloženo 135 nových titulů periodik, počet exemplářů 

docházejících periodik v roce 2020 činil 3 126. Pět periodik docházejících pouze 

v elektronické formě bylo vystaveno na server a zpřístupněno ve vnitřní síti na 

http://periodika.svkul.cz/, 107 periodik docházejících pouze v elektronické formě je 

ukládáno v počítači v Oddělení časopisů. 

Za nákup periodik bylo vydáno 199 257,28 Kč.            

V srpnu došlo k rozšíření volného výběru čítárny, počet časopisů k vypůjčení domů 

byl navýšen o 90 titulů. V důsledku nutných úsporných opatření ale bohužel bylo v říjnu 

rozhodnuto přestěhovat Oddělení časopisů do výrazně menších prostor v přízemí budovy ve 

Velké Hradební 49 a uvolnit prostor v 1. patře pro navštěvovanější Oddělení cizojazyčné 

literatury. Ve volném výběru oddělení tak zůstalo k dispozici jen150 titulů (k vypůjčení 

domů), zbytek fondu byl uložen ve skladu a je k dispozici na vyžádání. S přechodem do 

nových prostor bylo ukončeno vybírání poplatků, registrace jsou směřovány k centrálnímu 

registračnímu pultu, přímo v oddělení také není k dispozici kopírka. Návštěvnost oddělení 
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a výpůjčky negativně ovlivnil v roce 2020 covid-19, nakolik se do výše těchto ukazatelů 

promítnou menší prostory, ukáže příští rok. 

Během uzavření knihovny se pracovníci oddělení věnovali jednak své běžné činnosti 

(evidence, zakládání, urgence, kompletace), kterou je potřeba dělat, i když je knihovna 

uzavřená, jednak se podíleli na polepování fondu ve skladu ve Vaňově štítky RFID. 

Vzhledem ke stěhování oddělení museli také redukovat fond volného výběru, předělávat 

lokace, vázali uzavřené ročníky časopisů a uspořádali fond oddělení ve skladech. Během 

roku spolupracovali na přípravě a podpoře některých akcí pořádaných SVK a dále se 

vzdělávali. Při práci z domova probíhala kontrola záznamů v Souborném katalogu 

a skenování obálek periodik.  

Oddělení studoven a bibliografické  

Oddělení studoven a bibliografické slučuje Studovnu literárně vědní, Regionální 

studovnu, Všeobecnou studovnu a Studovnu výtvarného umění, na volném výběru se 

nacházejí dokumenty všech zmiňovaných studoven. Další fondy jsou v interním skladu 

v ul. Velká Hradební, ve skladu Všebořice a ve skladu Vaňov. V průběhu druhého pololetí 

roku 2020 byl převeden fond beletrie Studovny literárně vědní ze skladu Všebořice do 

fondu Lidové půjčovny. 

Do Oddělení studoven přibylo v prvním pololetí celkem 746 nových dokumentů: do 

fondu Studovny literárně vědní bylo založeno 117 nových přírůstků, do Regionální 

studovny 329, do Studovny výtvarného umění 154, do Všeobecné studovny 146; 

1 elektronický zdroj a 9 nových map. Akvizici jsou pravidelně předávány tipy na doplnění 

dokumentů do fondu, zejména regionální literatury. Aktualizován byl fond právní a daňové 

literatury.  

Bylo zkompletováno, označeno a do skladů uloženo 221 svazků periodik (regionální 

deníky a ostatní regionální tiskoviny 194, literární časopisy 11, ostatní periodika 16 sv.). 

V měsíci červnu byl vydán Výběr kulturních výročí (VKV) č. 2/2020 

se 152 bibliografickými záznamy. Zpracovány byly medailony a bibliografie tří osobností 

z regionu – ústecké sbormistryně Anny Koberlové (66 záznamů), malířky a výtvarnice 

Hanky Krawcec žijící ve Varsndorfu a Filipově (57 záznamů) a motocyklového 

konstruktéra a podnikatele Albina Huga Liebische z Krásné Lípy (29 záznamů). V prosinci 

vyšel Výběr kulturních výročí (VKV) č. 1/2021 se 483 bibliografickými záznamy. 

Zpracovány byly medailony a bibliografie kata a ranhojiče Karla Hussa pocházejícího 

z Mostu (30 záznamů), básníka, spisovatele a bojovníka se vztahem k Litoměřicím José 

Rizala (36 záznamů), filmového producenta, rodáka z Ústí n. L. Rudolfa Siebera 

(8 záznamů) a máchologa, matematika a spisovatele žijícího na Litoměřicku Pavla Vašáka 

(409 záznamů). Kalendárium na rok 2021, zvláštní číslo VKV, bylo na webových stránkách 

knihovny zveřejněno v měsíci listopadu. Všeobecná část čítá 1 308 záznamů, kalendárium 

regionálních výročí ÚK dosáhlo počtu 1 379 záznamů. 

K digitalizaci KDJ bylo předáno 36 dokumentů (11 829 stran). 
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Bylo zodpovězeno zhruba 52 složitějších dotazů (Ptejte se knihovny: 6;  telefonický 

dotaz: 1; e-mail: 2; studovny: min. 44). Nejvíce dotazů tematicky spadá do Regionální 

studovny. Uživatele zajímaly hlavně informace o geologii a geografii Ústeckého kraje,  

např. historie pěstování vína v Polabí, česko-saská ekonomická spolupráce, zápas 

TJ Kovostroj s reprezentací roku 1962 ve fotbale v regionálním tisku, Kaplíř ze Sulevic, 

sochy a tabule na budově České spořitelny v Ústí n. L, natáčení filmů v Mostě, zničení 

mostu v Mikulově u Teplic, články o bratrech Šimkových 2000–2002, geologie Mostecka, 

geologie Mariánské skály, geologie Prackovic, výskyt příjmení Brudna v severních 

Čechách, dějiny Peruce 1938–1941, historie vysokoškolských kolejí v Ústí n. L., 

donátorská činnost v Ústí n. L. v 1. polovině 20. století, donátorská činnost rodiny 

Weinmannů, kostel sv. Barbory Valkeřice – bourání, Chotkové a Velké Březno, Michael 

Bílek – sochař. 

Obecné dotazy směřovaly např. na amputace dolní končetiny, dostupné databáze pro 

vyhledávání odborných článků a výzkumů (vývojová psychologie, pedagogika), značky 

českého porcelánu, notový záznam La Boheme Ch. Aznavoura, podíl T. G. Masaryka na 

vzniku ČSR, sourozenecké pozice, cla, celnictví v 16. století, články z MF 1949, právní 

rámec družstev, J. Locka a J. J. Rousseaua a jejich pedagogické názory, Karla Švába 

a proces s Rudolfem Slánským, vydávání e-knih, autorská práva, dějiny světových 

vynálezů. 

O rešeršní služby projevilo zájem 17 uživatelů. Byla zpracována tato témata 

s uvedeným počtem záznamů: 

Adiktolog v dětských domovech Ústeckého kraje         50 

Kariérní poradenství na základních školách         30 

Vliv digitálních technologií na duševní zdraví dětí a mládeže       20 

Vliv internetové závislosti na pozornost žáků         30 

Citační ohlasy autora – doc. V. Houžvička      198 

Analýza úrovně finanční gramotnosti žáků 8. tříd         20 

Drogová závislost jako sociálně patologický jev         30 

Vliv hormonální antikoncepce na zdraví a plodnost žen        35 

Dětská kresba a rozvoj abstraktního myšlení         20 

Distanční vzdělávání na škole v době karantény         25 

Adaptace osob se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání    16 

Citační ohlasy publikovaných prací – Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.    22 

Schichtové – život a podnikání, závody, mýdlo, vila, SETUZA     19 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře       14 

Modelace nehody železniční cisterny převážející chlór      28 

Controlling a jeho přínos pro podnik        16 

Komunikace s rodiči žáků se SVP na ZŠ ve vyloučených lokalitách    40 
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Možnost individuální lekce, při níž konzultovalo vlastní zpracování rešerše 

a problematiku citování, využilo 9 uživatelů. Na objednávku byl vytvořen soupis literatury 

o Ústeckém kraji 2000–2020 ve fondu SVK k připravované publikaci o Ústeckém kraji. 

Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 8 návrhů nových personálních 

autorit a 151 oprav autorit. Byla aktualizována excerpční základna periodik a nově byly 

zařazeny k excerpci 2 tituly, Důlní a Hornické noviny. Tyto budou excerpovány i zpětně. 

Z regionálního tisku bylo vybráno 118 záznamů pro uložení do databáze REOS. Do bází 

budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo: 

REOS  284 nových osobností uloženo, 581 osobností aktualizováno, celkem 

865 doplněno a opraveno  

ANL   888 nových záznamů uloženo 

Celé oddělení se zásadní měrou podílelo na přípravě publikace s  názvem Zírej na 

ten kraj. Domlouvalo podobu knihy, rozdělovalo úkoly, oslovovalo spoluautory příspěvků, 

spolupracovalo s grafikem na vytvoření vzorové strany a zejména zpracovalo 

28 jednotlivých příspěvků k tipům na výlety vlastním i od kolegů. Rovněž byl napsán úvod 

a kontrolovány texty. 

 Pracovnice oddělení spolupracovaly na vydávání programu knihovny 

tvorbou textů o vybraných osobnostech (J. Verne, J. A. Komenský, A. Náprstková, 

G. Garbo, A. Rimbaud, Z. Kalandra, K. Teige, K. Svolinský). Kromě toho přispívaly i na 

blog knihovny a spravovaly vlastní instagramový účet studovny. 

Semínkovna byla na začátku roku doplněna o 258 balíčků nově získaných druhů 

semen. I přes uzavření knihovny byla do konce května všechna semínka rozebrána. 

V druhém pololetí se sbíralo, sušilo, třídilo pro semínkovnu v dalším roce.  

Celý rok byl silně poznamenán koronavirovou krizí, zejména z důvodu uzavření 

knihovny i škol a přechodem na online fungování služeb. Díky dohodě NK ČR a MZK 

s autorskými svazy byly uživatelům z řad vysokoškolských studentů a učitelů online 

zpřístupněny digitalizované dokumenty SVK v databázi Kramerius. Do elektronické 

podoby bylo převedeno zadávání rešerší a díky tomu nebyl při jejich vypracování žádný 

výpadek. Oproti předešlému roku byl naopak zaznamenán nárůst požadavků. 

Uzavření knihovny bylo využito k masivnímu probrání jednotlivých fondů studovny 

(Studovny literárně vědní, Všeobecné a Studovny výtvarného umění), úklidu a vyřazení 

neaktuálních, zastaralých děl a doplnění nových publikací. Dle potřeby byly knihy 

přebaleny a přeznačeny. Pozornost byla věnována i excerpci a ukládání regionálních novin 

a časopisů (byla zpracována část, která čekala z předchozího roku kvůli nepřipravenosti 

nového knihovního systému). 

Kromě již výše zmíněné běžné pracovní náplně se pracovnice oddělení naučily 

používat mobilní i webové komunikátory, cloudové úložiště knihovny a další programy 

nutné pro komunikaci s kolegy a zvládnutí práce z domova.  Účastnily se webinářů  

a e-learningových kurzů. V období prázdnin a podzimní uzávěry značily pracovnice 
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studovny knihy ve skladu Vaňov RFID kódy a vypomáhaly při službách u výdejního 

okénka. 

Pobočky knihovny 

S platností od 20. 12. 2019 byly k 31. 12. 2019 uzavřeny pobočky Severočeské 

vědecké knihovny v Krásném Březně a na Kamenném Vrchu. Pobočka Krásné Březno byla 

částečně nahrazena nově otevřenou pobočkou Neštěmice, jež první návštěvníky přivítala 

9. 3. 2020. Umístěna je v budově odloučeného pracoviště Speciální základní školy 

a Praktické školy Pod Parkem na adrese Studentská 297. 

Náhrada za pobočku na Kamenném Vrchu je stále plánována. Nabídnuté prostory 

pro novou pobočku Střekov jsou v objektu bývalé praktické školy v ulici Karla IV. 34 

nedaleko Novosedlického náměstí, tyto prostory jsou však v nevyhovujícím stavu a je 

potřeba provést větší rekonstrukci. S ohledem na stávající situaci a snížení rozpočtu bylo  

jednání o financování rekonstrukce pobočky prozatím pozastaveno, čímž se posunula doba 

možného otevření pobočky. Na řešení situace knihovna nadále pracuje. 

V roce 2020 musely být kvůli opatřením proti šíření koronaviru pobočky SVK stejně 

jako další pracoviště knihovny dočasně uzavřeny nebo otevřeny pouze z části. Dle přísných 

hygienických pravidel byl na určitou dobu podle stupně omezen i počet osob. I za dosti 

nepříznivých podmínek pobočky SVK navštívilo a využilo jejich služeb celkem 20 114 lidí 

a proběhlo tu celkem 56 kulturních a vzdělávacích akcí. 

Pobočka Stříbrníky uspořádala komunitní společné setkání Svazu Slováků. Pobočka 

Hornická byla mj. nabídnuta jako prostor pro domovní schůzi. Přestože takovou příležitost 

nelze zahrnout mezi běžné kulturní či vzdělávací akce, navštívilo a prohlédlo si pobočku ten 

den 35 lidí, z nichž mnozí o její existenci v blízkosti svého bydliště dosud nevěděli. 

V době nuceného uzavření knihovny se zaměstnanci poboček zaměřili na práce 

v zázemí, jako je třídění a aktualizace fondu, úklid regálů a skladů, kontrola a aktualizace 

řazení dokumentů, revize fondu, výběr dokumentů k převazbě, odpis časopisů apod. 

Po zrušení dvou poboček bylo také zapotřebí tyto prostory vyklidit – část knihovního fondu 

byla přidělena na další pobočky, zbytek byl uložen pro naskladnění nové pobočky na 

Střekově. Pracovníci poboček se věnovali rovněž obsahové přípravě lekcí a vzdělávacích 

aktivit, ve velké míře také komunikovali se čtenáři, podávali jim informace. Sledovali 

knižní trh a prováděli předvýběr novinek. 

Pobočka Klíše i pobočka Hornická se zapojily do šití roušek. Pobočky Stříbrníky 

a Hornická vypomáhaly donáškovou službou pro své čtenáře. 

Poradenské a edukační centrum 

Poradenské a edukační centrum Severočeské vědecké knihovny je uživatelům 

přístupné od 1. 1. 2019, původně ve 3. patře, od podzimu 2020 v 1. patře budovy Lidové 

části SVK v ulici W. Churchilla. Důvodem přesunu oddělení byla organizační opatření 

a slučování oddělení z důvodu nutných provozních úspor. 
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Stěžejní činností Poradenského a edukačního centra je propojování formálního 

a neformálního vzdělávání, síťování a sdílení zkušeností a informací mezi partnery 

a spolupracujícími subjekty (Edhance, Diakonie, IKAP, MAP, NIDV, UJEP, Mensa, Klub 

nadaných žáků, Badatelna, Tyfloservis, Tichý svět, Nadační fond FriendlyVox a další). 

Hlavními partnery ve spolupráci s centrem jsou školy všech stupňů, jimž oddělení v rámci 

své PR činnosti zasílá nabídky a informace o zajímavých akcích, besedách a lekcích 

knihovny. Nadále je tu také možnost partnerské registrace zdarma pro pedagogické 

pracovníky a další partnery. 

I v roce 2020 Poradenské a edukační centrum ve spolupráci s Oddělením doplňování 

a zpracování fondu budovalo a doplňovalo prezenční fond učebnic, pomůcek pro osoby se 

znevýhodněním a nadané děti. To vše aktivně nabízelo cílovým skupinám svých uživatelů. 

Díky činorodé komunikaci pracovníků oddělení s nakladateli, vydavateli a výrobci se daří 

fond nadále rozšiřovat. Spolupracujícími partnery jsou zejména nakladatelství Fraus, Raabe, 

Pasparta, AAA školák, Oškola, Aladin, Včelka, Alter, Mutabene, Mamiee a další. 

Celoroční prezentace učebnic a partnerská spolupráce vyústila v ustanovení 

Poradenského a edukačního centra Informačním centrem nakladatelství Fraus a 16. a 18. 6. 

zde proběhly prezentace novinek z produkce tohoto nakladatelství vedené jeho odborným 

konzultantem Jiřím Dvořákem.  

Služby pro zdravotně znevýhodněné zastupuje online tlumočení do znakového 

jazyka Tichá linka nebo ozvučený portál FriendlyVox. Poradenská služba je kontinuálně 

zajištěna v osobě odborného garanta, speciálního pedagoga. 

Zapojením SVK do projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělání v Ústeckém kraji ÚK 

IKAP B2 se rozrostlo portfolio Poradenského a edukačního centra o další aktivity, zejména 

ve spolupráci na podaktivitě projektu Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe.  Budování 

databáze pomůcek je jedním z akčních plánů pro další rok. 

Z dalších aktivit centra je možné zmínit např. odborné setkání nad tématem 

nadaných dětí nebo křest a propagaci edukační deskové hry Městečko Kybernetov (ve 

spolupráci s NÚKIB). 

Bohužel v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními došlo ke zrušení některých 

plánovaných akcí pro školy i širokou veřejnost, např. workshopu teamu Loono 

o reprodukčním zdraví Dole dobrý. Oddělení nemohlo plně rozvinout své možnosti na poli 

prezentace neformálního vzdělávání a služeb knihovny, přesto se podařilo mnohé akce 

uskutečnit, byť některé v online prostředí. Pod hlavičkou Poradenského a edukačního centra 

proběhlo v průběhu roku 2020 celkem 30 vzdělávacích akcí s účastí 567 osob. Protože je 

ale Poradenské a edukační centrum úzce provázáno s fungováním a režimem škol, byl 

návrat k běžné činnosti oddělení i po znovuotevření knihovny komplikovaný.   

Pracovníci oddělení v rámci své činnosti spolupracují s ostatními odděleními 

knihovny, bylo tomu tak i v době omezeného provozu. Tehdy navíc probíhala úzká 

spolupráce zejména s Lidovou půjčovnou, a to např. na pokrytí služeb u registračního pultu, 
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odepisování dokumentového fondu z karantény či na obsluze výdejního okénka. Pracovníci 

se rovněž podíleli na značení fondu štítky RFID ve skladech. 

Vznikly také nové lekce informačního vzdělávání (Experimenty s nápojovými 

plechovkami, Tematické Litmonky, Želvy v úzkých), které budou prezentovány v Katalogu 

vzdělávání pro školy. Programový pracovník, jenž je zároveň lektorem pro předškolní děti, 

připravoval v čase uzavření knihovny lekce pro seznamování dětí s didaktickými 

pomůckami, celodřevěnou stavebnicí MOY TOY, jež podporuje mimo jiné motorickou 

zručnost a předčtenářskou gramotnost, a DUPLO Coding expres, která umožní dětem 

porozumět základním koncepcím kódování. Tyto lekce budou v rámci Poradenského 

a edukačního centra zařazeny mezi nabízené vzdělávací akce pro děti. 

V průběhu roku 2020 absolvovali pracovníci oddělení řadu školení a vzdělávacích 

akcí, přičemž k tomu využili zejména dobu uzavření knihovny. Vzdělávali se  

v e-learningových kurzech (příprava na e-learningový kurz knihovnické angličtiny), 

absolvovali webináře na různá témata a využili další formy samostudia. 

Vědecká půjčovna 

Oddělení nabízí lekci informačního vzdělávání Do knihovny vchod vám přijde 

vhod, interaktivní lekci Pět kontinentů či naučnou a vědomostní hru Hodnota Evropy, 

otázka hodnot. Oblíbené je také Deskohraní pro ZŠ, SŠ a školní družiny. Přestože oddělení 

plánovalo celou řadu aktivit, bohužel řada z nich, jako např. Happening pro žáky 9. tříd ZŠ, 

pokračování projektu MAP nebo deskoherní setkání Noční Uzel, musela být zrušena 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření knihovny. 

Pracovnice Vědecké půjčovny se v té době věnovaly zejména vyřizování 

elektronické pošty a telefonických dotazů čtenářů, jejichž počet se v době uzavření 

knihovny velmi citelně navýšil. Dále měly na starost obsluhu návratového automatu, třídily 

vrácené dokumenty a zařazovaly je na volný výběr, do skladu, příp. k zaslání do dalších 

oddělení. Vyřizovaly požadavky od knihoven i čtenářů SVK na meziknihovní výpůjční 

službu. Vyřazovaly, přesouvaly a uklízely fond volného výběru půjčovny, vzdělávaly se 

formou samostudia či e-learningových kurzů, některé se zapojily také do projektu 

Obalkyknih.cz, další připravovaly nové lekce nebo psaly recenze přečtených knih. Spolu 

s kolegy z dalších oddělení se rovněž zapojily do práce ve skladu Vaňov, kde do knih 

vlepovaly elektronické čipy RFID, které slouží pro zjednodušenou identifikaci dokumentů 

a jsou moderním a pokrokovým řešením zabezpečení dokumentů v knihovně. V době, kdy 

knihovna mohla provozovat výdejní okénko, pracovnice oddělení připravovaly a vyřizovaly 

předem objednané výpůjčky.  

Stejně jako v minulém roce byla i v roce 2020 k dispozici zájemcům v prostorách 

Vědecké půjčovny semínkovna, o kterou se stará Oddělení studoven.   

V rámci služby Ptejte se knihovny byly zodpovězeny 4 dotazy. 
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Zvuková knihovna 

Zvuková knihovna se v roce 2019 stala součástí Poradenského a edukačního centra, 

jejich aktivity se částečně prolínají. V důsledku organizačních opatření a slučování oddělení 

je od října 2020 i Zvuková knihovna nově součástí sloučených oddělení Poradenského 

a edukačního centra a Multimediálního oddělení. Uživatelé ji tak znovu mohou navštívit 

v 1. patře budovy Lidové části SVK. 

 V průběhu náročného roku 2020, kdy omezení způsobená uzavřením knihovny na 

jaře a na podzim ovlivnila také chod Zvukové knihovny, se pracovníci snažili udržet systém 

poskytování služeb okruhu uživatelů se zrakovým znevýhodněním, a to jak běžným 

absenčním způsobem výpůjčky (pokud to bylo možné), tak i realizováním výpůjček formou 

zásilek a donášek. 

Doplňování fondu Zvukové knihovny kontinuálně probíhalo na bázi spolupráce 

s Oddělením doplňování a zpracování fondu a Knihovny a tiskárny pro nevidomé 

K. E. Macana. Pro podporu uživatelského komfortu pokračovali pracovníci Zvukové 

knihovny ve vytváření nabídkových seznamů zvukových knih pro uživatele (nabídka CD je 

zpracována v 21 seznamech) a v případě zájmu uživatele byly zvukové dokumenty 

stahovány přímo z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana na flashdisk klienta. 

V případě potřeby (náhrada stejným titulem) byly zvukové dokumenty stahovány 

rovněž přímo z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, oddělení proto 

nevytvářelo lokální zálohu.  

Uživatelé Zvukové knihovny mohli i nadále využívat počítač se speciální klávesnicí 

pro osoby se zbytky zraku (sponzorský dar Nadačního fondu FriendlyVox). Na tomto PC je 

k dispozici rovněž ozvučený portál FriendlyVox. V oddělení je uživatelům k dispozici 

zvětšovací kamerová lupa. Nadále pokračovala skvělá spolupráce s Tyfloservisem, 

Tyflocentrem a Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem.  

Pro školy a širokou veřejnost připravovalo oddělení v březnu vzdělávací prezentační 

a workshopový den s novým spolupracovníkem Zvukové knihovny, společností 

Spektra, v. d. n., která se zaměřuje na pomůcky pro zrakově postižené a která rozšířila svou 

nabídku i o pomůcky určené lidem s tělesným a mentálním postižením. Bohužel opatření 

související s covid-19 konání akce zmařily. Stejná situace zabránila zopakování úspěšné 

akce roku 2019 Den Bílé hole, na které Zvuková knihovna spolupracovala s Neviditelnou 

výstavou v Praze. Podle aktuálního vývoje situace zůstává však v plánu akce v budoucnu 

realizovat. 

Období nuceného uzavření knihovny využili pracovníci Zvukové knihovny 

převážně k práci na údržbě dokumentového fondu CD (náhrada opotřebovaných titulů – 

stahování a vypalování CD, technické značení atd.). V době částečně omezeného provozu 

se pak podíleli na pomoci jiným oddělením (odepisování knih z karantény, služby 

u registračního pultu, značení knih RFID štítky). 
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11. Regionální funkce 

Krajské metodické oddělení 

SVK Ústí nad Labem požádala Ústecký kraj o přidělení dotace na regionální funkce 

( RF) ve výši 11 226 528 Kč, na základě zpracovaného Projektu výkonu regionálních funkcí 

pro knihovny Ústeckého kraje v roce 2020. Ústecký kraj na plnění regionálních funkcí 

prostřednictvím SVK v Ústí nad Labem rozhodl o přidělení dotace ve výši 9 mil. Kč, 

zároveň určil částku pro krajskou knihovnu ve výši 1 370 tis., kterou dostala do svého 

rozpočtu. Zbývající částka byla rozdělena pověřeným knihovnám. Rozdělení vychází 

z počtu obyvatel (50 %), počtu knihoven (40 %) a rozlohy regionu (10 %).  

TABULKA: DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE 2020 

Pověřená knihovna dotace RF 2020 

Děčín 1 530 000 

Chomutov 1 235 000 

Litoměřice 1 860 000 

Louny    804 000 

Žatec    337 000 

Most 766 000 

Teplice 1 098 000 

Ústí nad Labem 1 370 000 

CELKEM 9 000 000 

Od 18. 12. 2019 platí nový Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu 

regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. V tomto 

pokynu byly upraveny standardy jednotlivých druhů služeb (standardy představují soubor 

nároků na způsob a úroveň poskytování služeb pověřenými a krajskými knihovnami). 

V návaznosti na změny ve zmíněném metodickém pokynu byly s pověřenými knihovnami 

uzavřeny nové smlouvy o výkonu RF. 

Průběžně podle potřeb zajišťuje Krajské metodické oddělení distribuci plakátů 

k Březnu – měsíci čtenářů, Týdnu knihoven, Noci s Andersenem, brožur, metodických 

materiálů a dalších materiálů vydaných pro knihovny. 

Byly upraveny a o důležité informace doplněny webové stránky SVK v záložce Pro 

knihovny, včetně informací týkajících se regionálních funkcí a pandemie covid-19 ve 

vztahu ke knihovnictví, veškeré informace byly pravidelně aktualizovány. 

V červnu byly ve spolupráci s Krajským metodickým oddělením nominovány dvě 

knihovny na knihovnické ceny. Do soutěže Městská knihovna roku 2020 byla po konzultaci 

s krajskou metodičkou, řediteli pověřených knihoven a regionálním výborem SKIP Drsný 

Sever nominována Městská knihovna Děčín. V roce 2020 s ohledem na situaci kolem 

pandemie covid-19 neprobíhala soutěž Vesnice roku, ale bylo odsouhlaseno, že samostatně 

proběhne soutěž Knihovna roku 2020. Do této soutěže, do kategorie Základní knihovna, 
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byla po konzultaci s krajskou metodičkou a krajským komisařem a ve spolupráci 

s ředitelkou Regionální knihovny Teplice nominována Místní lidová knihovna Kostomlaty 

pod Milešovkou, jež pak dne 26. 11. získala od MK ČR zvláštní ocenění. 

Do soutěže Knihovník Ústeckého kraje v roce 2020 bylo přijato 5 nominací (Obecní 

knihovna v Dolním Podluží, Obecní knihovna ve Velké Bukovině, Obecní knihovna ve 

Verneřicích, Místní knihovna Siřejovice, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod 

Milešovkou). Nominované knihovny navštívila komise složená ze zástupců krajské 

knihovny, pověřených knihoven a krajského úřadu dne 11. 8. a udělila 1. místo Haně 

a Miroslavovi Bláhovým z Místní lidové knihovny Kostomlaty pod Milešovkou (region 

Teplice). Na 2. místě se umístila Ludmila Zavadilová z Obecní knihovny v Dolním Podluží 

(region Děčín, Varnsdorf) a na 3. pak Ing. Lenka Feiklová z Místní knihovny Siřejovice 

(region Litoměřice). Ocenění knihovníci obdrželi od Ústeckého kraje finanční odměnu. 

Dále komise navrhla speciální uznání za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně Janě 

Brejšové z Obecní knihovny ve Verneřicích (region Děčín) a za obětavou činnost 

v knihovně Ireně Čerychové z Obecní knihovny ve Velké Bukovině (region Děčín). Předání 

všech ocenění proběhlo v komorním duchu dne 5. 10. v kavárně Knihomolka 

v Severočeské vědecké knihovně. Během večera mohli ocenění knihovníci zhlédnout 

výstavu Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny připravenou k 75. výročí 

ústecké knihovny.  

Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory  

Výroční zpráva o plnění výkonu regionálních funkcí v roce 2019 včetně vyúčtování 

a komentáře byla zpracována a odeslána v termínu na odbor kultury krajského úřadu, do 

Národní knihovny v Praze a vystavena na webu knihovny. 

Byly zpracovány a na webových stránkách SVK zveřejněny Výsledky činnosti 

veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2019. 

Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla na konci října 2020 podána Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

Ústeckého kraje na rok 2021. 

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.  

Zároveň byl v květnu vyplněn i dotazník benchmarkingu Měření kvality a výkonu 

činnosti knihoven za naši knihovnu, který zpracovala Zdenka Andree. 
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Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  

Porady ředitelů/metodiků pověřených knihoven:  

   8. 1.   SVK Ústí n. L. – porada ředitelů – 13 účastníků 

10. 3.   Regionální knihovna Teplice – porada ředitelů – 9 účastníků 

26. 6.   videokonference – porada ředitelů – 11 účastníků 

4. 11.   videokonference – porada metodiků PK – 11 účastníků 

11. 11.  videokonference – porada ředitelů – 11 účastníků 

2. 12.   videokonference – porada ředitelů – 12 účastníků 

Metodické návštěvy, konzultace 

30. 1.  MěK Most, MěK Žatec a MěK Louny 

31. 1.   MěK Litoměřice 

29. 4. MěK Chlumec – setkání se starostou obce, konzultace (podpora 

vzdělávacích, kulturních a komunitních akcí v knihovnách) 

27. 8.  MěK Krupka, MěK Litvínov, MěK Louny 

22. 9.  MěK Česká Kamenice, MěK Jílové, MěK Lovosice 

Jednání Sekce SDRUK pro RF, porady a semináře pro metodiky 

25. 6.   Sekce SDRUK pro RF, NK ČR  

18. 8.  Workshop pro metodiky (nová Koncepce knihoven)  

1. 10.   Sekce SDRUK pro RF (videokonference)  

27. 11.  Priorita 6 – statistiky (videokonference)  

Spolupráce 

Jelikož vešel v účinnost nový Metodický pokyn VKIS a nový Metodický pokyn pro 

regionální funkce, vyvstala otázka, jak promítnout novelu Metodického pokynu do práce 

metodiků a vyhodnocování (měření). Krajské metodické oddělení se účastnilo probíhající 

diskuze na celorepublikové úrovni a nastavení služby pro výkon regionálních funkcí, včetně 

způsobu jejího vykazování ve statistikách. 

Krajská metodička se rovněž podílela na přípravě podkladů o činnosti a výkonu 

knihoven v Ústeckém kraji pro publikaci, jejímž zpracovatelem je RNDr. Zdeněk Rytíř, 

a na přípravě výstavy I knihy mají osudy, kterou ve spolupráci s SVK připravilo Muzeum 

města Ústí nad Labem. Z dalších činností lze jmenovat např. podíl na propagaci SVK, 

vytvoření scénáře pro krátkou reportáž o Oddělení regionálních funkcí a následné natáčení 

s Regionální televizí, články na blog SVK, propagaci volných zdrojů na internetu, tipy na 

čtení nebo přípravu podkladů pro Roční zprávu SVK za rok 2019 pro zřizovatele 

a připomínkování návrhu Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021–2030. Byly 

zveřejněny 2 články z tematické oblasti regionálních funkcí v regionálním a odborném 

tisku: Ústecký kraj 2020/20, Čtenář 2020/12.  

Redakční činnost 

Krajské metodické oddělení se podílí na redakční a publikační činnosti SVK. 

V první polovině roku 2020 spolupracovalo na přípravě výstavy Dvacet plus jedna: NEJ 



 
93 

Severočeské vědecké knihovny a stejnojmenné publikace, jež byla vydána v říjnu 2020, kdy 

také proběhla zmíněná výstava. Dále se oddělení podílelo na přípravě publikací Zírej na ten 

kraj a Literární JednoHubky, jejichž vydání se plánuje v roce 2021. 

V roce 2020 bylo přiděleno 11 ISBN. 

Covid-19 

V době karantény a dalších preventivních opatření v souvislosti s pandemií covid-19 

probíhala činnost oddělení v běžném režimu, a to na pracovišti, případně v rámci práce 

z domova. Omezení nastalo pouze v případě metodických návštěv, které v tomto období 

nemohly být uskutečněny v plném rozsahu. Některé aktivity (porada ředitelů pověřených 

knihoven, porada metodiků) byly přesunuty do online prostředí a konzultace s metodiky 

a řediteli pověřených a profesionálních knihoven probíhaly telefonicky či e-mailovou 

komunikací. 

Pravidelně byly aktualizovány webové stránky SVK s aktuálními informacemi 

o opatřeních a doporučeních ohledně pandemie koronaviru ve vztahu ke knihovnám.  

Informace byly pravidelně zasílány ředitelům pověřených a profesionálních knihoven 

a okresním metodikům. K tématu probíhaly také konzultace, dále pak spolupráce 

s Knihovnickým institutem při tvorbě informačních materiálů pro knihovny. 

Situace v knihovnách Ústeckého kraje byla průběžně mapována a byl vytvořen 

dotazník Dopady koronaviru na poskytování veřejných knihovnických a informačních 

služeb v knihovnách Ústeckého kraje, jehož cílem bylo zjistit dopad vládních opatření 

přijatých v souvislosti s pandemií covid-19 na činnost veřejných knihoven Ústeckého kraje 

a současně zmapovat aktivity knihoven po dobu karantény. Dotazník byl vyhodnocen 

a zveřejněn na webových stránkách SVK v sekci Pro knihovny. 

Okresní metodické oddělení 

Okresní metodické oddělení zahájilo rok 2020 tradičními činnostmi – pracemi 

spojenými s rozesláním a posléze vyhodnocením statistických výkazů jednotlivých 

knihoven a vložením údajů do databáze NIPOS. Spolu s tím bylo rozesláno zřizovatelům 

knihoven vyúčtování nákladů na nákup knihovního fondu.  

Další činnost metodického oddělení výrazně ovlivnila koronavirová pandemie a s ní 

spojené vládní nařízení o uzavření knihoven. V době nejpřísnějších opatření oddělení 

pracovalo převážně v režimu práce z domova. Nezastavil se nákup knih a jejich zpracování, 

toto období bylo dále využito k doplnění piktogramů do titulových záznamů výměnného 

fondu a vybraných knihoven, za pomoci filtrů bylo postupováno od nejnovějších záznamů 

k nejstarším. Nejprve byly doplněny piktogramy u výměnného fondu a REKSových 

knihoven (s výjimkou Trmic) s roky vydání 2015 až 2020. U titulů s roky vydání 2000 až 

2020 byly doplněny piktogramy u výměnného fondu a knihoven v Chlumci, Chabařovicích 

a ve Velkém Březně. Byl také zpracován přehled, jaké informace o knihovnách našeho 

okresu uveřejňují na svých webových stránkách jejich zřizovatelé. Na základě tohoto 

přehledu bude možno s jednotlivými úřady o webových stránkách jejich knihoven jednat. 
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Průběžně probíhalo zpracovávání administrativy týkající se vzdělávání knihovníků 

v regionu. 

Nad rámec běžných činností byla v době nouzového stavu vyslyšena výzva ke 

spolupráci na projektu Obalkyknih.cz, který sdružuje různé zdroje informací o knihách do 

jedné, snadno použitelné webové služby. Práce na projektu trvala 10 dní, zpracováno bylo 

1 088 záznamů. Dále bylo ušito 440 roušek, této práci bylo věnováno 10 dní v měsíci 

březnu. Na podzim pak probíhala spolupráce s Dobrovolnickým centrem při koordinaci 

dobrovolníků v zařízeních sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

Na znovuotevření knihoven bylo reagováno okamžitou přípravou rozvozu nově 

nakoupených knih a výměnných fondů, první rozvoz proběhl ještě na konci dubna a posléze 

byl připraven ještě mimořádný rozvoz, takže v průběhu měsíce května byly uskutečněny 

2 rozvozy knih. Všechny knihovny tak mohly po otevření nabídnout svým uživatelům nové 

knihy. Další rozvozy proběhly v daných termínech, pouze u prosincového termínu došlo 

k posunu dopředu. 

Proběhly plánované revize fondu, a to v knihovně v Petrovicích, Dubicích, 

Zubrnicích a Přestanově. Výrazně se Okresní metodické oddělení věnovalo knihovně 

v Řehlovicích. Obec stavebně upravila prostory knihovny a zakoupila nové regály 

a vzhledem k tomu, že se prostory knihovny dispozičně změnily, bylo potřeba na novou 

situaci reagovat. V knihovně byla provedena rozsáhlá aktualizace fondu, bylo vyřazeno 

a odepsáno 1 393 svazků.  Dalších 386 svazků bylo po přebalení a přeznačení převedeno do 

knihovny v Dubicích. Zbývající fond řehlovické knihovny byl nově označen, byly doplněny 

piktogramy a podle potřeby i nové obaly. 

Aktualizace fondu spojená s odpisy knih proběhla také v knihovně v Trmicích 

(vyřazeno 333 svazků), Dubicích (vyřazeno 630 svazků) a v Zubrnicích (vyřazeno 

429 svazků). Průběžně je vyřazováno i z výměnného fondu, v daném roce to bylo 

1 900 svazků. Z výměnného fondu bylo převedeno 90 svazků, 69 do fondu dubické 

knihovny a 21 do knihovny v Zubrnicích. 

V knihovnách v okrese došlo také k výměně knihovnic, a to v knihovně 

v Chuderově a ve Velkém Březně. Obě knihovnice bylo nutno seznámit s fungováním 

jejich knihoven, ve Velkém Březně i proškolit práci s výpůjčním protokolem Tritius. 

V knihovně v Povrlech došlo k výměně knihovnice v předchozím roce, i ona byla ještě 

v roce 2020 doškolována ve výpůjčním protokolu Tritius. 

V roce 2020 bylo v Okresním metodickém oddělení zakoupeno a zpracováno 

1 719 svazků (zaplaceno 357 801 Kč).  1 149 svazků bylo zakoupeno pro výměnný fond, 

572 pro místní knihovny.  Dále bylo zpracováno 697 svazků, které si obce hradily ze svých 

zdrojů. Knihovnám bylo vydáno 590 svazků v celkové hodnotě 112 038 Kč. Bylo 

zapůjčeno 104 výměnných souborů, celkem 4 946 svazků. 
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Vzdělávací akce realizované v rámci RF  

V SVK bylo pro knihovníky v roce 2020 připraveno celkem 74 vzdělávacích akcí 

(včetně VISK 2 a jazykových kurzů), odučilo se 214 hodin pro 862 účastníků 

(ze 176 knihoven).  

Vzdělávací akce pořádané SVK v rámci RF se konaly 4, z toho 1 akce na podporu 

vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit. Odučilo se 16 hodin pro 86 knihovníků 

z 35 knihoven. Dalších 17 akcí bylo připraveno pro zaměstnance SVK (celkem 67 hodin), 

a to s účastí celkem 418 osob. 

Z regionu Děčín byli celkem 3 účastníci, z regionu Chomutov 6, z regionu 

Litoměřice 10, z regionu Louny 8, z regionu Most 5, z regionu Teplice 2 a z regionu Žatec 

1 účastník. Z regionu Ústí n. L. a přímo z SVK Ústí n. L. bylo celkem 459 účastníků, 

10 jich bylo z knihoven mimo Ústecký kraj.  

V SVK probíhaly také jazykové kurzy angličtiny (různé úrovně) pod vedením 

Zdeňky Čechové, 114 účastníků absolvovalo celkem 37 hodin.  

TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2020 – RF 

název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet  

účastníků/ 

SVK 

počet 

knihoven 

Bookstart v Ústeckém kraji 25. 2.  1 6 26/6 15 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a další           

Jak na dobrý text 9. 9.  1 7 19/8 10 

Věra Ondřichová           

Design knihoven za fjordem 8. 10.  1 1 22/18 2 

MgA. Hana Zoubková online          

Dobrovolnictví v knihovnách 9. 10.  1 2 19/6 8 

Ing. Eva Vodičková ad. online          

CELKEM   4 16 86/38 35 
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TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2020 – SVK 

název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Workshop Robotické stavebnice II 8. 1. 1 2,5 6 1 

UJEP      

Exkurze – VK UJEP 29. 1. 1 1,5 22 1 

Odborná příprava členů preventivní požární 

hlídky 

5. 2. 1 1,0 10 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 12., 15., 19., 

22. 2. 

4 41,0 12 1 

Workshop Robotické stavebnice III 11. 3. 1 2,5 6 1 

UJEP      

Rodina Weinmannů a město Ústí nad Labem 18. 6. 1 1 12 1 

I knihy mají osudy – výstava a kvíz 

Muzeum města Ústí nad Labem 

červenec–

září  

1 2 92 1 

Exkurze – Šmidigerova knihovna Strakonice 19. 8. 1 1 13 1 

Firemní kultura, komunikace a krizové řízení 

Mgr. Martina Košanová 

20. 8. 1 5 13 1 

Exkurze – Knihovna K. H. Máchy, Litoměřice 25. 8. 1 4 4 1 

SVK a její služby – film  27. 8. 1 1 54 1 

GDPR v knihovně 

Mgr. Martin Osif 

9. 9. 1 1 35 1 

Bezpečnost práce  různé 

termíny 

1 1 69 1 

Požární služby Ústí n. L., spol. s r. o. online     

Měkké cíle – video různé 

termíny 

online  

1 1,5 70 1 

CELKEM   17 66 418 14 
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TABULKA: JAZYKOVÉ KURZY V ROCE 2020 

Název akce 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Angličtina – konverzace 5 5 18 1 

Bc. Zdeňka Čechová 

    Angličtina – B1 

Bc. Zdeňka Čechová 

13 

 

13 

 

26 

 

1 

 

Angličtina – A1 

Bc. Zdeňka Čechová 

9 

 

9 

 

21 

 

1 

 

Angličtina – A2 

Bc. Zdeňka Čechová 

10 

 

10 

 

49 

 

1 

 

CELKEM 37 37 114 4 

TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2020 – CELKEM 

 

počet 

akcí 

počet  

hodin 

počet  

účastníků

/SVK 

počet  

knihoven 

CELKEM 58 119 618/570 53 

 

VISK 2 v roce 2020  

SVK zpracovala žádost o dotaci 57 000 Kč z programu VISK2 na projekt zaměřený 

na vzdělávání pracovníků knihoven v ICT na 94 hodin výuky a tuto dotaci od MK ČR 

získala. Počítačové vzdělávání bylo zahájeno v květnu. Celkem bylo v roce 2020 

realizováno 10 kurzů v rozsahu 94 hodin. 

Možnosti doplnit místa v kurzech vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji 

v ICT (grant VISK 2 upřednostňuje knihovníky z menších knihoven) využili i pracovníci 

SVK. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přistoupila SVK k převedení 

některých kurzů do online podoby, a to nejprve částečně (lektor a omezený počet účastníků 

v SVK, ostatní online), následně zcela. Díky tomu se ale mohlo kurzů zúčastnit více 

uživatelů z různých knihoven nejen z regionu, ale z celé České republiky, a dokonce i ze 

zahraničí. 
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TABULKA: VISK 2 V ROCE 2020 

 modul počet 

kurzů 

počet 

hodin 

počet 

účastníků  

počet 

knihoven 

3b Word – kondiční kurz 1 5 10 3 

Z5a Funkční (ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi 2 10 38 13 

KUK Kompetence učícího knihovníka 5 40 88 48 

S7a Canva – flow 1 4 13 7 

Z7a Bezpečnost v online prostředí 1 5 16 4 

S2c Digitální knihovna Kramerius I 1 5 8 4 

S2a Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje 4 20 53 34 

Z4b Excel – kondiční kurz 1 5 18 10 

CELKEM 16 94 244 123 

 

 Účast pracovníků z jednotlivých okresů: Děčín – 3 účastníci, tj. 3 %, Chomutov – 

10 účastníků, tj. 10 %, Litoměřice – 4 účastníci, tj. 4 %, Louny – 1 účastník, tj. 1 %, Most – 

13 účastníků, tj. 13 %, Teplice – 6 účastníků, tj. 6 %, Ústí nad Labem – 35 účastníků, 

tj. 36 %, Žatec – 5 účastníků, tj. 5 % a 20 účastníků mimo region, tj. 21 %.  

Proškoleno bylo celkem 97 knihovníků, z toho 23 z pověřených knihoven (24 %), 

26 z městských knihoven (27 %), 4 z místních knihoven (4 %), 20 z SVK (21 %) 

a 24 z jiných knihoven (knihovna vysokoškolská a muzejní, 25 %).  

Celkem se kurzů zúčastnili pracovníci 32 knihoven, z toho 11 pověřených knihoven, 

9 městských knihoven, 4 místní knihovny, 1 krajská knihovna, 7 jiných (univerzitní, 

muzejní, ad.). 

12. Ediční činnost 

V roce 2020 Severočeská vědecká knihovna vydala 11 tištěných publikací 

v  celkovém nákladu 1 830 ks výtisků: 

ALMANACH 2020. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna spolu se Severočeským klubem 

spisovatelů, 2020. ISBN 978-80-7055-253-7. 

ANDREE, Zdenka a kol. A century of libraries: 1919–2019. Ústí nad Labem: North Bohemian Research 

Library in Ústí nad Labem, funded organization, 2019. ISBN 978-80-7055-249-0. 

ANDREE, Zdenka a kol. Das Jahrhundert der Bibliotheken: 1919–2019. Ústí nad Labem: Nordböhmischen 

Wissenschaftsbibliothek in Ústí nad Labem, Beitragsorganisation, 2019. ISBN 978-80-7055-250-6. 
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BEDNÁŘOVÁ, Jana. Dvacet plus jedna NEJ Severočeské vědecké knihovny: katalog výstavy. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020. ISBN 978-80-7055-248-3. 

Fantastické Litoměřice: čti, prohlížej, procházej se. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020. 

ISBN 978-80-7055-256-8. 

CHMELAŘ, Ivo. Růže a prsten; Ariel. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020.  

ISBN 978-80-7055-255-1. 

Naše kniha komiksů. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020.  

ISBN 978-80-7055-252-0. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výroční zpráva 2019. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2020. ISBN 978-80-7055-251-3.  

Speciální kniha komiksů. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020. ISBN 978-80-7055-257-5. 

V šeru Ústecka. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020. ISBN 978-80-7055-259-9. 

ŽÁKOVÁ, Alexandra. Deník Super Čtenáře s tipy na čtení. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 

2020. ISBN 978-80-7055-254-4. 

Na webových stránkách Severočeské vědecké knihovny bylo zveřejněno 

7 elektronických dokumentů, mezi nimi také elektronická verze Výroční zprávy 2019 

a dvě čísla seriálu Výběr kulturních výročí: 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výroční zpráva 2019. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2020. ISBN 978-80-7055-251-3. Dostupné také z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/výroční-zpráva-2019.pdf 

Výběr kulturních výročí [online]. 2020, 49(2) [cit. 2021-01-29]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2020-c-2/ 

Výběr kulturních výročí: kalendárium kulturních výročí v roce 2021 [online]. 2020, 49(1. zvláštní číslo) [cit. 

2021-01-29]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-

vyroci/vkv-2020-zvl-cislo-1-kalendarium-2021/ 

Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2019 [online]. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/03/výroční-zpráva-RF-2019-ÚK.pdf 

Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2019 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/06/Výsledky-činnosti-knihoven-ÚK-2019.pdf 

Záměry činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na rok 2021 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/12/Záměry-činnosti-SVKUL-na-rok-2021.pdf 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za 2019 

[online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/05/kompl2019.pdf 
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TABULKA: DOKUMENTY VYDANÉ V ROCE 2020 

1. 

Výběr kulturních výročí 2020 [online]. 2020, 49(2) [cit. 

2021-01-29]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-

vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2020-c-2/ 

online 

(web SVK) 

2. 

Výběr kulturních výročí: kalendárium kulturních výročí 

v roce 2021 [online]. 2020, 49(1. zvláštní číslo) [cit. 2021-

01-29]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-

knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vkv-2020-zvl-cislo-

1-kalendarium-2021/ 

online 

(web SVK) 

3. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výroční zpráva 2019. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2020.  

ISBN 978-80-7055-251-3. Dostupné také z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/výroční-

zpráva-2019.pdf 

500 výt. 

(+ elektronická verze 

na webu SVK) 

 

4. 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Dvacet plus jedna NEJ Severočeské 

vědecké knihovny: katalog výstavy. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020. 

ISBN 978-80-7055-248-3. 

500 výt. 

5. 

ANDREE, Zdenka a kol. A century of libraries: 1919–2019. 

Ústí nad Labem: North Bohemian Research Library in Ústí 

nad Labem, funded organization, 2019.  

ISBN 978-80-7055-249-0. 

50 výt. 

6. 

ANDREE, Zdenka a kol. Das Jahrhundert der Bibliotheken: 

1919–2019. Ústí nad Labem: Nordböhmischen 

Wissenschaftsbibliothek in Ústí nad Labem, 

Beitragsorganisation, 2019. ISBN 978-80-7055-250-6. 

50 výt. 

7. 
Naše kniha komiksů. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna v Ústí nad Labem, 2020. ISBN 978-80-7055-252-0. 
100 výt. 

8. 

ALMANACH 2020. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna spolu se Severočeským klubem spisovatelů, 2020. 

ISBN 978-80-7055-253-7  

200 výt. 

9. 

ŽÁKOVÁ, Alexandra. Deník Super Čtenáře s tipy na čtení. 

Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020. 

ISBN 978-80-7055-254-4. 

100 výt. 

10. 

Fantastické Litoměřice: čti, prohlížej, procházej se. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020.  

ISBN 978-80-7055-256-8. 

100 výt. 

11. 
Speciální kniha komiksů. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2020. ISBN 978-80-7055-257-5. 
100 výt. 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2020-c-2/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2020-c-2/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vkv-2020-zvl-cislo-1-kalendarium-2021/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vkv-2020-zvl-cislo-1-kalendarium-2021/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vkv-2020-zvl-cislo-1-kalendarium-2021/
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/výroční-zpráva-2019.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/výroční-zpráva-2019.pdf
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12. 
V šeru Ústecka. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna, 2020. ISBN 978-80-7055-259-9. 
100 výt. 

13. 

CHMELAŘ, Ivo. Růže a prsten; Ariel. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2020.  

ISBN 978-80-7055-255-1. 

30 výt. 

14. 

Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje 

v roce 2019 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/Výsledky-

činnosti-knihoven-ÚK-2019.pdf 

online 

(web SVK) 

15. 

Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí 

v Ústeckém kraji v roce 2019 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. 

Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/03/výroční-zpráva-RF-2019-ÚK.pdf 

online 

(web SVK) 

16. 

Záměry činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem na rok 2021 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2020 [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/12/Záměry-

činnosti-SVKUL-na-rok-2021.pdf 

online 

(web SVK) 

17. 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské 

vědecké knihovny v Ústí nad Labem za 2019 [online]. Ústí 

nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020 [cit. 

2021-01-29]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2020/05/kompl2019.pdf 

online 

(web SVK) 

13. Dobrovolnictví  

V roce 2020 bylo přes Dobrovolnické centrum v knihovně registrováno 

14 dobrovolníků, odpracovali 67,5 hodin. Zapojili se do donáškové služby seniorům, kteří 

již nemohou sami knihovnu navštěvovat, nebo do vedení konverzačního Open English 

Clubu a pomáhali i při jednorázových akcích knihovny.  

V době koronavirové knize se dobrovolnické práci věnovali i zaměstnanci SVK 

a zajišťovali některé z potřebných činností, jako bylo např. šití roušek, nakupování 

seniorům, rozvážení nákupů, knih a roušek atp. V Dobrovolnickém centru navíc pracovali 

jako koordinátoři (např. koordinátor dobrovolníků v Domově s následnou péčí v Terezíně) 

a telefonisté, vypomáhali také KHS při trasování. Do těchto činností se zapojilo 

18 zaměstnanců knihovny, z toho registrovaných dobrovolníků bylo 8, a odpracovali 

celkem 781,5 hodin. 

Také v roce 2020 bylo možné v SVK potkat zahraniční dobrovolnici, byť vzhledem 

k situaci nemohl být projekt realizován v plánované šíři.  

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/Výsledky-činnosti-knihoven-ÚK-2019.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/06/Výsledky-činnosti-knihoven-ÚK-2019.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/03/výroční-zpráva-RF-2019-ÚK.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/03/výroční-zpráva-RF-2019-ÚK.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/12/Záměry-činnosti-SVKUL-na-rok-2021.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/12/Záměry-činnosti-SVKUL-na-rok-2021.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/05/kompl2019.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2020/05/kompl2019.pdf
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Mezinárodní dobrovolnické projekty:  

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. Projekt se uskutečnil v rámci programu 

Erasmus+, dobrovolnické aktivity. 

Dobrovolník Ouisseme Chaabene (Wissem Chaabane – preferovaná podoba jména) 

pobýval v knihovně od 28. 11. 2018 do 1. 7. 2019. Projektové období skončilo 30. 9. 2019 

a projekt měl být uzavřen do konce října 2019. Bohužel vinou laxnosti 

a nekomunikativnosti francouzské národní agentury, která uděluje akreditaci i tuniským 

organizacím, se projekt podařilo uzavřít až na začátku března 2020, a to za velkého přispění 

Domu zahraniční spolupráce. 

Magical library (číslo smlouvy 2019-1-CZ01-ESC11-060481) 

Partnerskou organizací byla turecká Edremit Belediyesi (Edremit Municipality), 

koordinátorkou projektu Zuzana Pařízková. Projekt se uskutečnil v rámci programu 

Evropský sbor solidarity (ESS), individuální dobrovolnictví. 

V první polovině roku 2019 knihovna podala 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). 

Projekt byl původně plánován na 10 měsíců (od 3. 9. 2019 do 30. 6. 2020), musel 

být však vlivem okolností zkrácen a proběhl od 18. 12. 2019 do 21. 4. 2020 (včetně dnů 

potřebných pro cestu).  Pozdější příjezd dobrovolnice byl způsobený zdlouhavým vízovým 

procesem. Její předčasný odjezd způsobila epidemie koronaviru, která v podstatě 

znemožnila pokračovat v projektu tak, jak bylo naplánováno. 

Dobrovolnice spolupracovala s Dětským oddělením, Oddělením cizojazyčné 

literatury, Vědeckou půjčovnou a Oddělením časopisů. Ve spolupráci s Dětským oddělením 

zrealizovala tři workshopy pro děti. V rámci spolupráce s Oddělením cizojazyčné literatury 

založila Turecký klub, ve kterém chtěla zájemce učit základy turečtiny a seznámit je 

s tureckou kulturou. O klub však nebyl téměř zájem. Také se zapojila do Open English 

Clubu. 

Nur v knihovně vedla kurz olejomalby, ten ale bohužel kvůli koronavirovým 

opatřením skončil už začátkem března. Z obrazů namalovaných v tomto kurzu vytvořila 

pak online výstavu (https://www.facebook.com/svkusti/videos/1579207832235444/). Také 

připravila a nafotila návod jak malovat portrét olejovými barvami (https://www.svkul.cz/o-

knihovne/projekty/evropske-projekty/european-voluntary-service-evs/). 

V rámci projektu byly naplánované ještě dvě prezentace o Turecku pro veřejnost 

a lekce o Turecku pro školy. Nic z toho se však po vyhlášení nouzového stavu už 
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neuskutečnilo. Následně byla v termínu odeslána závěrečná zpráva, projekt získal 

hodnocení od Domu zahraniční spolupráce a byl uzavřen. 

Nur odpracovala v knihovně 350 hodin. 

14. Projektový management 

V průběhu roku 2020 se SVK kromě projektů EDS podařilo realizovat i další 

projekty: 

Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji 

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 na různá témata (regionální historie, knihvazačství, 3D technologie, používání 

citací apod.). Na projektu spolupracují s SVK knihovny Litoměřice, Louny, Děčín, základní 

školy ve zmíněných městech a okolí Ústí nad Labem, SŠ v Ústí nad Labem, Muzeum města 

Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum.  

Původně dvouletý projekt měl skončit k září 2020. Vzhledem k tomu, že ověření 

vzdělávacích programů nemohlo být realizováno se školními kolektivy z důvodu 

hygienických a epidemiologických opatření, povolil poskytovatel dotace prodloužit 

realizaci projektu do konce května roku 2021. Pracovníci na projektu zapracovávají 

připomínky k obsahu a formě vzdělávacích programů a vymýšlejí nové programy, které by 

navazovaly na ty vytvořené a bude možné je ověřovat i při epidemiologických omezeních. 

Zdroj financování: OP VVV (EU). 

Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT v roce 2020 

Přidělená dotace na vzdělávání byla určena na výuku znalostí práce s výpočetní 

a komunikační technikou, dále také na podporu systematického celoživotního vzdělávání 

knihovníků. Bylo realizováno 10 vzdělávacích kurzů s celkovou dotací 94 hodin. 

V průběhu realizace bylo požádáno o změnu a poslední kurzy probíhaly distančně. Více viz 

Vzdělávací akce realizované v rámci RF. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 2. 

Programovatelné přístroje a tablety pro digitální vzdělávání 

Knihovna díky dotaci rozšířila vybavení pro činnost Multimediálního oddělení, které 

v současnosti disponuje polytechnickou dílnou (3D tiskárny, 3D skenery, řezací plotry, 

thermo lisy apod.) o programovatelné přístroje, díky kterým se dá dále rozvíjet digitální 

gramotnost uživatelů knihovny se zaměřením na děti a mládež. 

Nejzásadnější bylo pořízení robotické sady EDISON, která obsahuje 

20 samostatných programovatelných sad, jež mohou být v jeden moment použity při 

realizaci dopoledních aktivit pro školské kolektivy. Důležitým prvkem bylo také pořízení 

programovatelných sad LEGO Duplo, LEGO Mindstorms a tabletů, které budou využívány 

během aktivit pro děti MŠ. Zbylé vybavení, pořizované zejména kvůli realizaci odpoledních 
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kroužků, bylo nakoupeno v objemu nižších jednotek z toho důvodu, že kapacita těchto 

kroužků bude omezená a nebude se jednat o skupiny velké jako běžná školní třída (ozoboti, 

jednotlivé kity pro zkoušku výrobků Micro:BIT, jednotlivé kity pro zkoušku výrobků 

Arduino). Plánovanou činnost kroužků bohužel nebylo v roce 2020 vzhledem 

k protiepidemickým opatřením možné realizovat. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 3. 

Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik prostřednictvím internetu (14. etapa) 

Ve 14. etapě tohoto projektu v SVK bylo metodou přímé digitalizace v roce 2020 

dokončeno reformátování Severočeského deníku, a to digitalizací čísel z let 1990 (III. kv.) 

až 1991 (I. kv.), kdy 30. 4. 1991 bylo jeho vydávání ukončeno. Od 2. 5. 1991 na něj navázal 

nový krajský regionální deník s názvem SD: regionální severočeský deník, jehož první 

ročníky byly též v této etapě zreformátovány, konkrétně 1991 (II. kv.) až konec roku 1993. 

Celkem bylo zdigitalizováno 10 748 stran a prostřednictvím elektronického faksimile bylo 

regionálním badatelům, studentům a ostatním uživatelům zpřístupněno ve vnitřní síti 

Severočeské vědecké knihovny (https://kramerius.svkul.cz/) a Národní knihovny ČR. 

Vydávání deníku SD bylo ukončeno 31. 12. 1995, zbývající roky 1994 a 1995 

deníku SD jsou plánovány k digitalizaci v roce 2021. Tím budou zdigitalizovány 

severočeské krajské regionální deníky od počátku jejich vydávání, tedy od roku 1949. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 7. 

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v roce 2020 

Cíle projektu jsou 3: 

1. Pokračovat v tvorbě rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků 

z  českých periodik a sborníků v databázi ANL níže popsaným způsobem. 

2. Vytvářet nové originální bibliografické záznamy článků z dohodnutých titulů 

periodik vydaných v r. 2019 a 2020 (v případě nutnosti zachování kontinuity 

a komplexnosti excerpce i starších) stejným způsobem jako záznamy z vlastní excerpce. 

3. Záznamy článků zasílat 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 950 originálních záznamů článků z celostátních 

titulů periodik přidělených koordinátorem (Lidé města, Nika, Paměť a dějiny, 

Právněhistorické studie, Protimluv, Regena, Trestněprávní revue) a zasláno do báze ANL. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 9. 

Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury 

Vypracování analýzy rizik pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí 

nad Labem: Dodavatelem služeb byla zpracována Analýza rizik měkkého cíle, jež přispěje 

ke zvyšování bezpečnosti zaměstnanců, kteří byli s výstupy analýzy srozuměni, a po 

implementaci opatření z rozsáhlé návrhové části napomůže také ke zvýšení bezpečnosti 

měkkého cíle jako celku, tedy zvýší bezpečnost nejen zaměstnancům, ale také 

https://kramerius.svkul.cz/
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návštěvníkům běžného provozu a pořádaných akcí. Tím bude naplněn hlavní cíl projektu, 

Zvýšení bezpečnosti měkkých cílů SVKUL. 

Dílčí cíl projektu Zjištění potenciálu možného ohrožení měkkých cílů se naplňuje ve 

vypracované analýze, jež se dle Žádosti o podporu týká výhradně 3 budov žadatele, a to 

Winstona Churchilla 3, Velká Hradební 45 a Velká Hradební 49. Navrhovaná opatření se 

ale budou promítat do provozu další objektů, které jsou ve správě nositele projektu 

(pobočky knihovny, sklady apod.). Zaměstnanci byli s analýzou seznámeni formou 

webináře. 

Zvyšování úrovně ochrany měkkých cílů vzděláváním zaměstnanců SVKUL: 

Projekt nebyl realizován. 

Nákup bezpečnostních pomůcek pro zvýšení úrovně ochrany měkkých cílů 

SVKUL: V rámci projektu bylo pořízeno vybavení dvojího typu: 

a) pomůcky osobní ochrany – celkem 11 stanovišť (oddělení a recepce v objektu 

Winstona Churchilla, tj. recepce, Dětské oddělení, Lidová půjčovna, Multimediální 

oddělení a Poradenské a edukační centrum a přednáškový sál pro pořádání kulturních 

a vzdělávacích akcí; a oddělení a recepce v objektu Velká Hradební č. p. 45 a 49, tj. 

recepce, Vědecká půjčovna, Oddělení cizojazyčné literatury, Oddělení časopisů, Oddělení 

studoven) bude vybaveno osobními alarmy 120 dB (byly pořízeny tři další, které budou 

určeny pro další pracovníky v odděleních s největší fluktuací a přístupností návštěvníků); 

osobními pepřovými spreji; lékárničkou (čtyři další budou umístěné ve dvou safe havenech) 

a hasicí dekou; v obou hlavních částech knihovny (Winstona Churchilla a Velká Hradební) 

budou umístěny vybavené zdravotnické/záchranářské brašny, které lze dobře přenést na 

místo potřeby; 

b) vybavení safe havenů – v objektech nositele projektu vzniknou 2 tzv. safe haveny, 

které budou vybavené izotermickou folií (14 ks), hasicí dekou (4 ks), píšťalkou (17 ks), 

výkonnou LED svítilnou (11 ks), hroznovým cukrem a dalšími dekami (15 ks); objekt 

v ulici Velká Hradební (čp. 45 a 49) bude také vybavený spárovanými vysílačkami. 

Personální podpora navazujících projektů na ochranu měkkých cílů SVKUL: 

Tento projekt byl koncipován jako doplňkový a servisní pro další projekty podpořené 

z dotačního programu Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury. Pracovnice knihovny, 

s kterou byla uzavřena DPP na pozici administrativní pracovník projektů BMC, měla 

zajišťovat veškeré administrativní a organizační záležitosti spojené s realizací projektů 

Nákup bezpečnostních pomůcek pro zvýšení úrovně ochrany měkkých cílů SVKUL, 

Zajištění bezpečnostní služby pro pořádané vzdělávací a kulturní aktivity SVKUL, 

Vypracování analýzy rizik pro 3 objekty Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem 

a Zvyšování úrovně ochrany měkkých cílů vzděláváním zaměstnanců SVKUL. 

Náplní práce administrativního a bezpečnostního pracovníka bylo zejména: 

a) příprava a vyhodnocení výběrových řízení; 

b) průzkum trhu při výběru bezpečnostních pomůcek a bezpečnostního cvičení; 

c) komunikace s dodavateli a příprava uzavírání smluvních vztahů; 
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d) zajištění naplnění kapacity bezpečnostních cvičení; 

e) koordinace bezpečnostní služby. 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo v roce 2020 možné pořádat akce pro 

veřejnost, na jejichž realizaci závisela realizace projektu Zajištění bezpečnostní služby pro 

pořádané vzdělávací a kulturní aktivity SVK. Administrativní a bezpečnostní pracovník 

proto nevykonával žádnou činnost spojenou s bodem e) a projekt tedy nebyl realizován 

v celé své šíři. 

Zdroj financování: MK ČR. 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) 

V projektu SVK vystupuje jako partner s finančním příspěvkem. Konkrétně má na 

starosti zajišťování aktivit Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe. V rámci projektu jsou 

zaměstnány tři odbornice na práci s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami, se žáky 

nadanými, jež jsou zároveň uznávanými metodičkami. Součástí aktivit projektu je úzká 

spolupráce s Poradenským a edukačním centrem a hlavní aktivitou je vytvoření funkční 

databáze pomůcek, kterou by mohli využívat pedagogové, rodiče i samotní žáci z regionu. 

Pracovnice projektu také připravují odborné workshopy a semináře (v roce 2020 byly 

realizovány celkem 3, a to online formou). 

Nositel projektu: Ústecký kraj. 

Zdroj financování: OP VVV (EU). 

15. 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. V roce 2020 zajistilo mj. bezplatnou licenci na provozování 

online videokonferenčních přenosů, zajišťovalo rovněž technickou podporu při těchto 

přenosech. Oddělení dále technicky zajistilo i několik live přenosů z knihovny 

prostřednictvím kanálu YouTube. 

Pro možnost účasti zaměstnanců knihovny na online akcích byly zakoupeny hlavové 

sety a několik PC kamer. Nakoupeno bylo rovněž několik tabletů, nový videoprojektor, 

přenosný reproduktor 650W, vše by mělo být k dispozici při různých akcích, kde bude 

jejich využití přínosné. 

V knihovním systému Tritius byly průběžně instalovány nové verze, byly 

koordinovány požadavky na systém a úpravy dat v něm. Pokračovalo odstraňování 

některých nedostatků ve spolupráci s dodavatelem, stejně jako úpravy v systému 

a dokončování nových funkcionalit. 

Průběžně byl aktualizován, udržován a doplňován systém pro zpřístupnění 

digitalizovaných dokumentů Kramerius 5. V součinnosti s firmou Inovatika a KÚ byla 

zajištěna změna technologie zpracování zdigitalizovaných dokumentů. Nově bude 
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postprocessing probíhat na serverech knihovny v nekomerčním produkčním a archivačním 

systému ProArc. 

Pracovníci oddělení spolupracovali na výběru dodavatele pro další etapu digitalizace 

v rámci projektu VISK 7 a následně bylo provedeno i  zpracování dodaných dat do aplikace 

Kramerius.  

V průběhu roku byly průběžně vyměňovány staré IDE hard disky za nové SSD 

disky, čímž se výrazně zvýšil výkon počítačových stanic. Bylo pořízeno několik zcela 

nových PC stanic sestavením z nových komponent. Byla zakoupena licence na software 

TeamViewer, který umožňuje vzdálenou správu PC stanic. Tento software byl následně 

nainstalován na všechna PC a notebooky. 

Byla zakoupena a nainstalována aktualizace docházkového systému. Byly 

prováděny změny v docházkovém systému týkající se úvazků některých zaměstnanců, dále 

se měnila hierarchie přístupů v závislosti na nové organizační struktuře. Průběžně docházelo 

k výměnám a vydávání nových čipů k docházkovým terminálům.  

Bylo nakoupeno několik licencí grafického software. Konkrétně Corel a Adobee. 

Tento software by měl být využit na tvorbu propagačních materiálů, k úpravám 

a vylepšením všech webů SVK. 

Pro vybrané pracovníky byl vystaven certifikát pro možnost vzdáleného připojení do 

knihovny prostřednictvím VPN. Dále probíhalo povolování zpřístupnění interního obsahu 

pro zájemce prostřednictvím webové platformy NEXTCLOUD. U vybraných pracovníků 

byla zajištěna obnova certifikátů pro využití elektronického podpisu a jiných úkonů 

vyžadujících použití certifikátu. 

Došlo k zprovoznění SMS brány, jejímž prostřednictvím se posílají čtenářům různá 

upozornění. 

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. 

Byl proveden upgrade virtualizační platformy XCP-NG u všech serverů na verzi 8. 

Pokračoval přechod na nové značení fondu prostřednictvím RFID kódů, s čímž byly 

spojeny činnosti ve spolupráci s Oddělením správy fondu. Byly půjčovány netbooky 

a snímače čárového kódu pro revize a přesuny fondů. 

V průběhu roku Oddělení informačních technologií zcela převzalo dozor nad 

nákupem všech náplní do tiskáren. Spolupracovalo rovněž na zajištění fungování a přístupu 

k vybraným databázím a správě intranetu (wiki). Probíhala pravidelná aktualizace 

groupwarového nástroje E-groupware. 

Byl proveden interní audit veškerých pevných počítačových stanic a notebooků 

v učebnách a všech periferií. V rámci auditu se změnilo názvosloví jednotlivých stanic, a to 

na základě jejich inventárních čísel. Dále se v rámci auditu udělal seznam veškerého SW 

instalovaného na stanicích a byla nastavena možnost vzdáleného zapnutí na přístupu na 
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většině těchto stanic. Tento audit bude dále probíhat na noteboocích, které zaměstnanci 

využívají jako služební. 

Oddělení průběžně spolupracovalo při správě, aktualizaci a úpravách webové 

prezentace knihovny a správě sociálních sítí (facebooková stránka, Twitter, blog, YouTube, 

SlidesLive).  

V době omezeného provozu knihovny z důvodu koronaviru se oddělení podílelo i na 

dobrovolnické činnosti – šití a rozvozu roušek, tisknutí částí ochranných štítů a dalších 

pomůcek na 3D tiskárnách. Dále zajišťovalo také videokonferenční hovory prostřednictvím 

platformy Zoom. 

16. Činnost provozních oddělení 

Pracovníci údržby a úklidu zajišťovali úklid, opravy a úpravy pro plynulý provoz 

v budovách, skladech a pobočkách SVK, včetně údržby zeleně. Rovněž se podíleli na 

akcích SVK (stěhování nábytku, úklid, příprava plesu apod.). 

V průběhu roku se pracovníci Oddělení správy majetku a investic (úklid, údržba, 

knihárna) podíleli na vystěhování poboček Krásné Březno a Kamenný Vrch, na přípravě 

a otevření pobočky Neštěmice, na stěhování Oddělení cizojazyčné literatury do prostor 

v 1. patře Wolfrumovy vily, dále pak na přemístění Oddělení časopisů do přízemí této 

budovy i na stěhování oddělení v budově W. Churchilla. 

Knihařská dílna 

Za rok 2020 bylo svázáno celkem 1 366 knih, novin a časopisů (Lidová půjčovna – 

543, Vědecká půjčovna – 451, Dětské oddělení – 109, pobočky – 134 [Stříbrníky – 67, 

Hornická – 10, Klíše – 57], Oddělení časopisů – 129. Bylo provedeno rozvázání 

a znovusvázání periodik pro digitalizaci, vyrobeno bylo 138 krabic na knihy. Pracovnice 

dílny vyrobily 173 bloků A6, 253 bloků A5, 160 bloků na stříšku, 185 bloků trojúhelník, 

310 ks krabiček, vytiskly a svázaly 95 ks knihy Deník superčtenáře, vytiskly 100 ks 

záložek, ušily 165 tašek pro propagaci, potiskly 85 ks tašek, dále se podílely na přípravě 

ostatních propagačních materiálů a na přípravě různých akcí pořádaných knihovnou. 

V době uzavření knihovny z důvodu covid-19 šily roušky. 

V knihařské dílně se také balí všechny knihy, které jdou z převazby, ale i knihy, 

které potřebují pouze přebalit z důvodu zničených obalů. 

 Údržba a autoprovoz 

Vozidla byla využívána na základě požadavků jednotlivých oddělení SVK na 

přepravu knih, časopisů, materiálu mezi jednotlivými sklady, pobočkami a budovami. Dále 

na přepravu knih v rámci projektů Kniha do vlaku a Knihobudky. 

Vozidly byly přepravovány knižní novinky od prodejců, služební pošta, sběr do 

sběrny, odpad do skládkového dvora k ekologické likvidaci, probíhal svoz a rozvoz knih na 

pobočky, do skladů a oddělení SVK, dále na převazbu do knihárny, byl převážen nábytek 
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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 knihovnami a přepravu knih do jednotlivých knihoven Ústeckého 

kraje, celkem bylo v rámci regionálních funkcí najeto 2 851 km (KMO 874 km, OMO 590 

km, rozvozy OMO 1 387km).  

Na vozidlech byly prováděny opravy vyplývající z jejich běžného provozu, na dvou 

vozidlech byly provedeny opravy nutné pro prodloužení jejich technické způsobilosti. 

Vozidla celkem najela 30 343 km, z toho Peugeot Boxer – 4 285 km, Peugeot 308 – 

6 185 km, Citroen Berlingo – 7 799 km, Dacia Dokker – 12 074 km. 

Opravy a údržba svěřeného majetku 

Oprava vozidel        50 tis. Kč 

Opravy EZS a EPS        63 tis. Kč 

Drobné elektrikářské práce ve všech objektech    29 tis. Kč 

Opravy inventáře         20 tis. Kč 

Instalatérské práce v budově ve Winstona Churchilla   23 tis. Kč 

Drobné stavební opravy na všech objektech    68 tis. Kč  

17. Činnost Ekonomického oddělení 

Účtárna a pokladna  

Celoroční činnost v oblasti účetnictví probíhala dle harmonogramu čtvrtletních 

závěrek, předpisů a inventarizací.  

V únoru proběhl audit účetnictví za rok 2019 společností AuditVogel, s.r.o., se 

závěrem: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 

k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 

31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. V závěru druhého pololetí proběhl 

předběžný audit účetnictví roku 2020. 

V druhém pololetí byla zprovozněna platební brána a čtenáři získali další možnost 

bezhotovostních plateb. To se ukázalo v době uzavření knihovny velmi důležité, protože 

přes uzavření docházelo k plynulému výběru čtenářských poplatků. Touto cestou byly 

uhrazeny za rok 2020 poplatky ve výši 29 tisíc Kč. 

Z důvodu snížení rozpočtu pro rok 2021 o 10 % bylo při sestavování rozpočtu na rok 

2021 přistoupeno k výrazným úsporným opatřením především v nákupu knihovního fondu 

a v oblasti mzdových nákladů. 

Bezpečnost práce  

Celoroční činnost probíhala dle předpisů, pravidelné prohlídky a kontroly, revize 

v součinnosti se společností Požární služby Ústí n. L., spol. s r. o. Ve dnech 27. 5. a 4. 6. 

proběhla kontrola Oblastním inspektorátem práce, a to na pracovištích SVK ve Velké 
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Hradební 45, Winstona Churchilla 3, Stříbrnická 3030/2 a Velká Hradební 49. Kontrolní 

zjištění byla průběžně odstraňována ve spolupráci s Požárními službami a na pokyn 

pracovníka BOZP a PO. 

V druhém pololetí proběhlo školení zaměstnanců v BOZP a PO online formou. 

Školení vedoucích pracovníků je plánováno na rok 2021. Pracovník bezpečnosti práce se 

podílel na realizaci projektů z Programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury. 

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, oproti předchozím obdobím byla ale 

administrativně náročnější.  V době koronavirové krize došlo k masivnímu nárůstu počtu 

zaměstnanců na nemocenské a zaměstnanců čerpajících ošetřování člena rodiny. Dále bylo 

množství práce navýšeno administrativou dodatků k pracovním smlouvám z důvodu 

zavedení práce z domova pro zaměstnance, jejichž charakter práce toto umožňuje. 

Vzhledem k úsporným opatřením došlo ke změně organizační struktury a snížení 

počtu vedoucích pracovníků. Dále proběhlo hodnocení všech zaměstnanců a revize náplní 

práce a na základě výsledků byly zpracovány v personálním oddělení změny platových tříd 

a příplatků.  

Počet ukončených pracovních poměrů je v souladu s probíhajícími změnami. 

Stav zaměstnanců SVK k 31. 12. 2020: 95 

6 zaměstnanců jsou osoby zdravotně postižené 

přepočtený stav zaměstnanců: 86 

Nástupy: 7 zaměstnanců 

3x realizace projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji 

1x Oddělení studoven a bibliografické 

1x manažer kvality do Útvaru ředitelky 

1x Oddělení komunikace do Útvaru ředitelky 

1x zaměstnanec VPP – dotace z Úřadu práce  

Ukončení: 12 zaměstnanců 

4x nadbytečnost (§ 52c ZP) 

1x zdravotní nezpůsobilost (§ 52e ZP) 

4x dohodou (§ 49 ZP) 

1x okamžité zrušení (§ 55 ZP) 

1x ve zkušební době (§ 66 ZP) 

1x uplynutí doby určité (§ 65 ZP)  
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TABULKA: PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DLE NÁPLNĚ PRÁCE 

NÁPLŇ PRÁCE  počet pracovníků 

asistent 1 

finanční referent 2 

investiční referent 1 

knihař 2 

knihovník – ředitel 1 

knihovník systémový 1 

knihovník/knihovnice 55 

knihovník/knihovnice – grafik 1 

knihovník/knihovnice – správce informačních technologií 2 

knihovník/knihovnice – programový pracovník 1 

metodik a koordinátor databáze 3 

lektor knihovník  1 

zástupce ředitele 1 

koordinátor projektu 1 

administrativní a spisový pracovník, knihovník 1 

krajský metodik 1 

personalista 1 

programátor báze dat 1 

programový pracovník 1 

projektový manažer 1 

provozní zámečník, údržbář 2 

referent archivu a spisovny 1 

skladník ve skladu knih 1 

skladník ve skladu knih – revizní skupina 1 

technik, správce operační sítě 1 

účetní 2 

uklízečka 5 

TABULKA: PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DLE STRUKTURY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH Počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 81 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 12 

DPP 53 

DPČ 0 
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Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele 

Výsledek hospodaření v roce 2020 po zdanění činí zisk ve výši 2 331 624,35 Kč. Ve 

srovnání s rokem 2019 je VH vyšší o 2 323 145,5 Kč. Z hospodaření roku 2020 byla 

vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč.  

TABULKA: VYKÁZANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ* 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2019 2020 

Náklady celkem 64 470 844,23 65 199 999,92 

Výnosy celkem 64 479 323,08 67 531 624,27 

+zisk/-ztráta 8 478,85 2 331 624,35 
*Podrobněji viz Příloha č. 1 – Tabulka Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 a Příloha č. 2 – Tabulka 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 – komentář. 

Veřejné zakázky 

Vybudování zázemí a vybavení polytechnické a programátorské dílny: otevřená 

výzva VZMR; fa KERMEN LOBRI s.r.o.; cena: 379.218,46 Kč bez DPH, DPH činí 

79.635,88 Kč a cena celkem 458.854,34 Kč včetně DPH – stavební část. Realizace 

21. 9. 2020 – 20. 11. 2020 (do 3. 12. 2020 – prodloužení z důvodu covid-19). 

Oprava podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody – 

ul. Velká Hradební č. p. 51: otevřená výzva VZMR; fa KERMEN LOBRI s.r.o.; cena: 

503.922,10 Kč bez DPH, DPH činí 105.823,64 Kč a cena celkem 609.745,74 Kč včetně 

DPH. Realizace 10. 11. 2020 – 10. 1. 2021 (do 30. 4. 2021 žádost o prodloužení z důvodu 

klimatických podmínek).  

Čerpání účelových dotací 

TABULKA: NEINVESTIČNÍ DOTACE 

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Ministerstvo 

kultury 

Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém 

kraji v ICT v roce 2020 – VISK2 – Mimoškolní 

vzdělávání knihovníků 

57 000 57 000 

Ministerstvo 

kultury 

Programovatelné přístroje a tablety pro 

digitální vzdělávání – VISK3 – Informační 

centra veřejných knihoven – ICEKNI 

80 000 80 000 

Ministerstvo 

kultury 

Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik 

prostřednictvím internetu (14. etapa) – VISK7 

– Kramerius 

86 000 86 000 
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Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Ministerstvo 

kultury 

Doplňování vybraných záznamů článků do 

báze ANL v roce 2020 – VISK9 – Rozvoj 

souborného katalogu CASLIN a souboru 

národních autorit 

 

43 000 

 

43 000 

Ministerstvo 

kultury 

Zpracování analýzy rizik, Severočeská vědecká 

knihovna v Ústí nad Labem – 13481 – Program 

na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 

90 000 66 500 

Ministerstvo 

kultury 

Nákup bezpečnostních pomůcek pro ochranu 

SVKUL – 13481 – Program na ochranu 

měkkých cílů v oblasti kultury 

50 000 50 000 

Ministerstvo 

kultury 

Zajištění bezpečnostní služby pro SKVUL – 

13481 – Program na ochranu měkkých cílů 

v oblasti kultury 

41 000 0 

Ministerstvo 

kultury 
Organizace a realizace cvičení, vzdělávání 

zaměstnanců SVKUL – 13481 – Program na 

ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 

120 000 0 

Ministerstvo 

kultury 

Financování bezpečnostního pracovníka 

SVKUL – 13481 – Program na ochranu 

měkkých cílů v oblasti kultury 

48 750 35 500 

Ministerstvo 

školství 

mládeže 

a tělovýchovy 

Severočeská vědecká knihovna v ÚL – Mít svět 

přečtený aneb spolupráce knihoven a škol ve 

vzdělávání v Ústeckém kraji – Operační 

program výzkum, vývoj a vzdělávání 

502 000 

 

502 000 

 

Ústecký kraj Podpora úspěšnosti e vzdělávání v Ústeckém 

kraji – IKAP B2 
466 841 254 062 

Úřad práce 

České 

republiky 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací 81 417 81 417 

Statutární 

město Ústí 

nad Labem 

Celoroční plnění městské funkce knihovny pro 

obyvatele města Ústí n. L. 1 200 000 1 200 000 

Dům 

zahraniční 

spolupráce 

Evropský sbor solidarity – zahraniční 

dobrovolnice 147 269 80 613,48 

Ústecký kraj Zajištění regionálních funkcí knihoven v ÚK 1 370 000 1 370 000 

Ústecký kraj Náklady spojené s oslavami 75. výročí vzniku 

knihovny 
300 000 300 000 
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TABULKA: INVESTIČNÍ DOTACE  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Ústecký kraj Polytechnické a programátorské dílny 628 677,84 628 677,84 

18. Spolupráce se SKIP, SDRUK a Odborovým svazem 

pracovníků knihoven 

Knihovna spolupracovala se Svazem knihovníků a informačních pracovníků při 

organizaci Března – měsíce čtenářů a Týdne knihoven, 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. 5. celopodnikovou poradu, na níž 

byla schválena kolektivní smlouva. Knihovna je členem Sdružení knihoven ČR a Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků. 

19. Vzdělávání 

SVK podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců, zvyšování kvalifikace i další 

inovační a rozšiřující vzdělávání. Vzhledem k nastalé pandemické situaci bylo vzdělávání 

v roce 2020 z velké části přesunuto do online prostředí. Zaměstnanci SVK měli v době 

uzavřené knihovny či jejího omezeného provozu doporučeno věnovat se ve zvýšené míře 

právě i sebevzdělávání, a to jak prostřednictvím online kurzů a webinářů, tak studiem 

odborné literatury. Dohromady absolvovali všichni pracovníci knihovny celkem 

3 791 hodin vzdělávání, přičemž z toho 3 160 hodin činilo vzdělávání knihovníků. Standard 

pro vzdělávání, který pro knihovníky profesionálních knihoven činí 48 hodin ročně, splnilo 

celkem 19 knihovníků. 

V bakalářském programu Informační studia a knihovnictví pokračovala na 

Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Jana Bednářová. 

 Pracovníci SVK se účastnili exkurzí do jiných knihoven, navštívena byla např. 

Vědecká knihovna UJEP, nové pobočky Městské knihovny v Praze, Šmidigerova 

knihovna ve Strakonicích a Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích.  

Možnosti doplnit místa v kurzech vzdělávání pracovníků knihoven 

v Ústeckém kraji v ICT a inovačních kurzech (placených z grantu VISK2, který 

upřednostňoval knihovníky z menších knihoven) využilo v roce 2020 celkem 

36 zaměstnanců SVK, absolvovali tak 336 hodin vzdělávání. Některé kurzy v závěru 

roku proběhly částečně, či zcela online. 

 Realizované kurzy a počet zaměstnanců SVK, kteří se jich účastnili: 

Word – kondiční kurz (29. 5.)         4   

Funkční (ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi (10. 6.)     1 
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Kompetence učícího knihovníka (29. 6. – 3. 7.)        4  

Canva – flow (23. 9.)         4 

Bezpečnost v online prostředí (14. 10.)       6 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje (5. a 6. 11.)     1 

Excel – kondiční kurz (25. 11.)        3 

Funkční (ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi (2. 12)   10 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje (9. a 10. 12.)     3   

 Další akce byly připraveny jednak v rámci regionálních funkcí knihoven, 

jednak přímo pro zaměstnance SVK, resp. i pro veřejnost, zejména odbornou 

(pedagogické pracovníky aj.). Většinou proběhly přímo v prostorách knihovny, 

některé z nich byly realizovány online: 

Robotické stavebnice II (8. 1.)         6 

Odborná příprava členů preventivní požární hlídky (5. 2.)    10 

Zdravotník zotavovacích akcí (12., 15., 19., 22. 2.)     12 

Bookstart v Ústeckém kraji (26. 2.)        6 

Robotické stavebnice III (11. 3.)         6 

Rodina Weinmannů a město Ústí nad Labem (18. 6.)    12 

Výstava a kvíz I knihy mají osudy (červenec–září)     92 

Firemní kultura, komunikace a krizové řízení (20. 8.)    13 

Promítání filmu o SVK a jejích službách (27. 8.)     54 

GDPR v knihovně (9. 9.)        35 

Jak na dobrý text (9. 9.)          8 

Práce s nadanými dětmi (2. 10.)          2 

Design knihoven za fjordem (online, 8. 10.)      18 

Dobrovolníci v knihovnách (online, 9. 10.)        6 

Práce s autistickými dětmi (4. 11.)         3 

Matematická gramotnost (26. 11.)         3 

Bezpečnost práce (e-learning, různé termíny)     69 

Měkké cíle (videopřednáška, různé termíny)     70 

 Ve druhé polovině roku měli zaměstnanci SVK možnost navštěvovat 

konverzaci a kurzy anglického jazyka, které vedla kolegyně Zdeňka Čechová, 

vzhledem k preventivním opatřením proti koronaviru byly i tyto kurzy brzy po svém 
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zahájení převedeny do online podoby. Konverzace v anglickém jazyce proběhla 

pětkrát, účastnilo se jí šest pracovníků knihovny. Jednotlivé kurzy pak byly rozděleny 

dle jazykové úrovně účastníků: B1 (13 setkání, 4 účastníci), A2 (10 setkání, 

6 účastníků) a A1 (9 setkání, 4 účastníci). 

 Zaměstnanci knihovny se účastnili také akcí konaných mimo prostory 

knihovny a pořádaných jinými subjekty: 

Jak dostat skupinu 13+ do knihoven a jak s nimi (spolu)pracovat (8.–9. 1., Brno, 

Knihovna Jiřího Mahena)          2 

Arduino Academy (13.–14. 1., Brno)        2 

Služební vozidla v praxi personalistů a správců vozových parků a zaměstnanců BOZP  

(14. 1., Praha)           2 

Aktuality k dani ze závislé činnosti (16. 1., Praha)       1 

Nástroje pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení u dětí předškolního 

a školního věku (20. 1., Ústí n. L.)         4  

Akcelerátor (4. 2., Brno)          2 

Sociální inovace v knihovnách (5.–6. 2., Brno)       2 

Kniha ve 21. století (11.–13. 2., Opava)        1 

Zdroje v referenční službě zdravotnických knihoven (18. 2., Praha)      2  

Knihovny a klimatické změny (25. 2., Praha)       1 

Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru (25. 2., Praha)    1 

Hodnotové vzdělávání (6. 3., Roudnice n. L.)       2  

Vzdělávání dospělých a celoživotní učení (11. 3., Ústí n. L.)       4  

Knihařský kurz (březen, Praha)          3 

Novela zákoníku práce v roce 2020 (25. 6., Praha)       2 

Majetek PO a jeho kontrola (15. 7., Ústí n. L.)       2 

Produkty a služby Google (22., 29. 7., Praha)       1 

Letní škola IKAP (13. 8.)          1 

Workshop pro metodiky – nová Koncepce knihoven (18. 8.)      2 

Roboakademie (28. 8., Černošice)         2 

CovidCon (8. 9., Praha)          5 

Psychologické hry v komunikaci se seniory (8. 9., Kolín)      3 

Základy ekonomiky veřejné organizace pro neekonomy (4. 9., 25. 9., 20. 11.)    1   
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Zaměstnanci SVK využili i možnosti vzdělávat se prostřednictvím  

e-learningových kurzů. Dlouhodobější kurzy inovační : 

Knihovnické minimum (MSVK Ostrava)         1 

Knihovnický kurz (VK Olomouc)         3 

GDPR pro knihovníky (NK ČR)         1 

Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny (SVK Plzeň)      1 

Citace pro knihovníky (KISK FF MU)        1 

Vzdělávací technologie pro knihovníky (KISK FF MU)      1 

Kurz práce s informacemi (KISK FF MU)        2 

Komunitní knihovnou krok po kroku (KISK FF MU)      4 

Lepší služby (KISK FF MU)         4 

Lektorské minimum (Epale)         1 

Služby knihoven (MZK)          1 

Tutor e-learningového vzdělávání (ČZU Praha)       1 

PR akademie (SDRUK)          1 

Kurz knihovnické angličtiny proELKA (MZK Brno)       1 

Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé proELKA 3(MZK Brno)     3 

 Odborné webináře: 

Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy (3. 4., ÚČL AV ČR)   2 

Hravá angličtina pro celou rodinu (6. 4., Seduo)       1 

Vzdělávání jako součást života (8. 4., Seduo)       1 

Naučte se konečně opravdu anglicky (8. 4., Seduo)       1 

Učíme s filmem (8., 14., 16., 20. 4., Jeden svět na školách)      1 

Zoom bezpečně (nejen) pro začátečníky (16. 4., Cesnet)      1 

Tvorba jednoduchého webu (s responzivním webdesignem) nejen pro výuku – Google 

Web (16. 4., IKAP)          1 

Podpora čtenářství romské mládeže (17. 4., KISK FF MU)      5 

Přehled knižních a velkoformátových skenovacích zařízení i2S (22. 4., EXON)    2  

76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině (22. 4., Seduo)      1  

Kompletní angličtina s Broňou (22. 4., Seduo)       1  

Ukončování pracovního poměru (23. 4., Seminaria)       4  

Pracujte na dálku a svobodně (27. 4., Seduo)       1 

Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku (30. 4., Seduo)     1 
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Dobrovolnictví v době covid-19 (5. 5., NSZM ČR)      2  

Jak komunikovat špatné zprávy a změny (14. 5., Seminaria)     6  

Česko je najednou digitální. Jak zajistit jeho kyberbezpečnost? (14. 5.)   2  

Češi jako čtenáři (20. 5., ÚČL AV ČR, přednáška J. Trávníčka)    2 

Jak na koronavirové dezinformace (21. 5., Jeden svět na školách)    3 

Leadership karty – sdílení příkladů dobré praxe (22. 5.)     2  

Knižní skener i2S SupraScan A1 - 2A0 (26. 5., EXON)     1 

Agora 2020 – plenární sekce (28. 5., MUNI)       2  

Anopress pro knihovny (2. 6., NEWTON Media)      5 

Knižní skener i2S CopiBook V-Shape (2. 6., EXON)     1 

Makerspace, laboratoře a dílny v knihovnách (3. 6., KISK FF MU)    3  

Aplikace ke zpracování dat: Limb a Procyon (9. 6., EXON)     1 

Základní školení spisové služby e-spis LITE (18. 6., KÚ Ústeckého kraje)   5 

Objevte možnosti G Suite pro vaši neziskovku! (23. 6., TechSoup)    1 

Předpokládaná hodnota a dělení veřejné zakázky (16. 7., Seminaria)    4 

Jak ukončit pracovní poměr se zaměstnancem (22. 7., Aliaves)    3 

Anopress pro knihovny – tvorba dotazu (20. 8., Anopress)     2        

Bootcamp – jak na fundraising (23.–24. 9., České centrum fundraisingu)   1 

Vzdělávání v době covidové (18. 9., P-KAP)       1 

Festival bezpečného internetu (1. 10., Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost)  4 

Vztahy na pracovišti (5. 10., Seminaria)       1 

Vzdělávání na dálku: zdroje, nástroje, didaktika (8. 10., Měk Tišnov)    4 

Konference INSPO 2020 (12. 10.)        1 

Základy programování a elektroniky zábavnou formu – Arduino (22. 10., 

KISK FF MU)           2 

Databáze zahrnuté v programu VISK8/A (26. 10., NK ČR)      1 

Koncepce knihoven a DNNT (29. 10., MSVK Ostrava)     1 

Dobrovolnictví v době lockdownu (30. 10., Dobrovolnické centrum)    2 

Knihovny jako pilíře demokracie a přirozená centra komunit (2. 11., konference 

Knihovny současnosti 2020)       26 

Knihovní fondy (2. 11., konference Knihovny současnosti 2020)   27 

Knihovny a vzdělávání uživatelů (3. 11., konference Knihovny současnosti 2020)  31 

Knihovny a vzdělávání knihovníků (3. 11., konference Knihovny současnosti 2020)  23 
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Knihovny ve virtuálním prostředí (4. 11., konference Knihovny současnosti 2020) 20 

Komunikace koncepce knihoven (4. 11., konference Knihovny současnosti 2020)  19 

Knihovna spojuje (4.–5. 11., Centrum dětského čtenářství KJM Brno)    4 

Místně zakotvené učení a vzdělávání pro udržitelnost (5. 11., Středisko ekologické 

výchovy Sever)          1 

Jak být v kontaktu se zákazníky (5. 11., Měk Dobříš)     1 

Pandemický plán ve vaší organizaci (6. 11., Seminaria)     5  

Současná česká literatura – Radim Kopáč (9.–10. 11., SKIP Drsný Sever)   4 

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství IX. – Cesty krajinou příběhů 

a skutečnosti (11. 11., Měk Přerov)       2 

Předčasná gramotnost, motivace a metody práce, projekty pro děti a rodiče 

předškolního věku (11. 11., SKIP Drsný Sever)      1 

konference Internet a technologie (11.–12.11, CZ.NIC)     1 

Základy prezentace knihoven na sociálních sítích (16. 11., KK Pardubice)   2 

Vzdělávání na dálku: příležitosti a limity (18. 11., VK Olomouc)     2 

Krizová intervence (18. 11., Spirála)       1  

Základy audiovizuální tvorby (19. 11., Měk Tišnov)      3 

KISK: pandemie, krize, katarze (19. 11., KISK FF MU)     2 

Na vlnách s Petrem Voldánem (20. 11., KKD Vyškov)     1 

Střed zájmu: kultura v nové realitě (23. 11., Kreativní Evropa)    1 

Dětské čtenářství: které děti dnes čtou knihy a jak se to projevuje v jejich životě 

(23. 11., Sociologický ústav AV ČR)       1 

Jak začít (nejen) s bakalářkou? Pojďme napsat literární rešerši (23. 11., MU Brno)  1 

Vzdělávací program BOZP a PO a Workshop BOZP a PO ve výrobních/nevýrobních 

společnostech (23. 11., BEPR, s.r.o)       1 

Aplikace pro zvýšení efektivity (24. 11., KK Pardubice)     1 

Digitální kurátorství: Strategie a nástroje dlouhodobé ochrany dat (25. 11., NTK)  1 

DOCKER – kontejnery v LINUXu (25.–26. 11., Gopas)     1 

Základy digitální fotografie (26. 11., Měk Tišnov)      1 

Za dveřmi dětského pokojíčku (27. 11., SKIP Drsný Sever)     3 

Konference PREF 2020 (27. 11., Prague Education Festival)     1 

Jak se v knihovně nezbláznit (30. 11., 2. 12., SKIP Drsný Sever)    7 

Krizové řízení příspěvkové organizace (1. 12., IDU)      3 

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (2. 12., NK)   4 
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Krizová intervence II (2. 12., Spirála)      1 

Základy počítačové grafiky (3. 12., Měk Tišnov)     1 

ALEF Security talk 2020 (3. 12.)       1 

Jak úspěšně vést online akce v Zoomu (3. 12., TechSoup)    2 

Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX (4. 12., MZK)   1 

Konzultace a poradenství pro školy a zákonné zástupce v SVK Ústí nad Labem  

(4. 12., IKAP/PEC)        5 

Finanční řízení PO pro neekonomy (7. 12., IDU)     1 

HumbookFest + podcasty (8. 12.)       2 

Hry pro děti a seniory (11. 12.)       2 

Příležitosti a rizika distanční výuky, chystané změny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

(14. 12., IKAP/PEC)        4 

Psychologie pohádek (15. 12., Nová Akropolis Plzeň) 1 

Skillshare Digital Illustration for All-Discover and Share Your Unique Personal Style 

(16. 12.)          1 

Kurz EIQ (18., 20., 25., 27. 11., 4. 12.)       1 

Videokonference jako nástroj pro vzdělávání v knihovnách (21. 12., SKIP)  1  

20. Odborná přednášková a publikační činnost 

V roce 2020 vyšly následující články pracovníků knihovny: 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Knihovny Ústeckého kraje a koronavirus. Čtenář. 2020, 72(12), 429–430. 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Titul Knihovník Ústeckého kraje získali manželé Bláhovi. Ústecký kraj. 2020, 

20(10), 8. 

BROŽEK, Aleš. Exšéf knihovny Aleš Brožek: Ústecký magistrát dával vždy méně. ustecky.denik.cz 

[online]. 24. 6. 2020, č. 176 [cit. 2020-07-10 93. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-knihovna-brozek-20200624.html. Rozhovor zapsal 

Jaroslav Balvín. 

BROŽEK, Aleš. Můžeme být spokojeni s digitalizací knihovních fondů v České republice a jejím 

využitím?. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2020, 34(1), 4–7. ISSN 0862-1985. 

Dostupné také z: http://duha.mzk.cz/clanky/muzeme-byt-spokojeni-s-digitalizaci-knihovnich-fondu-v-

ceske-republice-jejim-vyuzitim 

BROŽEK, Aleš. Systém Kramerius v knihovnách ČR na konci roku 2019. Čtenář: měsíčník pro 

knihovny. 2020, 72(4), 142–144. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: 

https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3082 

http://duha.mzk.cz/clanky/muzeme-byt-spokojeni-s-digitalizaci-knihovnich-fondu-v-ceske-republice-jejim-vyuzitim
http://duha.mzk.cz/clanky/muzeme-byt-spokojeni-s-digitalizaci-knihovnich-fondu-v-ceske-republice-jejim-vyuzitim
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3082
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BROŽEK, Aleš a Jitka HAINCOVÁ. Z Ústí až na konec světa – Martha Schichtová. 

In: XXII. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů [online]. Hradec Králové: Studijní 

a vědecká knihovna, 2020, s. 168–172 [cit. 2021-03-23]. ISBN 978-80-7052-153-3 (pdf). Dostupné 

z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-final.aspx 

ČERNECKÝ, Jan. Dobrovolní „Dezinfikátoři“ ve spolupráci s knihovnou bojují proti šíření nákazy. 

In: kr-ustecky.cz [online]. 13. 11. 2020 [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/dobrovolni-dezinfikatori-ve-spolupraci-s-knihovnou-bojuji-proti-sireni-nakazy/d-1751095 

ČERNECKÝ, Jan. Dobrovolní „Dezinfikátoři“ ve spolupráci s knihovnou bojují proti šíření nákazy. 

ustecky.denik.cz [online]. 14. 11. 2020, (319) [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/dobrovolni-dezinfikatori-ve-spolupraci-s-knihovnou-bojuji-

proti-sireni-nakazy-20.html 

ČERNECKÝ, Jan. Je nám 75, jsme multifunkční a umíme improvizovat aneb rok 2020 v krajské 

knihovně. In: kr-ustecky.cz [online]. 14. 12. 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/je-nam-75-jsme-multifunkcni-a-umime-improvizovat-aneb-rok-2020-v-krajske-

knihovne/d-1751755 

ČERNECKÝ, Jan: Návrat do knihovny. Enter. Září 2020, 70. Rozhovor zapsal -Emilio-. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna je od 3. prosince opět otevřena. ustecky.denik.cz 

[online]. 3. 12. 2020, (338) [cit. 2020-12-18]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/severoceska-vedecka-knihovna-je-od-3-prosince-opet-otevrena-20201203.html 

ČERNECKÝ, Jan: Severočeská vědecká knihovna má pro čtenáře několik okének. Ústecký deník. 

27. 11. 2020, č. 276, s. 2. ISSN 1214-858X. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna má pro čtenáře několik výdejních okének. 

ustecky.denik.cz [online]. 26. 11. 2020, (331) [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ma-pro-ctenare-nekolik-

vydejnich-okenek-20201126.html 

HUMLOVÁ, Pavla. Knihovnice, zdravotnice, dobrovolnice. Enter. Prosinec 2020, 64. Rozhovor 

zapsal Jan Černecký. 

KLEINOVÁ, Tereza a Lucie DERKAČOVÁ. Děti píšou dopisy babičkám a dědečkům, které zatím 

neznají. Ústecký kraj. 2020, 20(11), 7. 

KLEINOVÁ, Tereza. Projekt S knížkou do života (Bookstart) má smysl aneb Jak si Severočeská 

vědecká knihovna v Ústí nad Labem vychovává své budoucí čtenáře. Bulletin SKIP [online]. 2019, 

28(4) [cit. 2021-01-07]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/701 

LINHARTOVÁ, Jana. Celostátní cena „Čtenář roku 2020“ putuje do Ústí nad Labem. Ústecký kraj. 

2020, 20(9), 7. 

LINHARTOVÁ, Jana: Co se vám na kraji líbí a co naopak ne?. Mladá fronta Dnes. 25. 9. 2020, (225). 

Příloha – Náš kraj. 2020, 62. ISSN 1210-1168. 

LINHARTOVÁ, Jana. Když nepřežije kultura, nepřežije lidstvo, říká ředitelka knihovny. Ústecký 

deník. 21. 4. 2020, (93), 13. Rozhovor zapsala Kamila Minaříková. ISSN 1214-858X. 

LINHARTOVÁ, Jana. První PECka v českých knihovnách. Čtenář. 72(1), 2020, 18–19.  

ISSN 0011-2321. 

https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-final.aspx
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VODNÁ, Marta. Severočeská vědecká knihovna v době pandemie. Ústecký kraj. 2020, 20(11), 8. 

VODNÁ, Marta. Ústecká knihovna bude hostit panelovou diskuzi. Ústecký deník. 9. 9. 2020, (211), 2. 

ISSN 1214-858X. 

Přednášková činnost pracovníků knihovny v roce 2020:  

14. 1. Jana Linhartová – Představení SVKUL, jejích služeb a záměrů rozvoje 

(Kulturní komise Ústeckého kraje)  

31. 1. Jana Linhartová – Možnosti spolupráce resortu MK a MŠMT (Celostátní 

kulatý stůl s ministrem kultury, MK ČR, Praha)  

5. 2. Jiří Brož, Robin Szaffner – Polytechnické dílny v knihovnách 

(Konference Sociální inovace v knihovnách 2020, Brno) 

12. 2. Aleš Brožek – Stav digitalizace knihovních fondů v České republice 

a její využití v rešeršní a badatelské činnosti (Mezinárodní knihovnická 

konference Kniha ve 21. století, Opava) 

18. 2. Aleš Brožek – Seznámení s digitální knihovnou Kramerius (Zdroje 

v referenční službě zdravotnických knihoven, Praha)  

26. 2. Tereza Kleinová – Bookstart v SVKUL (Konference Bookstart 

v Ústeckém kraji, Ústí nad Labem) 

12. 3. Jana Linhartová – Tvorba Databáze pomůcek, aktivity Poradenského 

a edukačního centra (Setkání pracovní skupiny ohledně meziresortní 

spolupráce, MŠMT ČR, Praha)  

31. 3. Jana Linhartová – Spolupráce SVKUL a startupové společnosti 

(natočený příspěvek pro společnost EDHANCE) 

3. 6. Jiří Brož, Robin Szaffner – Polytechnická dílna SVKUL (Makerspace, 

laboratoře a dílny v  knihovnách, online seminář) 

11. 8.  Jana Linhartová – Zapojení SVKUL do dobrovolnictví (Regionální 

kulatý stůl s generálem Petrem Pavlem, Ústí nad Labem) 

10. 9.  Jana Linhartová – Vzdělávací a poradenské aktivity SVKUL 

(Problematika vzdělávání v Ústeckém kraji, panelová diskuze; Ústí nad 

Labem, Teplice)  

9. 10. Zuzana Pařízková – Dobrovolníci ze zahraničí v SVKUL 

(Dobrovolnictví v knihovnách, online konference) 

2. 12. Dokázali bychom se obejít bez digitálních knihoven v systému 

Kramerius? (Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020, 

21. ročník konference, online) 
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4. 12. Pohled uživatele na digitální knihovny (Seminář k digitalizaci /nejen/ pro 

krajské knihovny IX, online) 

Michala Hudíková vedla během roku pro veřejnost kurzy trénování paměti, 

Ondřej Prchal kurzy tvůrčího psaní, Zdeňka Čechová kurzy anglického jazyka pro 

veřejnost i zaměstnance SVK, Lenka Domorázková organizovala konverzační kurzy 

španělštiny a připravila rovněž jedno setkání konverzace v českém znakovém jazyce. 

Martin Osif připravil přednášku pro zaměstnance SVK o problematice GDPR.  

Někteří zaměstnanci se účastnili jednání a pracovali v celostátních odborných 

sekcích a komisích, byť byla jejich činnost z velké části narušena koronavirovou 

pandemií (většina jednání se uskutečnila online): J. Linhartová – Rada SDRUK, 

J. Linhartová, Z. Šachl – Rada CPK, Z. Andree, J. Bednářová – Sekce SDRUK pro 

regionální funkce; P. Kopáčová, R. Zrníková – Sekce SDRUK pro PR; Z. Andree, 

J. Bednářová, J. Linhartová – Priorita 6, Z. Andree, J. Linhartová – Sekce SKIP pro 

vzdělávání, Š. Baťková – Sekce SKIP Bezbariérové knihovny.  

V grantové komisi VISK 2 působila J. Linhartová a v komisi VISK 5 

Š. Baťková, Z. Andree byla členkou komise Knihovna roku 2020 – Knihovnický počin 

roku. Do činnosti pracovní skupiny Ústřední knihovnické rady pro tvorbu nové 

Koncepce knihoven ČR byla zapojena J. Linhartová, jež byla i aktivní členkou 

Expertní skupiny pro vzdělávání při MŠMT ČR. Kromě toho se zúčastnila i setkání 

expertní komise UZS pro meziresortní spolupráci, taktéž na MŠMT ČR, a byla jedním 

z členů komise SKIP a SDRUK hodnotící z odborného hlediska záměr výstavby nové 

Městské knihovny v Mostě, resp. přestavby KD Repre pro potřeby knihovny. Dále se 

pak aktivně účastnila i setkání Pracovní skupiny pro dobrovolníky v Ústeckém kraji, 

a to spolu s L. Lánovou. 

J. Starý, L. Derkačová a J. Linhartová byli zapojeni do projektu IKAP 

zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jednání Sekce vzdělávání pro Ústecký 

kraj (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, nadané děti) se účastnily 

Z. Andree, Š. Baťková, J. Linhartová, M. Vodná. S projektem IKAP B2 Podpora 

úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) spolupracovali především 

pracovníci Poradenského a edukačního centra (zejména Š. Baťková) a Oddělení 

doplňování a zpracování fondu, dále pak Z. Andree, J. Linhartová a M. Vodná. 



 
124 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem za rok 2020 

Text a podklady: Zdenka Andree, Šárka Baťková, Jana Bednářová, Jiří Brož, Jan Černecký, 

Lucie Derkačová, Kamila Exnerová, Jitka Haincová, Radka Havlicová, Adam Kopřiva, Lucie 

Lánová, Eva Lochnerová, Hana Lukešová, Luboš Malý, Jan Novák, Martin Osif, Zuzana 

Pařízková, Michal Satrapa, Jiří Starý, Lenka Stiborová, Denisa Szaffnerová, Zbyněk Šachl, 

Alžběta Tománková, Iveta Vybíralová, Jana Zimová  

Zpracovala: Zdenka Andree  

Titulní strana: Václav Školoud 

Vydala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v roce 2021 



 

125 

Příloha č. 1: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020  
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Příloha č. 2: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 – komentář 
Název příspěvkové organizace: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

Číslo organizace:   7501 

IČ: 00083186  

Rok: 2020 

Výkaz zisku a ztráty 

Účty 

501 – Spotřeba materiálu           4.944 tis. Kč 

Například: 

Knihovní dokumenty            3.463 tis. Kč 

Úklidový a kancelářský materiál                        567 tis. Kč 

Pohonné hmoty                                 77 tis. Kč 

Materiál oddělení informačních technologií               280 tis. Kč 

Jiný DDHM do 2999 Kč                 165 tis. Kč 

 

502 – Spotřeba energie           2.316 tis. Kč 

Nižší čerpání o 284 tisíc z důvodu uzavření dvou poboček a nižší náročnosti na spotřebu energií při nuceném omezeném provozu. 

 

511 – Opravy a udržování                   212 tis. Kč 

Plánovaná velká údržba „Oprava podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody – Velká Hradební 51“ ve výši 700 tisíc. 

Nebyla realizována. Termín dokončení zakázky č. VZ-27603/2020 se prodlužuje do 30. 4. 2021. 

Drobné stavební opravy na všech objektech                    81 tis. Kč 

Oprava elektro rozvodů a jističů                               29 tis. Kč 

Oprava vozidel                        50 tis. Kč 

Opravy a údržba inventáře                       20 tis. Kč 

Opravy EZS, EPS                               9 tis Kč 

Instalatérské práce                        23 tis Kč 

 

518 – Ostatní služby           3.517 tis. Kč 

Například: 

Upgrade ekonomických a knihovnických programů               176 tis. Kč 
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Ostraha objektů, připojení na PCO-HZS                250 tis. Kč 

Služby právní, poradenské, konzultační, školení, ubytování              341 tis. Kč 

Nájemné nemovitého majetku                  485 tis. Kč 

Propagační služby                    310 tis. Kč 

Internet, Cesnet                    240 tis. Kč 

Poštovné, telefonní poplatky                      261 tis. Kč 

Tiskové a grafické služby, kopírování                 270 tis. Kč 

 

521 – Mzdové náklady          36.897 tis. Kč 

Nižší čerpání na položce platy bylo způsobeno velkým nárůstem nemocnosti a čerpání dávek Ošetřování člena rodiny v souvislosti s epidemií 

koronaviru COVID-19. Současně na základě plánovaného snížení prostředků na platy pro rok 2021, musela knihovna přistoupit k postupnému 

snižování počtu pracovníků již v roce 2020.   

Platy                        34.568 tis. Kč 

OON                   2.059 tis. Kč  

Zvýšené čerpání OON z důvodu úhrady spoluúčasti na projektu Mít svět přečtený, odstupné propuštěným zaměstnancům. 

Náhrady za pracovní neschopnost                  269 tis. Kč 

Zvýšené čerpání náhrad z důvodu epidemie. 

 

551 – Odpisy               2.878 tis. Kč 

Na základě usnesení Rady ÚK č. 024/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 byl schválen upravený odpisový plán, ve kterém došlo ke zvýšení odpisů 

z nemovitého majetku o 28 tisíc Kč a ke snížení odpisů z movitého majetku o 107 tisíc Kč, celkově na 2 868 tisíc Kč. 

Odpisy                  2.878 tis. Kč 

Oproti upravenému odpisovému plánu došlo ke zvýšení o 10 tisíc z důvodu chybného zařazení movitého majetku v účetnictví. 

Odpisy z movitého majetku           1.154 tis. z účtu 401   91 tis. z účtu 403 

Odpisy z nemovitého majetku          1.107 tis. z účtu 401 526 tis. z účtu 403 

 

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku                793 tis. Kč 

Například: 

Mobilní telefony (5 ks), notebooky (8 ks)                217 tis. Kč 

Vybavení tvůrčí robotické učebny (VISK 3)- programovatelné přístroje a tablety                 98 tis. Kč   

Ledničky, myčky                            25 tis. Kč 

Kancelářská technika                     147 tis. Kč  
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Vybavení multimediálních dílen                      238 tis. Kč 

Grafické programy                             55 tis. Kč 

601-604 – Tržby celkem            1.309 tis. Kč 

Pokles o 489 tisíc Kč oproti roku 2019 z důvodu uzavření provozoven v souvislosti s vládními nařízeními.   

 

602 – výnosy z činnosti            1.179 tis. Kč 

Například: zápisné, čtenářské poplatky, knihovnické služby… 

 

603 – výnosy z pronájmu                  130 tis. Kč 

Pronájem nevyužitých prostor knihovny 

 

648 – Čerpání fondů                        10 tis. Kč 

Finanční dary účelové – Statutární město Ústí nad Labem 2x 5 tisíc na náklady spojené s doprovodným programem Dnů evropského dědictví 

(us. RÚK č. 051/110R/2020 z 30. 9. 2020) 

 

649 – Ostatní výnosy z činnosti                      21 tis. Kč 

Pojistné plnění ze škod na vozidlech.  

 

Účet 672 – výnosy z transferů         66.191 tis. Kč 

 A – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho: 

 ZU - příspěvek na provoz           61.368 tis. Kč 

- usnesení Rady ÚK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019     59.340 tis. Kč 

  - usnesení Rady ÚK č. 033/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020 navýšení z důvodu dofinancování provozu poboček    2.000 tis. Kč 

  - usnesení Rady ÚK č. 024/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 navýšení z důvodu úpravy odpisového plánu           28 tis. Kč 

ZU - příspěvek na velkou údržbu z usnesení Rady ÚK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 na opravu podokapní římsy budovy Velká Hradební 51 

ve výši 700 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu změny termínu vyúčtování na termín 30. 6. 2021 (usnesení Rady ÚK č. 025/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020. 

ZU - účelový neinvestiční příspěvek           1.670 tis. Kč 

  - usnesení Rady ÚK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 účelový neinvestiční příspěvek na zajištění regionálních funkcí knihoven 

(UZ00311) 

                1.370 tis. Kč 

- usnesení Rady ÚK č. 033/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020 účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele (UZ00209) na náklady spojené s oslavami 

75. výročí vzniku knihovny              300 tis. Kč 
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 B – výnosy z transferů ze SR           1. 174 tis. Kč 

  MK ČR VISK2, VISK 3, VISK 7, VISK 9/I, Ochrana měkkých cílů v oblasti kultury      418 tis. Kč 

  MK ČR IKAP B2               254 tis. Kč 

  MŠMT ČR Mít svět přečtený              502 tis. Kč 

 C – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK          1.362 tis. Kč 

  Dotace Statutární město Ústí nad Labem         1.200 tis. Kč 

  Dotace Zahraniční dobrovolná služba Erasmus+             81 tis. Kč 

  Dotace Úřad práce – pracovník VPP               81 tis. Kč 

 D – časové rozlišení přijatého investičního transferu (účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku)   617 tis. Kč  

        

Rozvaha Dlouhodobý majetek 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

PS k 1. 1. 2020               2.097 tis. Kč 

Oprávky                       147 tis. Kč 

KS k 30. 12. 2020               1.950 tis. Kč 

Přírůstek DDNHM – Účet 018 a 078                     55 tis. Kč 

SW Adobe CC for teams                        55 tis. Kč 

 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 

PS k 1. 1. 2020                       133.688 tis. Kč 

Oprávky DHM                      2.712 tis. Kč 

Přírůstky DHM                       5.566 tis. Kč 

Úbytky DHM                                    19 tis. Kč 

KZ k 31. 12. 2020               136.523 tis. Kč 

 

Účet 021 – přírůstky                 4.946 tis. Kč 

Vila Na Schodech                4. 317 tis. Kč 

TZ budova Winstona Churchilla 3                                               629 tis. Kč 

 

Účet 022 – přírůstky (2x Notebook Acer Predator)                      92 tis. Kč     

- úbytky (skener, knihovnický regál)                        19 tis. Kč 
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Účet 031 – přírůstky                       529 tis. Kč 

Pozemek č. p. 2383                            98 tis. Kč 

Pozemek č. p. 2384/2                          56 tis. Kč 

Pozemek č. p. 2384/3                          58 tis. Kč 

Pozemek č. p. 2377/3                       136 tis. Kč 

Pozemek č. p. 2384/1                        181 tis. Kč 

 

Přírůstky DDHM – Účty 028 a 078                      919 tis. Kč 

Nákup kancelářského vybavení, výpočetní techniky a nářadí do dílny, vybavení multimediální dílny, mobilní telefony, kancelářský nábytek, 

elektrospotřebiče. 

Úbytky DDHM – Účty 078 a 028                      271 tis. Kč 

Vyřazení nefunkčního majetku v hodnotě do 20 tisíc Kč. Kancelářské vybavení, výpočetní technika, kancelářský nábytek, mobilní telefony, 

knihovnický regál. 

Majetek nad 20 tis. Kč nebyl likvidován. Likvidace majetku do 20 tisíc byla schválena likvidační komisí SVKUL. 

Položka B. I – zásoby 

- Materiál na skladě k 31. 12. 2020 – 7 tis. Kč – zůstatek paliv v nádržích. 

 

Doplňkovou činnost Severočeská vědecká knihovna nemá. 

 

Výsledek hospodaření 

Kladný výsledek hospodaření               2.331.622,35 Kč 

Důvodem kladného výsledku hospodaření je úspora na nákladových položkách (energie, materiál, služby), a to zejména v souvislosti s uzavřením 

provozů na základě nařízení vlády. Rovněž v roce 2020 nedošlo k plánovanému znovuotevření pobočky na Střekově a díky přestěhování pobočky Krásné 

Březno do objektu Ústeckého kraje došlo k úspoře nákladů na tuto pobočku. Nízké čerpání na položce platy bylo způsobeno velkým nárůstem nemocnosti, 

nařízené karantény a čerpáním dávek při ošetřování člena rodiny v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19. Současně na základě plánovaného snížení 

prostředků na platy pro rok 2021 musela knihovna přistoupit k postupnému snižování počtu pracovníků již v roce 2020 a k neprodlužování smluv na dobu 

určitou.  

 Při sestavování rozpočtu na rok 2021 nebylo možné najít úspory v dostatečné míře v provozních nákladech, přestože jsme výrazně snížili 

plánované výdaje na nákup knihovního fondu a ostatní nákupy plánujeme jen v nejnutnějším rozsahu. Na případné havárie, základní obnovu drobného 

majetku, zvýšený nákup ochranných prostředků (respirátory, roušky, dezinfekce) a vyplácení odstupného propuštěným zaměstnancům nejsou v rozpočtu 

žádné rezervy. Stejně tak nejsou v rozpočtu plánovány vůbec žádné odměny zaměstnancům, přestože jsme byli nuceni snížit stávajícím zaměstnancům 
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nenárokové složky platu. Vzhledem k tomu, že došlo k propouštění a úkoly byly většinou rozděleny mezi stávající zaměstnance, bylo by velmi 

demotivující zaměstnance vůbec neodměnit.  

Na další náklady spojené s provozem objektu Na Schodech, který jsme převzali v loňském roce, nebylo možno v plánu na rok 2021 rozpočtovat 

odpovídající prostředky. V přiděleném rozpočtu na rok 2021 nám převod tohoto objektu nebyl zohledněn.  

 Z těchto důvodů žádáme o převod kladného výsledku hospodaření do fondu odměn a do rezervního fondu v poměru 45/55 %, tj. fond odměn 

1.049.230 Kč a rezervní fond 1.282.392,35 Kč. 

 


