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Rok 2021 v číslech 

V roce 2021 knihovna poskytla služby 355 127 návštěvníkům, kteří se zúčastnili 682 akcí 

a vypůjčili si 304 850 dokumentů.  

NÁVŠTĚVNOST 

355 127 celkový počet návštěvníků (půjčovny a studovny, akce, internet, online služby) 

122 511 návštěvníci, kteří fyzicky přišli do knihovny pro informace, dokumenty, na kulturní 

nebo vzdělávací akce 

232 616 návštěvníci online služeb knihovny (vstupy do katalogu, čtenářského konta, 

elektronických zdrojů a databází z prostoru mimo knihovnu) 

174 796 počet vstupů do elektronického katalogu knihovny celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

75 094 počet vstupů do čtenářského konta celkem (z knihovny i prostoru mimo ni) 

3 915 počet vstupů do elektronických informačních zdrojů celkem (z knihovny i prostoru 

mimo ni) 

146 498 počet návštěv webových stránek knihovny 

1 870 počet lidí, kteří využili v knihovně internetové stanice 

ČTENÁŘI 

8 175 registrovaní čtenáři celkem 

1 486 čtenáři do 15 let  

1 866 senioři (60 let a více)  

FOND 

727 893 celkový počet dokumentů (knih, časopisů, map, deskových her, hudebních 

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

207 855 dokumenty ve volném výběru  

19 593 nové dokumenty ve fondu – včetně přírůstků Okresního metodického oddělení 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

304 850 počet vypůjčených knih a dalších dokumentů 

17 845 počet stažených digitálních dokumentů  

3 377 počet výpůjček e-dokumentů 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

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

v knihovně) 

11 617 celkový počet návštěvníků akcí 
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Nejžádanější tituly v roce 2021 

autor název kolikrát 

BELETRIE 

Mornštajnová, Alena Tiché roky 135x 

Nesbø, Jo Království 111x 

Bryndza, Robert Mlha nad Shadow Sands : druhý případ Kate 

Marshallové 

105x 

BELETRIE PRO DĚTI 

Kinney, Jeff Deník malého poseroutky  

(1.–15. díl) 

562x 

(jednotlivé díly 26–54x) 

Maas, Sarah J. Dvůr trnů a růží 39x 

Thorne, Jack Harry Potter a prokleté dítě. Část první a druhá 35x 

NAUČNÁ LITERATURA 

Šlachta, Robert Robert Šlachta : třicet let pod přísahou 52x 

Špitálníková, Nina Svědectví o životě v KLDR 44x 

Vojáček, Jan Umění být zdráv 32x 

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI 

Jefferson, Ed Minecraft : stavíme! : země zombie 24x 

Jelley, Craig Minecraft. Průvodce světem osadníka 21x 

García Mora, Román Svět dinosaurů 20x 

AUDIOKNIHA 
  

Vondruška, Vlastimil Mezi tiárou a orlicí. I, 1045–1073 11x 

Vondruška, Vlastimil Pomsta bílého jednorožce 11x 

Vondruška, Vlastimil Duch znojemských katakomb 10x 

Vondruška, Vlastimil Právo první noci 10x 

Vondruška, Vlastimil Jičínské pole mrtvých 10x 

Bryndza, Robert Noční lov 10x 

Vondruška, Vlastimil Sběratelé ostatků. II. 10x 

e-KNIHA 

Lednická, Karin Šikmý kostel 31x 

Lednická, Karin Šikmý kostel 2 29x 

Mornštajnová, Alena Listopád 24x 
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autor název kolikrát 

HRA 

Komendová, Marcela Zlaté Česko : otázky a odpovědi : zábavná hra pro 

zvídavé Čechy 

9x 

Bauza, Antoine Příšerky ze skříně : kooperativní hra pro nejmenší 

krotitele příšer 

8x 

West, Frank Ostrov koček 8x 

FILM 

 Příliš osobní známost 12x 

 Psí poslání 2 = A dog's journey 12x 

 Downton Abbey : the motion picture = Panství 

Downton 

11x 

KARTOGRAFICKÝ DOKUMENT 

SHOCart Česko a Slovensko ; Evropa : autoatlas = 

Tschechien und Slowakei ; Europa : Autoatlas = 

Czechia and Slovakia ; Europe : road atlas :  

1:150 000, 1:4 000 000 

10x 

Kartografie Praha Školní atlas světa 9x 

 Chorvatské pobřeží : střed a jih : mapa na 

dovolenou : podrobné měřítko 1:200 000 

8x 

ČASOPIS 

 Reflex : CS společenský týdeník 556x 

 Čtyřlístek 521x 

 Téma 425x 

CD/AV 

 Advaced 5 : authentic examination papers from 

Cambridge ESOL : audio CD set 

18x 

University of 

Cambridge. ESOL 

Examinations 

Cambridge English First. 5 : authentic examination 

papers from Cambridge ESOL 

16x 

Oxenden, Clive New English file : pre-intermediate class audio CDs 11x 
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autor název kolikrát 

HUDEBNÍ CD 

 20 Best Of Ireland 5x 

Back, Klaus Thunderstorm : Nahrávka s orig. přírodními zvuky 4x 

Uhlíř, Jaroslav Alchymisti : písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka 

Svěráka z televizního pořadu Hodina zpěvu 

4x 

Gott, Karel Singly : 300 písní z let 1962–2019 4x 

Ztracený, Marek Planeta jménem stres 4x 

Dasha Symphony 4x 

Fešáci Fešáci 2020  

VYPŮJČENO PREZENČNĚ 

 Občanský zákoník : komentář. Svazek V, § 1721 až 

2520 

13x 

Švestka, Jiří, 1930- Občanský zákoník : komentář. Svazek I, Obecná 

část § 1 až 654 

12x 

Kindl, Milan, 1954- Občanský zákoník : praktický komentář. I. 11x 

Kindl, Milan, 1954- Občanský zákoník : praktický komentář. II. 11x 

VYPŮJČENO PREZENČNĚ DĚTEM (naučná) 

Wohlleben, Peter Půjdeš s námi ven? : objevitelské výpravy za 

přírodou ve městě 

8x 

Smolíková, Klára Devět malých zahradníků : rok ve školní zahradě 7x 

Wohlleben, Peter Slyšíš, jak mluví stromy? : co všechno můžeš 

objevit v lese 

6x 

Dias, Maria Ana Peixe Venku : průvodce po tajemstvích přírody 6x 
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1. Ohlédnutí za rokem 2021 

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

rok 2021 poskytovala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVK) 

v průběhu roku 2021 kvalitní a efektivní knihovnické, informační, referenční, bibliografické 

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

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

Byly zpracovány mj. roční účetní uzávěrka za rok 2020 a zpráva o činnosti knihovny 

v roce 2020 včetně zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2020.  

Regionální funkce 

Projekt výkonu regionálních funkcí pro knihovny Ústeckého kraje v roce 2021 byl 

na základě zpracovaných dílčích projektů jednotlivých pověřených knihoven a projektu 

SVK zpracován ve výši 11 266 177 Kč, Ústecký kraj následně rozhodl o přidělení dotace ve 

výši 9,6 milionu Kč. Nadále také vychází vstříc snaze SVK každoročně oceňovat práci 

pracovníků malých veřejných knihoven v kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných 

knihovnických a informačních služeb a jejich podíl na zajištění kulturního života a rozvoji 

místa, kde působí. Nominace na ocenění Knihovník Ústeckého kraje pro rok 2021 

probíhaly v 1. pololetí, hodnocení komisí a slavnostní vyhlášení výsledků pak v druhé 

polovině roku, vítězkou se stala Alžběta Zachariášová z Obecní knihovny Velké Chvojno 

(region Ústí nad Labem). 

Koncepce 

V první polovině roku probíhala příprava nové koncepce SVK, a to v souvislosti 

s Akademií IDU, jíž se účastnily ředitelka knihovny a vedoucí Odboru knihovnických 

služeb a vzdělávání. Na analýzách, výstupech, formulaci cílů a dalších součástí strategie se 

podílel širší tým knihovny, zejména vedoucí jednotlivých odborů a oddělení, ale i další 

zaměstnanci organizace. Vzhledem k množství zaměstnanců knihovny a aktuálně panující 

situaci kolem pandemie koronaviru nemohli být zapojeni všichni naráz, pracovalo se 

v menších týmech a po částech, některé úkoly probíhaly oline. Dílčí kroky a výsledky byly 

průběžně komunikovány napříč knihovnou.   

Před samotným plánováním byla pozornost věnována analytické činnosti s cílem 

stanovit výchozí bod (kde se knihovna nachází) a nejdůležitější problémy a ideje, na něž by 

se SVK měla zaměřit (kam by se měla posunout, čemu by se měla věnovat). Jako první 

krok byla zvolena analýza SWOT, jejíž zpracování probíhalo v několika krocích napříč 

celou strukturou knihovny. Tým vedoucích následně zpracoval ještě analýzu BMG Canvas 

a v průběhu tvorby strategie proběhl i společný workshop nad analýzou hodnot, jemuž 

předcházel sběr dotazníků hodnot od všech, kdo měli zájem se zapojit. Na základě analýz 

tým následně formuloval nejdůležitější strategická témata a cíle, rovněž bylo společnými 

silami vytvořeno poslání knihovny.  

Kromě již zmíněných analýz vychází strategický plán SVK z dalších relevantních 

dokumentů, jimiž jsou mj. zejména  Vize Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem 
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2017–2020, Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem 

do roku 2030, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 a Strategie rozvoje města 

Ústí nad Labem na období 2021–2030. Rada Ústeckého kraje schválila předloženou 

Koncepci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na roky 2021–2024 

s výhledem do roku 2027 dne 30. 6. 2021 usnesením č. 032/20R/2021, s její podobou se lze 

seznámit na webových stránkách knihovny (www.svkul.cz/o-knihovne/dokumenty/ 

koncepce-rozvoje-knihovny/, dokument vyšel rovněž tiskem. 

Pandemie 

Podobně jako v roce 2020, i po celý rok 2021 byla činnost SVK výrazně ovlivněna 

pandemií koronaviru a protiepidemickými opatřeními. Nový rok knihovna přivítala 

zavřenými dveřmi, čtenářům mohla pootevřít, resp. otevřít prostřednictvím výdejních 

okének až 17. února. Do té doby bylo možné pouze dokumenty vracet, a to prostřednictvím 

návratového automatu ve Velké Hradební 45, alespoň nouzové zajištění výpůjček pak bylo 

možné díky spolupráci s Dobrovolnickým centrem a kavárnou Knihomolka. Většina služeb 

spojených s každodenním provozem knihovny pro veřejnost byla znovu odkázána jen na 

online prostor. 

Knihovna ovšem žila čilým pracovním ruchem i za zavřenými dveřmi, mnohé 

činnosti běží v podstatě neustále. Jde na jedné straně o samotný provoz (údržba, 

ekonomické činnosti apod.), na straně druhé o práce spojené se „zákulisím“ knihovnických 

služeb. Pravidelně 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, komunikace s uživateli, stejně jako práce 

s dokumenty – úklid fondu, jeho aktualizace, případné opravy, přesuny, zařazování novinek 

apod. Kromě toho knihovna propagovala své služby, včetně těch online, a připravovala 

online akce (jednorázové i některé pravidelné kurzy). 

Po alespoň částečném obnovení provozu formou okének pracovníci výpůjčních 

oddělení vyřizovali a připravovali objednávky objednané online a telefonicky, okénka 

fungovala ve všech budovách SVK, které nabízejí služby pro veřejnost. Několik měsíců 

byli navíc zaměstnanci knihovny rozděleni do oddělených směn, aby se co nejvíce 

vyloučilo riziko nákazy, a v co největší míře (s ohledem na zajištění běžného provozu) byla 

využívána práce z domova, a to jak k běžné kancelářské práci, tak především vzdělávání 

a přípravě nových lekcí, akcí, služeb. 

V omezeném režimu se knihovna otevřela 12. dubna. Samozřejmostí byla nadále 

zvýšená hygiena, dodržování protiepidemických opatření (ochrana úst a nosu, dezinfekce, 

rozestupy, omezení počtu lidí v jednotlivých odděleních, ochranná plexiskla na výpůjčních 

pultech, dezinfekce často dotýkaných ploch apod.), omezeny byly prezenční služby, kratší 

byla i otevírací doba. Tak, jak se posléze rozvolňovala opatření, i knihovna se postupně 

vracela k téměř běžnému režimu a k běžné otevírací době (od 3. května.), v průběhu června 

se pak pomalu prostor otevřel i pro vzdělávací a kulturní akce.  
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Stejně jako v roce předchozím, i v roce 2021 SVK v letních měsících fungovala bez 

prázdninové přestávky (s výjimkou dovolené na pobočkách), ovšem v tradičním letním 

režimu (pondělí, středa, pátek). Léto a počátek podzimu se nesly v téměř normálním duchu, 

knihovna nabízela veškeré obvyklé služby, jen s nutností dodržování platných opatření. 

Směrem ke konci roku se epidemiologická situace bohužel znovu zhoršila, což znamenalo 

opětovné zpřísňování opatření, ta ale dopadla v podstatě jen na akce knihovny. Omezování 

počtu návštěvníků, prokazování bezinfekčnosti a posléze povolení návštěvy jen lidem 

očkovaným a po nemoci vedly nejprve k rušení některých akcí a nakonec k úplnému 

zastavení jejich realizace naživo – SVK se vrátila k samotným online akcím. Běžného 

provozu knihovny se naštěstí celá situace nedotkla, výpůjční oddělení zůstala otevřená bez 

omezení, jen s nutností důsledného dodržování již zažitých protiepidemických pravidel. 

I tak se bohužel celé období opět negativně podepsalo na návštěvnosti knihovny a využívání 

jejích služeb. 

Nepříznivé období a veškerá uplatňovaná opatření zvýšily zároveň 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 respirátorech, 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 i komfort obvyklých služeb.  

Služby knihovny v roce 2021 

Jak již bylo zmíněno, služby knihovny byly v roce 2021 ovlivněny pokračující 

pandemií podobně jako rok 2020. Znovu tak došlo jak ke snížení počtu uživatelů, tak 

výpůjček a do knihovny přišlo méně lidí. V porovnání s předchozím rokem (který sám 

přinesl výrazné zhoršení téměř všech statistických ukazatelů) se do knihovny zaregistrovalo 

o více než tisíc lidí méně. Počet výpůjček se snížil zhruba o osmnáct procent, návštěvnost 

výpůjčních míst se ale téměř nezměnila, resp. klesla přibližně o tři procenta. Také celkový 

počet návštěvníků, kteří do SVK fyzicky či virtuálně zavítali, zůstal prakticky na totožné 

úrovni, služeb knihovny využilo v roce 2021 jen o 1 275 lidí méně než v roce předešlém. 

Zákazy a omezující podmínky znovu přinesly také snížení počtu vzdělávacích a kulturních 

akcí, jež knihovna nabídla, zájem o ně se ale zvýšil. Zájemci přitom mohli během roku 

vybírat z akcí naživo v knihovně i mimo ni, nebo z akcí konaných online. 

Právě online prostor a online služby potvrdily svou důležitost a nezastupitelné místo 

v portfoliu služeb knihoven, některé si získaly i větší přízeň uživatelů. SVK  nabízí 

vzdálený přístup do několika databází (Naxos Music Library, EBSCO, PressReader, 

částečně digitální knihovna Kramerius či Národní digitální knihovna), větší zájem 

zaznamenalo zejména půjčování e-knih, a to právě už v roce 2020, kdy je mnozí čtenáři 

objevili a ocenili v době náhle ztíženého přístupu k literatuře, a rok 2021 tento trend 

potvrdil. V SVK tak bylo během roku vypůjčeno 2 933 e-knih společnosti Palmknihy 

(eReading), přičemž o rok dříve jich bylo 2 593 a v roce 2019 jen 871. Čtenáři rovněž 
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využili nabídky e-knih od společnosti Flexibooks a vypůjčili si jich 376 (v roce 2020 nebylo 

z technických důvodů možné si od Flexibooks e-knihy půjčovat, v roce 2019 jich bylo 

půjčeno 45). Z důvodu finanční náročnosti přitom knihovna omezuje počet výpůjček na 

čtenáře a měsíc, lze předpokládat, že pokud by tomu tak nebylo, zájem by byl ještě vyšší. 

Čtenář roku 

V březnu tradičně knihovny spolu se Svazem knihovníků a informačních pracovníků 

oceňují Čtenáře roku. Protože už rok 2020 vzhledem k okolnostem přinesl velký zájem 

o elektronické služby a stejná situace se stala charakteristickou i pro rok 2021, hledaly 

knihovny tentokrát svého nejlepšího e-čtenáře. Čtenářem roku 2021 se v Severočeské 

vědecké knihovně stal pan Milan Svoboda, který si v roce 2020 vypůjčil celkem 56 e-knih 

a věrným čtenářem ústecké knihovny je už od roku 1994. Předání ocenění proběhlo 

v komorním duchu za účasti ředitelky knihovny Jany Linhartové a městského radního pro 

kulturu Martina Krska. Pan Svoboda byl zároveň nominován do krajského kola soutěže 

a Svaz knihovníků a informačních pracovníků jej následně zvolil i krajským vítězem. 

Nové služby a kampaně 

V lednu spustila SVK novou službu v podobě telefonní linky Zavolejte knihovně. 

Jejím cílem bylo pomoci osamělým seniorům překonat období sociálního odloučení, 

případně poskytnout základní informace týkající se jak provozu knihovny, tak aktuálních 

protiepidemických opatření. Linka byla zpočátku v provozu každý všední den od 9 do 

16 hodin a v jejím obsluhování se střídali jak zaměstnanci ze služeb, tak vedení knihovny. 

Navzdory předpokladům byla ale služba využívána méně, než SVK očekávala, což 

zapříčinil nejspíše fakt, že byla spuštěna v době, kdy již pro seniory fungovaly jiné obdobné 

služby. Přesto nebyla linka zcela utlumena, její provoz převzalo Oddělení komunikace, 

SVK ji však přestala aktivně nabízet. Během roku linku využilo celkem 22 lidí.  

Služba Zásilka z Ústecké knihovny byla inspirována obdobnou službou Krajské 

knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, SVK ji začala nabízet na začátku března a primárně 

byla určena pro zpřístupnění absenčních výpůjček v době, kdy z důvodu vládních omezení 

nebylo možné cestovat mezi okresy. Služba je poskytována prostřednictvím společnosti 

Zásilkovna a kvůli nutnému pokrytí nákladů na doručení je zpoplatněna. V době spuštění 

služby se začala vládní opatření postupně uvolňovat, proto nedošlo k jejímu masivnějšímu 

vyžívání (zatím 6x), nicméně zůstává součástí běžné nabídky služeb knihovny jako jedna 

z možností, jak získat dokumenty z fondu SVK. 

V květnu spustila knihovna kampaň Poděkování zdravotníkům – symbolické 

poděkování za jejich nasazení v boji proti pandemii koronaviru. V rámci této kampaně měli 

všichni zdravotníci možnost získat roční registraci do knihovny zcela zdarma, a to 

v průběhu celého roku – zaregistrovalo se jich 85. Během říjnového Týdne knihoven navíc 

spolu s vyhlášením Knihovníka roku proběhlo i ocenění vybraných zdravotníků, hasičů 

a dobrovolníků, a to za účasti hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. 
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Americká knihovna 

Malé kulturní americké centrum, American Library Ústí nad Labem, vzniklo v rámci 

spolupráce mezi Velvyslanectvím USA v Praze a Severočeskou vědeckou knihovnou a je 

součástí Oddělení cizojazyčné literatury. Dokumentový fond Americké knihovny, který 

bude díky zmíněné spolupráci neustále aktualizován a rozšiřován, je tvořen jak beletrií, tak 

naučnou literaturou, učebnicemi a výukovými materiály. Primárně je zaměřen na potřeby 

studentů a učitelů angličtiny, nepochybně si tu však díky jeho rozmanitosti přijdou na své 

i další cílové skupiny. Centrum zároveň zprostředkovává uživatelům knihovny přístup do 

databáze eLibrary, jež nabízí širokou škálu amerických periodik, a připravuje kulturní 

a vzdělávací akce jak pro školy a studenty, tak pro širokou veřejnost.   

AV studio a Astroklub 

Důležitou roli získalo v činnosti knihovny a propagaci jejích služeb vlastní 

AV studio. Během roku 2021 postupně spolupracovalo s několika odděleními na jejich 

audiovizuálních projektech, vznikaly tu např. různé dokumenty a záznamy jako novoroční 

pozdravení paní ředitelky, natáčení audioknihy skupinou dětí z Badatelské akademie Datel 

nebo rozhovor s Ani Petrak o 11. září 2001. Studio bylo též využíváno několika externími 

subjekty, z nichž nejčastěji to byl projekt Avant Academy. S nástupem nového školního 

roku studio formou exkurze navštívilo několik ústeckých škol. 

Tak trochu náhodou, díky zájmu a znalostem jednoho ze zaměstnanců knihovny, 

vznikl při SVK Astroklub, sdružující zájemce o astronomii, vybavení pro jeho činnost se 

podařilo získat z grantů.  Jednou z největších událostí roku bylo pro klub živé vysílání 

zatmění Slunce 10. června, realizované ve spolupráci s AV studiem. Během roku se pak 

podařilo zachytit několik dalších zajímavých úkazů, fotografován byl např. meteor z roje 

Perseidy, prolétající zdánlivě těsně kolem planety Jupiter, nebo náhodný meteor blížící se 

ke spině galaxií v souhvězdí Lva. Zájemci se zúčastnili také mezinárodního experimentu 

pozorování zákrytu hvězdy HIP 100805 planetkou 11950 Morellet, jenž měl přispět 

k upřesnění velikosti tohoto tělíska letícího naší soustavou. V září se Astroklub představil na 

charitativní akci Běh upřímných srdcí s ukázkou pozorování sluneční aktivity. Konec roku 

byl zakončen společným pozorováním a zaznamenáním průletu komety C/2021 A1 

(Leonard).  

Jak na společné vzdělávání 2021 

Velkou a významnou akcí druhé poloviny roku 2021 byla zejména účast SVK na 

veletrhu vzdělávání s názvem Jak na společné vzdělávání 2021 a podtitulem Co nám covid 

dal a vzal, který s přispěním knihovny pořadatelsky zajistil Ústecký kraj. SVK se významně 

podílela nejen na zajištění přednáškového programu, ale především představila množství 

svých aktivit ve vystavovatelské doprovodné části. Prezentovala se zejména nadstavbovými 

a novými službami, které mění a otevírají nové pohledy na činnost knihoven a rozšiřující se 

pole jejich působnosti. 
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Návštěvníci veletrhu tak mohli zhlédnout například práci 3D tiskáren, vyzkoušet si 

virtuální realitu, zkusit naprogramovat a rozpohybovat ozoboty nebo se projít po Měsíci či 

zmizet díky trikům AV studia. Stranou ale nezůstaly ani klasické knihovnické služby, které 

na veletrhu reprezentovala ukázka nabídky elektronických zdrojů a databází SVK, 

účastníky veletrhu potěšila a inspirovala i nabídka Dětského oddělení zaměřená na 

čtenářskou gramotnost a ukázka z fondu nově otevřené Americké knihovny. Pro milovníky 

starých knih pracovníci Oddělení studoven připravili překvapení v podobě několika 

faksimilií rukopisů a starých tisků, k vidění byl například Jenský kodex, Vyšehradský 

kodex, Velislavova bible nebo Biblí Kralická.  

Poradenské a edukační centrum mj. představilo novinky svého partnera, 

nakladatelství Fraus, a to jak v klasické papírové, tak v elektronické verzi. Zároveň 

účastníky veletrhu seznámilo s aplikací Corinth, jež jako interaktivní vzdělávací médium 

nové generace propojuje moderní technologie se špičkovým výukovým obsahem – učitelé 

mohou během chvilky ve výuce využít 1 500 odborně garantovaných 3D modelů. 

V rámci podaktivity Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe projektu Podpora 

úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2) proběhl seminář Představení 

portálu Knihovny.cz a Databáze pomůcek. Díky nově navázané spolupráci se Smíchovskou 

střední průmyslovou školou a gymnáziem a jejich týmem nadaných studentů bylo zajištěno 

nahrání a vytvoření záznamu celého programu veletrhu, vč. medailonků přednášejících. 

Partnerská spolupráce 

Knihovna i v roce 2021 aktivně hledala nové partnery pro spolupráci a nezapomínala 

ani na ty již tradiční. Poskytovala jim prostor pro jejich akce, některé připravila spolu s nimi 

nebo se jich účastnila. Mezi nejvýznamnější partnery patří Velvyslanectví USA, Univerzita 

J. E. Purkyně v Ústí n. L., Národní pedagogický institut ČR, Smíchovská střední 

průmyslová škola a gymnázium, SPC Ústí n. L., Dobrovolnické centrum, Tyfloservis, 

Tyflocentrum, Tichý svět, Nadační fond FriendlyVox, Spektra, Severočeský klub 

spisovatelů, Česká genealogická společnost, KineDok, kavárna Knihomolka, PÉXIS, 

Badatelská akademie Datel, nakladatelství Fraus a Pasparta, BohemiaRings, Edhance, 

Diakonie, Mensa, Člověk v tísni aj.  Nové partnerství se podařilo navázat se společností 

Black and Decker, knihovna díky němu na podzim získala pro své veřejné dílny ruční 

nářadí a další vybavení v hodnotě několik desítek tisíc korun a v plánu jsou rovněž společné 

vzdělávací akce.  

Velké pole pro spolupráci a partnerství představuje činnost Poradenského 

a edukačního centra, ať už jde o jednotlivé školy a další vzdělávací instituce a organizace, 

nakladatele a vydavatele vzdělávací literatury, výrobce pomůcek nebo pomáhající 

organizace. 
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2. Vzdělávací a kulturní činnost 

V roce 2021 realizovala Severočeská vědecká knihovna celkem 613 akcí pro 

10 406 účastníků, ať už přímo na místě, nebo online. Výpůjční oddělení knihovny 

připravila 439 vzdělávacích akcí pro 6 551 účastníků a 35 akcí kulturních, kterých se 

účastnilo 1 139 lidí. Na pobočkách proběhlo 56 vzdělávacích akcí se 759 účastníky a 3 akce 

kulturní s 43 účastníky. Dalších 59 kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí organizovalo 

Oddělení komunikace, některé z nich ve spolupráci s dalšími odděleními knihovny, přišlo 

na ně 1 914 lidí. K vidění bylo během roku 21 výstav probíhajících ve výstavních 

prostorách knihovny i přímo v odděleních. Navíc knihovna poskytla své prostory pro 

konání dalších 69 akcí pro 1 211 návštěvníků (akce partnerů a pronájmy). Celkem tedy za 

kulturou a vzděláním přišlo v roce 2021 do SVK 11 617 lidí na 682 akcí.  

Jde o podobné hodnoty jako v roce přechozím (2020: 11 800 návštěvníků akcí), tedy 

v roce podobně ovlivněném protiepidemickými opatřeními, zásadní vliv mělo jednak 

několikaměsíční uzavření knihovny z důvodu koronavirové pandemie na počátku roku 

(jeden a půl měsíce byla knihovna uzavřena zcela, další dva měsíce pak směla provozovat 

jen výdejní okénka), jednak různá omezení pro konání akcí v průběhu celého roku. Navíc se 

projevil i nižší zájem o připravované akce, ať už z důvodu karantén a množství nemocných 

lidí, nutnosti dodržet pravidla „bezinfekčnosti“, strachu či neochoty snášet nepohodlí 

diktované protiepidemickými opatřeními. Přestože se SVK snažila nabídku akcí obohatit 

o online akce i streamování některých akcí živě probíhajících, jde opět o výrazně nižší počet 

akcí i návštěvníků než v předchozích (běžných) letech. 

Spolupráce se školami, exkurze a lekce informačního vzdělávání 

Zavřené školy a další omezení bohužel znovu 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 2021 realizovalo celkem 53 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 40 programů pro základní 

školy, 3 programy pro nižší stupeň gymnázií a 4 programy pro mateřské školy v prostorách 

knihovny na základě poptávky ze strany škol. Oddělení realizovalo 1 program na podporu 

čtenářské gramotnosti v rámci distanční výuky pro ZŠ E. Krásnohorské. Pro letní 

příměstské tábory DS Mozaika byly připraveny 3 programy, pro čtenářský klub 

ZŠ E. Krásnohorské 2 programy. 

Užší spolupráce s jednotlivými třídami MŠ, ZŠ a gymnázií byla rozvíjena v rámci 

projektu Dopis babičce a dědečkovi.  

Muselo být bohužel zrušeno 57 domluvených programů pro ZŠ a MŠ z důvodu 

uzavření a následného omezeného provozu škol a knihovny, jako nástroj k seznámení 

s knihovnou pro žáky 1. stupně ZŠ, kteří během pandemie nemohli navštívit Dětské 
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oddělení, vznikla 15minutová animace Průvodce po Dětském oddělení knihovny, která 

v téměř 200 rozpohybovaných ilustracích a mluveném komentáři provází prostorami 

Dětského oddělení SVK, ukazuje bohatý výběr knih, vysvětluje zastoupení jednotlivých 

literárních žánrů i zve na různorodý program, na který se děti spolu se svými rodiči, 

kamarády a učiteli mohou těšit. 

Z důvodu pandemie a nejasných podmínek pro realizaci projektu byla pro školní rok 

2020/2021 nabídnuta účast v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka pouze třem 

základním školám v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se ho 7 tříd ze 3 základních škol, celkem 

150 dětí. Každá třída měla během školního roku absolvovat dva programy v knihovně 

(seznamovací lekci a pasování na čtenáře). Tyto programy měly proběhnout v období  

únor–červen. Vzhledem k opatřením proti koronaviru a nemožnosti realizovat v knihovně 

lekce pro veřejnost se seznamovací lekce i pasování na čtenáře uskutečnily v jednom 

dopoledni, a to až po rozvolnění opatření v měsíci červnu. Děti se seznámily s prostředím 

a nabídkou knihovny, obdržely knihy, pamětní listy a certifikáty k bezplatné registraci do 

knihovny, složily čtenářský slib a byly pasovány na čtenáře. Program proběhl 

v dopoledních hodinách v Dětském oddělení SVK, děti se ho účastnily se svou třídou 

v doprovodu učitele. 

Na spolupráci se středními školami, konkrétně s Gymnáziem a Střední odbornou 

školou dr. Václava Šmejkala, v červnu zvolna navázala Lidová půjčovna. Proběhly 

3 úvodní informační lekce pro 77 studentů – seznámení s knihovnou. Uvolňování opatření 

v prvních podzimních měsících pak umožnilo v této práci pokračovat a úvodní seznamovací 

lekce tak absolvovaly další první ročníky Gymnázia a Střední odborné školy dr. Šmejkala 

a SZŠ Palachova (celkem 7 tříd, 186 studentů). Osvědčilo se připravit se na velký počet 

registrací během lekce, neboť studenti prvních ročníků středních škol mají jednu roční 

registraci zdarma a účast na lekci víceméně znamená „povinnost“ si průkazku do knihovny 

zařídit. V říjnu se Lidová půjčovna, stejně jako celá knihovna, zapojila do tzv. Miniburzy 

středních škol, kdy během jediného dne navštívilo Lidovou část knihovny 9 devátých tříd 

základních škol. 

Multimediální oddělení se včetně polytechnických dílen podílelo na školních 

exkurzích v budově W. Churchilla, zároveň pořádalo vzdělávací akce pro školy. Bylo 

vytvořeno několik nových vzdělávacích lekcí, a to i díky rozšíření fondu oddělení o další 

hudební nástroje a robotické hračky. Po jarním rozvolnění opatření bylo možno realizovat 

lekce Hudební výchova (12 lekcí, účast 134 žáků ze škol Speciální ZŠ a PŠ Pod Parkem 

a ZŠ Vojnovičova), ZŠ Vojnovičova dvakrát využila nabídky zúčastnit se lekce Ozoboti 

(22 účastníků). Multimediální oddělení navštívil také Dětský domov Severní Terasa a děti 

tu absolvovaly jak lekci Hudební výchova, tak program věnovaný ozobotům. Během 

hudební lekce se podařilo mezi dětmi dokonce objevit bubenický talent, který se posléze 

zapsal do bubenické školy v DDM.  Hudební výchovu si dvakrát vyzkoušely i děti 

z příměstského tábora DS Mozaika, jež navštívily také polytechnické dílny. 
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V polytechnických dílnách pokračovala spolupráce se školami v rámci projektu Mít svět 

přečtený a s Domem dětí a mládeže. 

V Oddělení cizojazyčné literatury proběhlo v roce 2021 31exkurzí pro celkem 

769 účastníků, a to pro Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Šmejkala, 

SZŠ Palachova, ZŠ Děčín, OA Pařížská, Gymnázium Jateční; žáci posledních ročníků 

ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ Hluboká a ZŠ České mládeže navštívili oddělení v rámci nabídky 

Miniburzy škol. V rámci projektu připravované Americké knihovny byla ve spolupráci 

s Oddělením komunikace realizována velice úspěšná online beseda s americkým 

diplomatem Dougem Morrowem (29. 4.), které se zúčastnilo 456 studentů (sledujících) ze 

středních škol z Ústeckého kraje. Na podzim pak byla připravena další beseda pro studenty 

středních škol, tentokrát s americkým diplomatem Toddem Jurkowskim (18. 11.).   

Oddělení studoven a bibliografické prezentovalo 15 lekcí s tématem Informačních 

zdrojů, Zvládnu to i bez kopírování z Wikipedie, Citování a Mácha pro mladý pro 

Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Šmejkala, Biskupské gymnázium 

Bohosudov a ZŠ Rabasova.  

Školy všech stupňů zůstávají i nadále hlavními partnery ve spolupráci 

s Poradenským a edukačním centrem, které díky své kooperaci s Oddělením komunikace 

pravidelně informovalo školy o nabídkách knihovny a sdílelo informace o zajímavých 

akcích, besedách a lekcích. Byl vytvořen nový Katalog vzdělávání pro školy (nabídka 

vzdělávacích lekcí knihovny) a distribuován do škol, nadále byla nabízena registrace 

zdarma pro pedagogické pracovníky a VIP/partner uživatele. 

Pracovníci Poradenského a edukačního centra prezentovali celkem 3x  

informačně-vzdělávací lekci Rovný přístup v knihovnách pro Speciální ZŠ a PŠ Pod 

Parkem, 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. Kromě toho v centru proběhlo 6 prohlídek s výkladem pro Gymnázium 

a Střední odbornou školu dr. Václava Šmejkala a SZŠ a VZŠ Palachova a bylo realizováno 

11 lekcí pro MŠ se stavebnicí MOY TOY a projektový den pro MŠ Vojanova. Pro 

příměstský tábor byly připraveny dvě lekce se stavebnicemi MOY TOY a Lego Duplo. 

V rámci projektu IKAP B2 (podaktivita  Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe) 

Poradenské a edukační centrum zajistilo organizaci 4 online webinářů pro učitele 

a odbornou veřejnost s tématy Školní zralost a jak na ni (17. 3.), Práce s nadanými dětmi 

(28. 4.), Implementace vyhlášky č. 27/2016 (27. 5.), Práce s dětmi s PAS (15. 12.).  V rámci 

účasti a představení SVK na veletrhu Jak na společné vzdělávání (9. 11., UJEP) byl 

realizován seminář Představení portálu Knihovny.cz a Databáze pomůcek.  

Vědecká půjčovna vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bohužel 

nemohla připravit již tradiční Projektové dny Gymnázia a Střední odborné školy 

dr. Václava Šmejkala, v 1. polovině roku proběhly pro tuto školu pouze 2 seznamovací 
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lekce. Studenti 1. ročníků si prohlédli knihovnu a s pomocí pracovních listů si sami 

vyzkoušeli práci s katalogem a orientaci po výpůjčních odděleních. Na podzim už pak 

těchto seznamovacích lekcí mohlo být realizováno dalších 8, a to pro již zmíněnou střední 

školu a pro Gymnázium Jateční, celkem pro 292 studentů.  

V rámci Miniburzy středních škol pořádané Úřadem práce v Ústí nad Labem, která 

žákům 9. tříd základních škol nabízela jedinečnou možnost získat aktuální informace 

o možnostech a podmínkách dalšího studia, se mohli žáci také seznámit s nabídkou 

a službami knihovny, a to v rámci krátkých exkurzí přímo v SVK. Této možnosti využili 

žáci ZŠ České mládeže, ZŠ Hluboká v Neštěmicích a žáci ZŠ Pod Vodojemem. Prohlédli si 

všechna oddělení knihovny, včetně skladů a knihařské dílny. Zájemci měli také možnost si 

ihned vyřídit čtenářský průkaz do knihovny. 

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

pobočkách SVK, v roce 2021 tu bylo realizováno 16 programů pro mateřské školy 

(Hornická, Klíše, Neštěmice, Stříbrníky) a 20 programů pro školy základní (Klíše, 

Stříbrníky), z toho jeden program byl realizován přímo ve škole (ZŠ České mládeže). 

Pobočky navštívily MŠ Stará, MŠ U Plavecké haly, MŠ Neštěmice, MŠ Písnička, ZŠ České 

mládeže, ZŠ Palachova, ZŠ Vinařská, ZŠ Karmel Dobětice, ZŠ  Stříbrnická, 

ZŠ Neštěmická. Prostory pobočky Hornická v létě využíval příměstský tábor ZŠ České 

mládeže, deskohraní si tu užil i Klub deskových her této školy, stejně jako žáci ZŠ Pod 

Vodojemem. Na pobočce Klíše proběhlo setkání učitelů prvního stupně ZŠ, kde byly 

prezentovány nové knižní tituly a lekce Dílna čtení.   

Vzdělávací akce 

V Dětském oddělení v roce 2021 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 2021 bylo připraveno 6 cca 30minutových vzdělávacích videí pro 

83 rodin zapojených do projektu. Tyto videomateriály k inspiraci pro aktivity a četbu 

s dětmi sdílené jednou měsíčně nahradily živá setkání a měly u účastníků projektu příznivý 

ohlas. Součástí každé lekce byla vždy výtvarná dílna s odkazem na tematickou říkanku 

a názorné představení doporučené literatury z fondu SVK. Témata jednotlivých pořadů 

Bookstart online: Zima (výtvarná dílna Stříhání papírových vlásků), Sníh (výtvarná dílna 

Pexeso), Velikonoce (výtvarná dílna Stříhání ovečky), Mláďata (výtvarná dílna Ptáček 

z kartonu), Jaro (výtvarná dílna Čistíme zoubky), Příroda (výtvarná dílna Ptáček 

z ponožek). V prosinci bylo zasláno 75 rodinám 7. online Bookstart video, opět s náměty na 

aktivity s dětmi a s ukázkami a seznamem doporučených knih, výtvarná dílna byla tentokrát 

na téma Přání se stromečkem.  
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Podobně se projekt Bookstart ocitl v online prostoru na pobočkách, rovněž v režii 

Terezy Kleinové z Dětského oddělení. Do projektu zůstal na pobočce Hornická zapojen 

dětský domov na Severní Terase, v průběhu roku 2021 se uskutečnily 4 programy 

zahrnující práci s vybranou literaturou a výtvarné dílny na téma Postavičky z kartonu, Můj 

superhrdina, Myš z knihy, Kočička z bavlny. Další 4 lekce byly dětem z dětského domova 

předány formou videomateriálu – práce s vybranou literaturou a návody na výtvarné dílny 

na téma Zvířátka z roliček, Kasička, Lapače snů, Ptáček z bavlnek. Děti v rámci projektu 

navštívily také polytechnické dílny a nahrávací studio v Lidové části knihovny. 

Ve druhém pololetí roku 2021 proběhlo v SVK v rámci projektu Bookstart celkem 

20 živých setkání s programem, od září 2021 je do projektu zapojeno 75 rodin s dětmi 

narozenými v letech 2018–2021, rozdělených do 7 skupin, z nichž jedna se schází na 

pobočce Stříbrníky. Děti a rodiče navštěvují v knihovně pravidelný program, který 

zahrnuje aktivity s doporučovanými knižními tituly, výrobu památečních leporel 

a pohádkových knížek, montessori aktivity. V  budově knihovny v ulici W. Churchilla 

k tomu využívají prostor nové herny, zařízené na míru jejich potřebám. V září 2021 se 

uskutečnilo společné setkání všech skupin s předáním dárkových balíčků a divadelním 

představením pro nejmenší Ptáček a lev od Studia Damúza. Druhým společným 

programem byl říjnový seminář fyzioterapeutky Mgr. Petry Bubeníkové z centra PÉXIS 

Aktivní rodiče se zdravými zády.  

Starším dětem, které baví vizuální ztvárnění příběhů, byla určena zářijová dílna Staň 

se animátorem. Účastníci se naučili základy ploškové animace a z jejich prvních 

animátorských pokusů vznikl film, který lze zhlédnout na facebookovém profilu 

SVK.V říjnu si čtenáři užili odpoledne se základy robotiky, během workshopu Ozoboti 

v knihovně si vyzkoušeli jednoduché programování i velký ozobotí závod. Oba vzdělávací 

workshopy vedl lektor Mgr. Martin Kuneš a děti i rodiče s knihovnou poté nadšeně sdíleli 

své další domácí pokroky. 

V listopadu navázalo Dětské oddělení na dva úspěšné ročníky seriálu Povolání 

k předčítání. Děti se při nich setkávají s představiteli zajímavých profesí, kteří se mohou stát 

jejich vzory nejen ve čtenářství. Redaktor Českého rozhlasu Sever Jan Bachorík v Dětském 

oddělení vyprávěl, jaké je být reportérem, a účastníci dílny si práci reportéra na vlastní kůži 

vyzkoušeli. Zjistili, jak vzniká živý vstup, a natočili reportáž o svých zážitcích z knihovny. 

Reportáž následně zazněla ve vysílání Českého rozhlasu Sever. 

V Lidové půjčovně proběhlo 11 lekcí trénování paměti s lektorkou Michalou 

Hudíkovou, 1 lekce byla navíc připravena pro Senior klub. V první polovině roku byly 

lekce z důvodu protikoronavirových omezení převedeny do online prostoru, což bohužel 

zároveň znamenalo snížení zájmu a lekce tak byly většinou individuální. Po prázdninách 

umožnila příznivější situace návrat trénování paměti zpět do knihovny. Další 4 workshopy 

trénování paměti připravila v rámci externí spolupráce Ludmila Makovská. 

 Bylo realizováno 30 lekcí tvůrčího psaní s Ondřejem Prchalem, i ty probíhaly až do 

prázdnin online a po nich se vrátily do formátu pravidelných středečních setkání. Téměř 
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tříletá práce nadějných autorů se v roce 2021 úspěšně přetavila do vydání almanachu 

z jejich tvorby s názvem Literární JednoHubky, který SVK na podzim vydala a slavnostně 

6. 10. pokřtila v rámci oslav Týdne knihoven. 

Mezi pandemií nejsilněji zasaženými aktivitami Lidové půjčovny byl Senior klub.  

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 (objednávání a donáška knih, psychická 

podpora atd.). Akce a setkání klubu se rozběhly opět až od září a nově byly aktivity 

rozšířeny o setkávání kroužku dovedných rukou Klubíčko, nového komunitního počinu, 

jehož významnou náplní je i dobročinnost.  Celkem se Senior klub během roku 2021 sešel 

pouze sedmkrát, stejný počet setkání si od svého říjnového vzniku připsal i kroužek 

Klubíčko. 

Účastníci Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) se zvládli vypořádat s nutností 

věnovat se svému studiu po určitou dobu zcela online. Společné sledování přednášek 

a vypracování testů v učebně knihovny bylo nahrazeno individuálním přístupem a garantka 

a tutorka VU3V Denisa Bíbová s kolegyní Pavlou Humlovou postupně pomáhaly 

studentům všechny potřebné přednášky a testy absolvovat z domova. V první polovině roku 

se studenti soustředili na témata Klenoty barokního sochařství a Rituály evropských 

panovnických rodů, na podzim začali studovat i Dějiny oděvní kultury. V prosinci Virtuální 

kurzy aktuálního semestru v rámci VU3V úspěšně dokončilo 17 studentů. Bližší informace 

o  aktivitách Virtuální univerzity třetího věku jsou zájemcům k dispozici na stránkách 

knihovny v části věnované seniorům (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 2021 proběhla 1). V červnu se SVK (konkrétně Lidová a Vědecká půjčovna) 

zapojila do programu Digitální odysea projektu Nadace Vodafone Moudrá sovička. Po 

pozvolném rozjezdu se pomalu zvyšoval počet zájemců, jimž byly ve druhé polovině roku 

nabízeny individuální hodinové konzultace. Větší setkání – školení pro seniory – je 

plánováno na jaro 2022.   

Multimediální oddělení pokračovalo v úspěšné spolupráci s projektem 

programování pro starší děti a mládež (děti ve věku 7–15 let), CoderDojo se daří 

připravovat díky dobrovolné práci mentora Jiřího Vilímka a díky organizaci šampionem 

klubu Martinem Valterem. Během roku se uskutečnilo 19 setkání, v době, kdy to nebylo 

jinak možné, se kroužek scházel online (přímo v knihovně proběhl pouze 4x).  Celkem bylo 

za rok 2021 vykázáno 113 účastníků tohoto programu. 

https://www.svkul.cz/pro-ctenare/seniorklub/
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Polytechnické dílny nabízely vzdělávací školení na širokou škálu strojů a na ruční 

nářadí, stejně jako exkurze věnované provozu a službám dílen, jichž využily např. 

RC Pohádková chaloupka, firma Losan a další. 

Od srpna začal své aktivity realizovat nový Astroklub, zájemci se tu věnovali např. 

pozorování a fotografování Perseid, sledovali i úplněk Měsíce, sluneční aktivitu, polární záři 

(komentovaná prohlídka oblohy) nebo průlet komety Leonard. Akcí klubu se během 

necelého půl roku jeho existence zúčastnilo celkem 77 lidí. 

Oddělení cizojazyčné literatury uspořádalo v roce 2021 celkem 80 vzdělávacích 

akcí pro 449 návštěvníků. Již tradičně se setkávali účastníci Open English Clubu, v tomto 

období to bylo 37x s účastí 330 lidí. Setkání do května probíhala pouze online, poté se 

účastníci scházeli v učebně v budově knihovny ve W. Churchilla.  

Ve spolupráci s partnerskou společností ELEC probíhaly jazykové Cambridgeské 

zkoušky, celkem pro 202 zájemců – 20. 3. zkoušky CAE pro 14 kandidátů, PET pro 

12 kandidátů a FCE pro 23 kandidátů (Gymnázium Dr. V. Šmejkala), 19. 6. zkoušky KET 

pro 8 kandidátů, YLE pro 22 kandidátů, PET pro 11 kandidátů a FCE pro 15 kandidátů 

(Gymnázium Roudnice nad Labem) a 11. 12. zkoušky FCE pro 82 kandidátů a CAE pro 

15 kandidátů (Gymnázium Dr. V. Šmejkala).  V září si 10 zájemců vyzkoušelo pretest. 

Zdeňka Čechová připravovala kurzy anglického jazyka pro úrovně A1 a B1 

a individuální lekce, celkem jich bylo 42 pro 109 návštěvníků. Vzhledem k situaci 

probíhaly online, v plánu je jejich opětovné otevření v průběhu roku 2022 s novou 

lektorkou Anne Heaton Petrak, koordinátorkou Americké knihovny. Dvě vzdělávací akce 

pro širokou veřejnost byly připraveny ve spolupráci Oddělení komunikace a Americké 

knihovny. 

V Oddělení časopisů projevila jedna osoba zájem o individuální lekci práce 

s internetem pro seniory. 

Oddělení studoven a bibliografické připravilo na teplickém gymnáziu pro seniory 

a studenty přednášku o regionálním oddělení knihovny a publikaci Zírej na ten Kraj. Pro 

klub seniorů byla vytvořena přednáška s promítáním na téma Heinrich Lumpe, která bude 

realizována v následujícím roce. Možnost individuální konzultace využilo 9 uživatelů, a to 

k problematice zpracování rešerše a problematice citování.  

Přestože Poradenské a edukační centrum v roce 2021 z důvodu covidové situace 

nemohlo uskutečnit všechny plánované akce a workshopové dny (např. se Spektra, v.d.n.), 

připravilo mj. 4 exkurze (prohlídky centra s výkladem) pro 6 zájemců a v říjnu 2x 

Badatelský kemp Badatelské akademie Datel pro celkem 37 dětí. Ve spolupráci 

s Vědeckou půjčovnou a Oddělením studoven se pak 4. 11. rozběhl pilot projektu 

SPC v Ústí nad Labem PASažéři v knihovně – setkávání dětí s poruchami autistického 

spektra a jejich rodičů v bezpečném prostřední knihovny, který zaznamenal pozitivní ohlas 

ze strany dětí i rodičů (účast 48 osob). Druhé setkání PASažérů se uskutečnilo 2. 12. za 

účasti 36 osob a projekt bude dále pokračovat i v novém roce. Setkání dětem přinášejí 
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možnost poznat nové kamarády, seznámit se s prozatím neznámým a novým prostředím, 

objevovat nové informace, popř. se jen dobře pobavit, rodiče mohou navzájem sdílet své 

zkušenosti. 

Kulturní a kulturně-vzdělávací akce 

Oddělení komunikace nabídlo široké veřejnosti oblíbené cestovatelské besedy, 

koncerty, přednášky a workshopy na různá témata nebo autorská čtení, mnohdy ve 

spolupráci s dalšími odděleními. Celkem realizovalo v roce 2021 59 kulturních  

a kulturně-vzdělávacích akcí, kterých se celkem zúčastnilo 1 914 lidí – z toho mělo 

23 akcí kulturně-vzdělávací charakter a zapojilo se do nich 736 návštěvníků, kulturních akcí 

bychom napočítali 36 s účastí 1 178 hostů. Přestože bylo oproti předchozímu roku 

připraveno o něco méně akcí (2020: 74 akcí), zúčastnilo se jich téměř dvojnásobné 

množství návštěvníků (2020: 1 099 návštěvníků). 

Samotná programová činnost knihovny byla podobně jako v předchozím roce 

výrazně ovlivněna pandemií koronaviru.  Programový plán narušila především vládní 

opatření, jež omezovala jak samotný provoz knihovny, tak realizaci akcí. Některé 

z plánovaných akcí byly převedeny do online prostředí, jiné musely být odloženy, nebo 

zrušeny (převod do online prostředí u nich nebyl možný, např. z důvodu nesouhlasu 

přednášejícího). Online akce probíhaly prostřednictvím komunikační platformy ZOOM, 

konkrétně pak SVK využívala účty, které za účelem podpory programové činnosti 

knihoven v době pandemie zřídil SDRUK. Některé z online akcí byly zároveň živě vysílány 

na facebookovém profilu knihovny.  

Vybrané realizované akce a počet návštěvníků, kteří se jich účastnili: 

Neobvyklé situace ve stravování (20. 1., online)           13 

Porcelánové krásky (21. 1., online)          13 

Gruzie (26. 1., online)             21 

Finsko (9. 2., online)              82 

Jak pečovat o lidi s diagnózou Alzheimer (15. 2., online)         16 

Jak se stravovat při izolaci a nezbláznit se (17. 2., online)             6 

Jak si udržet optimismus (24. 2., online)           17 

Kanada (9. 3., online)            66 

Jak zvládat krizové situace (15. 3., online)           15 

Utajená Čína (23. 3., online)             55 

Život obyvatel v krajině pod Studencem (24. 3., online)         21 

Írán (30. 3., online)              64 

Psychické zdraví v době covidové (15. 4., online)          30 
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Izrael (20. 4., online)              48 

Radka Denemarková (28. 4., online)           41 

Namibie (3. 5., online)             36 

Zíráme na ten kraj aneb "Křest pod širákem" (15. 5., Dubičky)        30 

Skotsko (18. 5., online)             53 

Zvládání konfliktů a umění komunikace (19. 5., online)        20 

Včela, zázrak života (26. 5., online)            11 

Běhejme do pohody (9. 6., Letní kino)             9 

Zatmění slunce (10. 6., online přednáška a stream)         23 

Slavnostní otevření American Library Ústí nad Labem (14. 6.)         49 

Útulek fest (19. 6., akce mimo knihovnu)         25 

Bez milosti (21. 6., online)             11 

Čajůfest (29. 8., akce mimo knihovnu)         30 

Učit (30. 8., ve spolupráci s KineDok, kavárna Knihomolka)         7 

Slavnosti pastvin (4. 9., akce mimo knihovnu)         60 

Běh upřímných srdcí (5. 9., akce mimo knihovnu)        15 

Dny evropského dědictví ( 11.–12. 9.)        137 

Severní Vietnam, Kambodža, Laos  (14. 9.)         14 

Hrady Ústeckého kraje (16. 9.)            5 

Jak se Jakub Kroulík stal hypnotizérem (20. 9.)         10 

Noc literatury (22. 9.)            14 

Tichý svět (23. 9.)             16 

Král vín (30. 9.)             25 

Beránek a vlk (4. 10.)            12 

Ocenění Knihovníka roku, zdravotníků a dobrovolníků  (4. 10.)     56 

Setkání s Amadeem (5. 10.)            70 

Literární JednoHubky (6. 10.)           50 

Klarinetový recitál Adama Malíka a klavíristy Adama Farany (11. 10.)        4 

Jamajka (12. 10.)               7 

Apiterapie II (20. 10.)              4 
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Poslední doba ledová na Ústecku (21. 10.)            7 

Pobaltí a Petrohrad (26. 10.)           14 

Hledání té pravé Afriky (2. 11.)             6 

Samhain v knihovně (5. 11.)           10 

Literární JednoHubky (10. 11., akce mimo knihovnu)       15 

Třicet let v Africe (15. 11.)                7   

 Z realizovaných akcí se mezi návštěvníky (sledujícími) největší oblibě 

tradičně těšily besedy s cestovateli a nově také akce pořádané ve spolupráci 

s Velvyslanectvím USA. Nejmenší zájem (nulový) byl pak o dvě akce listopadové, Po 

stopách Čechů ve světě a Děti a rodiče – jak společně po pandemii?, v té době se opět 

výrazněji zpřísnily podmínky pro pořádání akcí a účast na nich a knihovna pak následně 

i zbývající plánované akce rušila či přesouvala na vhodnější termín. 

Z akcí, které probíhaly naživo, lze za nejúspěšnější považovat klavírní koncert 

Miroslava Sekery pojmenovaný Setkání s Amadeem (6. 10.). I přes nutnost prokazovat se 

při vstupu na akci dokladem o bezinfekčnosti se koncertu zúčastnilo 75 návštěvníků.  

Ani v roce 2021 se knihovna nezříkala účasti na akcích mimo své objekty, podílela 

se například na akcích Útulek fest na hradě Střekov (19. 6.), Čajůfest (29. 8.), Slavnosti 

pastvin (4. 9.) nebo Běh upřímných srdcí (5. 9.). Knihovna zde měla stánek, u kterého 

propagovala své služby, a zároveň na akcích zajišťovala relaxační zónu. U stánku též 

probíhala malá burza dokumentů vyřazených z fondu knihovny. Původně bylo plánováno 

zapojení i do dalších akcí mimo knihovnu, ty však byly z důvodu nepříznivého vývoje 

pandemické situace zrušeny. 

Na první týden letních prázdnin (5.–9. 7.) připravovala SVK příměstský vzdělávací 

tábor, jehož program vycházel především z lekcí připravených v rámci projektu Mít svět 

přečtený. K realizaci bohužel nakonec nedošlo, protože se nepodařilo naplnit ani minimální 

kapacitu, a to pravděpodobně jednak z důvodu nevhodně zvoleného termínu (dva ze dnů, 

kdy měl tábor probíhat, připadaly na státní svátky), jednak pozdního spuštění propagační 

kampaně. S ohledem na fakt, že je tábor kompletně připravený, se knihovna rozhodla 

zopakovat akci o letních prázdninách v roce 2022. 

Dětské oddělení se zapojilo do kampaně Mezinárodní den darování knih, který 

připadá na 14. 2. Připraveny byly desítky knižních dárků, které byly ve spolupráci 

s organizací Člověk v tísni, o. p. s., předány dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Svou v mnohých případech první vlastní knihu dostaly děti z předškolních 

a nízkoprahových klubů a z projektu doučování organizace Člověk v tísni v Ústí nad Labem 

a v Bílině. Darovány byly jak knihy vyřazené z fondu SVK pro nadbytečnost, tak knihy 

donesené čtenáři knihovny. Kromě radosti novým majitelům byl tak zároveň darován nový 

život jinde již nepotřebným knihám. Podobná zásilka plná knižních balíčků putovala za 
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spolupráce pracovníků Lidové půjčovny také klientům a zaměstnancům Domova pro 

seniory Dobětice, p. o. 

K velké úlevě a radosti se po roce a půl pauzy od živých programů v roce 2021 

vydařila šňůra podzimních pořadů různých formátů, s různými hosty, pro různé cílové 

skupiny, ale ve všech případech s velkou účastí a krásnými ohlasy od návštěvníků, kteří tak 

dokázali, že s knihovnou jako místem dobrých zážitků počítají. Stejně tak si SVK velmi 

váží vstřícné spolupráce a maximálně pozitivní zpětné vazby od autorů, kteří za čtenáři 

s programem přijeli. 

Na hrdinskou pouť trávicím traktem Velkého Manitou  se zájemci vydali 15. 9., 

průvodci jim byli Velký Bobek a ilustrátor Lukáš Urbánek. A byla to na dvoře za 

knihovnou jízda, kovbojka a zábava. Na další výlet, tentokrát do zálesácké osady na 

knihovní půdě, vzal děti autor knihy oceněné Zlatou stuhou a nominací na Nejkrásnější 

knihu roku David Dolenský. Jeho Rufus Zálesák se představil i jako hrdina loutkového 

filmu, společně s ním si zájemci vyzkoušeli dovednosti každého správného milovníka 

přírody a vyrobili si vlastní model tábořiště. O dvě hodiny zábavného čtení, vtipů, hádanek, 

kouzel a nachytávek se v Dětském oddělení v říjnovém Týdnu knihoven postaral Jan 

Nejedlý, autor dětmi milovaných knih jako Malý humorista, Hororová čítanka, Mistr sportu 

skáče z dortu aj. Během programu Hororová čítanka malého humoristy došlo i na 

strašidelné historky nebo vtipy a hádanky od dětí, které se živě zapojovaly. Kolik je 

způsobů, jak utajit, zašifrovat, skrýt, zamaskovat informaci? Dokážeme společnými silami 

rozluštit jedno z největších mouder na planetě? To si vyzkoušely rodinné týmy 

v kooperativní bojovce Enigma, kterou na míru knihovní vily v ulici W. Churchilla v říjnu 

připravili herci z Ústavu úžasu. Nádhernou podívanou, dobrodružný příběh a moudré 

ponaučení přivezlo do knihovny Divadlo b. Představení Malý pán vzniklo podle 

stejnojmenného filmu, jehož tvůrci a loutky se tak naživo představili. Předlohou filmu 

a divadelního představení je kniha Velká cesta malého pána, bavila diváky od 3 let i jejich 

rodiče. 

Online (na Facebooku a Dětském blogu) byla rodičům a dětem během první 

poloviny roku 2021 nabídnuta celkem 6x výtvarná Dílna s Terkou, video a fotonávody na 

kreativní tvoření. Podrobné návody na výrobu včetně seznamu použitých materiálů byly 

vždy doplněny básní z aktuální tvorby českých autorů pro děti a fondu Dětského oddělení, 

zájemci si mohli dle návodu vytvořit pohyblivou loutku z kelímku, rybky z papíru, zvířátka 

z roliček, kasičku z PET lahve, hmyzí domeček či létající talíř. V říjnu a v listopadu se 

jednou za měsíc konaly výtvarné Dílny s Terkou pro děti od 3 let přímo v knihovně: Koťata 

a klubko, Příšerky z rukavic; prosincová Andělská dílna byla opět zveřejněna formou 

videonávodu na Facebooku knihovny.  

V prosinci bylo v Dětském oddělení ukryto v knihách 5 Zlatých kupónů. Jejich 

šťastní nálezci získali roční registraci do knihovny zdarma a zahráli si o 5 Wonkových 

kouzelných balíčků plných překvapení pro správné knihomoly. Všichni majitelé zlatých 

kupónů byli ve svém luštění tajného hesla s pomocí knihovního katalogu úspěšní a výzva 
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měla u čtenářů velký ohlas – zpráva o ukrytých kupónech přilákala do Dětského oddělení 

spoustu hledačů a nálezci se netajili svou radostí. Podobnou hru plánuje Dětské oddělení 

v následujícím roce zopakovat. 

Pro dospělé návštěvníky zorganizovalo oddělení během roku tři oblíbená Listování –  

Listování: Švejk (v srpnu na dvoře knihovny, scénické čtení), Listování a Zuzana 

Dostálová: Soběstačný (říjen, scénické čtení a beseda s autorkou), Listování: Čtyřlístek pro 

dospělé (scénické čtení; představení bylo vyprodáno v říjnu 2020, náhradního termínu se 

z důvodu pandemie diváci dočkali v listopadu 2021 a po dlouhé době zaplnili sál na půdě 

knihovny). 

Ne všechny plánované akce se podařilo uskutečnit, v období září–prosinec 2021 

musely být bohužel zrušeny již připravené programy Den pro dětskou knihu (workshop 

s knihou Alfabeta a jejím autorem Patrikem Antzakem, autorské čtení a výtvarná dílna 

s autorkou knihy To jsem z toho jelen Terezou Lukášovou, pohybová dílna Říše zvířat 

s Jakubem Folvarčným, divadelní představení Nilas a tisícihlavé stádo Loutek bez hranic), 

Vánoční hudební dílna Iva Vrby Jak pasáček ztratil prstýnek (prosinec), Divadlo Toy 

machine: David a Goliáš (září; z důvodu zranění herce). 

Lidová půjčovna mohla po delší době v září opět připravit jednu z nejoblíbenějších 

akcí mezi čtenáři, a to Burzu knih – výprodej vyřazených výtisků. Burza se konala v sobotu 

11. 9., ve stejném termínu jako hojně navštívené Dny evropského dědictví, kdy byly 

v rámci této celoevropské kulturní a společenské akce zároveň nabízeny komentované 

prohlídky palácové vily Hanse Weinmanna. K akci se přidalo i Dětské oddělení a postavilo 

vlastní stan s vyřazenými tituly k prodeji. Doprovodným programem pak byla 

Bibliorecyklační dílna, kde z knih, které už nikdo nechce číst, vznikaly originální dekorace. 

V září proběhla Noc literatury 2021, na níž se půjčovna podílela vyhledáním 

a přípravou titulů dle daného seznamu autorů a literárních děl. V prosinci byla připravena 

kreativní výtvarná dílna. 

Oddělení cizojazyčné literatury nabídlo 1. 11. přednášku Anne Petrak Mezi světy, 

upozorňující na kulturní odlišnosti ve vnímání života, smrti a posmrtného života. O různých 

tradicích a rituálech spojených s oslavami života a smrti a o jejich kořenech mohli 

návštěvníci debatovat v sále ve Velké Hradební, zároveň byla přednáška streamována na 

facebookové stránce knihovny. 

Oddělení studoven a bibliografické připravilo soutěž o název publikace vydávané 

na jaře roku 2021 (Zírej na ten kraj) a hru k tématům z dané knihy, která sestávala 

z vyluštění čtrnácti míst popsaných nápovědami. Hry se účastnilo 29 hráčů, správné 

odpovědi byly slosovány a vítězové odměněni výtiskem knihy. 

Vědecká půjčovna se jako každý rok velkou měrou podílela na realizaci Dnů 

evropského dědictví v sobotu 11. a v neděli 12. 9. v budově knihovny ve Velké Hradební. 

V rámci této akce mohli návštěvníci kromě komentované prohlídky prostor 

zrekonstruované Wolfrumovy vily navštívit také knihařskou dílnu a zázemí knihovny. 
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K vidění byly i knižní skvosty SVK, jako např. umělecky zpracované bible, kodexy nebo 

modlitební knížky, běžně nepřístupné. Po celý víkend byl zájemcům k dispozici registrační 

a informační pult, kde si mohli zřídit na počkání registraci a čtenářský průkaz do knihovny. 

Vzhledem k přijatým protiepidemickým opatřením bohužel nemohla být ani 

v jednom ze dvou obvyklých termínů (Březen – měsíc čtenářů a říjnový Týden knihoven) 

realizována tradiční a oblíbená Herní sobota. 

Pobočka Hornická v červenci navázala spolupráci s novou dobrovolnicí, jež tu 

začala organizovat nejrůznější deskoherní programy.  Probíhal tu tak mj. dětský turnaj ve 

hře Superfarmář, několik herních setkání pro dospělé i pro děti nebo testování herních 

novinek. V prosinci připravila pobočka dvě tvořivé dílny. Pobočka Stříbrníky uspořádala 

literární posezení pro komunitní setkání Svazu Slováků.  

Výstavy  

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: 

Architektura českých knihoven ve 21. století  červen–srpen  

Ústecký kraj v krásné literatuře    září–říjen 

Střípky revoluce      listopad 

Jan Bořil: Hlubiny poznání     listopad–prosinec 

Již jednou odložená výstava Kundera (ne)ztracen v překladech bohužel nemohla být 

realizována ani v náhradním termínu leden–únor 2021. 

Výstava Ústecký kraj v krásné literatuře byla připravena Oddělením studoven 

a připomněla autory a knihy se vztahem k jednotlivým okresům Ústeckého kraje či ke kraji 

celému. Výstava s názvem Střípky revoluce, realizovaná ve spolupráci s Oddělením 

komunikace, byla tematicky zaměřena na listopadové události roku 1989, každý střípek 

znamenal vzpomínku konkrétního pamětníka.  

Ve vstupní hale budovy ve W. Churchilla mohli návštěvníci knihovny zhlédnout 

menší výstavy na téma Komiksy v režii Lidové půjčovny, Audioknihy z fondu 

Multimediálního oddělení, Škola hrou byla připravena Poradenským a edukačním 

centrem, Oddělení informačních technologií představilo polytechnické dílny a Dětské 

oddělení knihy pro malé čtenáře. 

Drobné výstavní činnosti se již tradičně věnuje Oddělení studoven 

a bibliografické. V dubnu tu byla instalována výstava První člověk ve vesmíru, v květnu 

David Attenborough – 95 let, v červnu Magnesia Litera 2021, v červenci a srpnu 

Olympijské hry, čeští olympionici, v září Sv. Ludmila, v říjnu Novinky v Regionální 

studovně, v listopadu Sametová revoluce a v prosinci Josef Lada. Studovny se také zaměřují 
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na prezentaci vlastního fondu, představují tak pravidelně Knihu týdne ze svého fondu 

vztahující se tematicky k danému týdnu.  

V lednu byla na pobočce Hornická instalována výstava amatérské tvorby obrazů 

paní Vlasty Zahálkové. Výstava měla trvat do léta, ale jelikož se obrázky staly příjemným 

oživením interiéru, se souhlasem výtvarnice zůstaly zatím trvalou součástí výzdoby 

pobočky. 

3. Ohlas v médiích a propagace knihovny 

Novinové články, rozhlasové a televizní zprávy, informační weby, inzerce 

V průběhu roku 2021 vyšlo o knihovně více než 230 článků, nejčastěji vycházely 

v regionálních médiích a jejich mutacích (např. Žít Ústí, regionální Deníky apod.). Díky 

mediální spolupráci, kterou se podařilo navázat na konci roku 2020, se reportáže 

o aktivitách knihovny pravidelně, minimálně jednou do měsíce, objevovaly i ve vysílání 

ČRo Sever. Dále pokračovala i spolupráce s Oddělením mediální komunikace Ústeckého 

kraje, díky níž knihovna pravidelně využívala prostor pro svou propagaci v Krajských 

novinách. V roce 2022 již bohužel tuto možnost knihovna mít nebude, protože toto 

periodikum již nebude vycházet (v tištěné ani elektronické podobě). 

Od března začala knihovna pravidelně využívat inzerci v novém kulturním 

měsíčníku Uličník, který nahradil dosavadní Enter UL, pro první dva měsíce (březen, 

duben) se podařila dojednat inzerce zcela zdarma. V Uličníku, prozatím vždy v rozsahu 

jedné dvoustrany (2x A6), knihovna propagovala své akce, služby, publikace a kampaně. 

V rámci dlouhodobější spolupráce pak knihovna může jednou za čas (po předchozí 

domluvě) nad rámec běžné inzerce využít i další prostor pro propagaci zdarma (např. 

PR článek, titulní stránka, úvodník apod.). V roce 2021 knihovna tento benefit využila 

v prosincovém čísle, kde byl zveřejněn úvodník paní ředitelky.  Protože spolupráce 

s kulturním měsíčníkem Uličník fungovala v průběhu celého roku bezproblémově, 

Oddělení komunikace rozhodlo o jejím pokračování i v roce 2022. 

V uveřejněných článcích se psalo a hovořilo zejména o nové službě pro seniory – 

telefonické lince Zavolej knihovně, o dostavbě a plánovaném otevření depozitáře Na 

Schodech, o snížení rozpočtu na provoz knihovny v roce 2021. V médiích se objevovala 

rovněž oznámení o otevření výdejních okének či znovuotevření knihovny, o zavedení nové 

služby Zásilka z ústecké knihovny, o projektu Dopis babičce a dědečkovi. Nechyběly ale 

ani pozvánky na online a „živé“ akce nebo výtvarné dílny pro děti, pozvánka k účasti 

v soutěži Toulky Ústeckým krajem, informace o vydání nové publikace SVK Zírej na ten 

kraj, stejně jako o připravovaném druhém dílu s výzvou ke čtenářům, aby knihovně posílali 

tipy na zajímavá místa v našem kraji. Bez pozornosti nezůstalo slavnostní otevření 

Americké knihovny v SVK a návštěva Chargé d’Affaires USA Jennifer Bachus, návštěva 

vládní delegace v knihovně, udělování Cen hejtmana a vyhlášení Knihovníka Ústeckého 

kraje ve Wolfrumově vile. Zaujala také pozvánka na autorské čtení a křest almanachu 
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účastníků tvůrčího psaní Literární JednoHubky, promítání dokumentu Beránek a vlk i další 

akce připravované v rámci Týdne knihoven. Psalo se o vybavení polytechnických dílen 

novým nářadím díky spolupráci se společností Black and Decker, řada článků byla 

věnována dobrovolníkům z řad zaměstnanců knihovny a jejich pomoci při odstraňování 

následků ničivého tornáda na jižní Moravě. 
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Oddělení komunikace 

 Na začátku roku 2021 domluvilo Oddělení komunikace spolupráci s kavárnou 

Knihomolka, v rámci níž kavárna skrze své výdejní okénko vydávala čtenářům knihovny 

předem objednané dokumenty. Tato služba fungovala v době, kdy knihovna musela být 

v důsledku vládních opatření uzavřena (leden, únor). Kavárna z důvodu omezeného 

provozu knihovny zároveň dočasně fungovala i jako výdejní místo pro službu Semínkovna. 

S kavárnou SVK spolupracovala i při zajišťování cateringových služeb na vybraných 

akcích knihovny nebo jejích partnerů. Od června začala kavárna po dohodě zároveň 

přijímat stravenky značky UP, které dostávají zaměstnanci knihovny jako příspěvek na 

stravování. Ve druhém pololetí se bohužel spolupráce mezi knihovnou a kavárnou 

Knihomolka výrazně zhoršila, SVK musela opakovaně řešit problémy s nestabilní 

(neočekávaně upravovanou) otevírací dobou kavárny. Na základě několika schůzek mezi 

vedením knihovny a provozním kavárny Knihomolka bylo dohodnuto, že pokud se situace 
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na začátku roku 2022 nezlepší, bude knihovna nucena vypovědět smlouvu a najít nového 

provozovatele. 

Vedení knihovny a Oddělení komunikace dále navázalo užší spolupráci 

s Velvyslanectvím USA, jejímž cílem bylo vybudovat v knihovně malé americké kulturní 

centrum. Jeho otevření předcházelo několik jednání mezi SVK, Velvyslanectvím USA 

a Ústeckým krajem, během nichž bylo nutné vyřešit přesné parametry budoucí spolupráce. 

Aby byla knihovna co nejlépe připravena, vypravili se někteří členové vedení do knihoven 

v Brně a Ostravě, kde již obdobná spolupráce s Velvyslanectvím USA funguje. Ještě před 

otevřením amerického centra v Ústí nad Labem realizovalo Oddělení komunikace ve 

spolupráci s Velvyslanectvím USA dvě společné online akce, konkrétně projekci 

dokumentárního filmu Utajená Čína, která byla určena široké veřejnosti, a besedu 

s americkým diplomatem Dougem Morrowem pro školy. Americké centrum, které 

knihovna po dohodě se zřizovatelem a Velvyslanectvím USA pojmenovala American 

Library Ústí nad Labem (ALUL), bylo slavnostně otevřeno za účasti zastupující americké 

velvyslankyně Jennifer Bachus a dalších významných hostů v pondělí 14. 6.  

V květnu Oddělení komunikace začalo pracovat na navázání užší spolupráce 

s projektem alternativní distribuce KineDok. Knihovna tak bude v rámci své programové 

činnosti pravidelně realizovat projekce dokumentárních filmů spojené s diskuzemi se 

zajímavými hosty, první společná projekce proběhla 30. 8. v prostorách kavárny 

Knihomolka. S ohledem na blížící se začátek školního roku byl pro ni vybrán rumunský 

dokument Teach (Učit), který se věnuje osobnosti transylvánského venkovského učitele, 

jenž se rozhodl opustit konvenční vzdělávací systém a otevřít si soukromou školu ve 

vlastním dvoupokojovém bytě. Součástí této akce byla diskuze s Bobem Kartousem 

z Pražského inovačního institutu a Janou Fryzelkovou z organizace Výluka, zaměřena byla 

primárně na vzdělávací systém v ČR a jeho různé přístupy v porovnání s hlavní postavou ve 

filmu. Na 31. 10. byla ve spolupráci projektem KineDok naplánována projekce filmu Na 

značky, tato akce však nakonec musela být zrušena z důvodu nepříznivého vývoje 

pandemické situace, nicméně knihovna plánuje spolupráci s projektem KineDok dále 

rozvíjet v roce 2022. 

V lednu začala jednání o navázání spolupráce se společností Black and Decker, díky 

níž knihovna na podzim získala ruční nářadí a další vybavení v hodnotě několik desítek tisíc 

korun, které se stalo součástí fondu nových dílen pro veřejnost vybudovaných v době 

omezeného provozu knihovny v budově knihovny ve W. Churchilla. Společnost Black and 

Decker zároveň při jednáních projevila zájem o další spolupráci, například na realizaci 

workshopů a dalších praktických vzdělávacích akcí navázaných na nové dílny. Na rok 2022 

tak Oddělení komunikace připravuje se společností Black and Decker realizaci pilotních 

společných akcí. 
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Sociální sítě 

Během roku 2021 připravilo Oddělení komunikace ve spolupráci s Dětským 

oddělením a Oddělením informačních technologií 11 promo videí, jejichž cílem bylo 

propagovat služby, akce a kampaně knihovny.  V rámci videí byly propagovány například 

projekt Bookstart, projekt Dopisy babičce a dědečkovi nebo děkovná kampaň pro 

zdravotníky. Videa byla zveřejněna na Facebooku a dlouhodobě jsou ke zhlédnutí na 

YouTube kanálu knihovny v playlistu promo videa.   

Z většiny online akcí, které Oddělení komunikace v prvním pololetí realizovalo, byl, 

až na výjimky způsobené technickými potížemi, pořízen záznam. Některé záznamy z akcí 

jsou dlouhodobě ke zhlédnutí na YouTube kanálu knihovny v playlistu online akce, většina 

přednášejících však trvala pouze na dočasném zveřejnění záznamu. YouTube kanál 

knihovny měl ke konci roku 100 odběratelů a videa měla 11 673 zhlédnutí. 

K informování o akcích pracovníci knihovny využívali i Facebook na 

http://www.facebook.com/svkusti (FB stránka knihovny se líbila 3 347 uživatelům a měla 

3 420 sledujících), Twitter na https://twitter.com/svkul (informační kanál na Twitteru 

sledovalo 396 followerů) a Infolist (na konci roku 2021 zasílán 14 079 uživatelům). 

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

vyšlo od ledna do prosince 2021 celkem 34 příspěvků: 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Knihovník Ústeckého kraje 2021. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 11. 10. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/10/11/knihovnik-usteckeho-kraje-2021/ 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Tuchlovické hnutí. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 21. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/21/tuchlovicke-hnuti/ 

BENEŠOVÁ, Kateřina. „Chytrost nejsou žádné čáry.“ In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 1. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/01/chytrost-nejsou-zadne-cary/ 

BENEŠOVÁ, Kateřina. Bonboniéra z českých luhů a hájů. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem [online]. 15. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/15/bonboniera-z-ceskych-luhu-a-haju/ 

BENEŠOVÁ, Kateřina. Tramping – bezcílné cestování pěšky. In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 29. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/29/tramping-bezcilne-cestovani-pesky/ 

BENEŠOVÁ, Kateřina. Znáte Gloria musaealis? In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí 

nad Labem [online]. 29. 6. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/29/znate-gloria-musaealis/ 

BOUČEK, Jan. Vzdech se z hrudi dere. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem 

[online]. 30. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/30/vzdech-z-hrudi-se-dere/ 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/29/tramping-bezcilne-cestovani-pesky/
https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/29/znate-gloria-musaealis/


 
45 

HAINCOVÁ, Jitka. České Vánoce s Josefem Ladou. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 5. 12. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/12/05/ceske-vanoce-s-josefem-ladou/ 

HAINCOVÁ, Jitka. Magnesia Litera 2021. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 10. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/10/magnesia-litera-2021/ 

HAINCOVÁ, Jitka. Proud času se slévá v Mandavě. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí 

nad Labem [online]. 4. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/04/proud-casu-se-sleva-v-mandave/ 

HAINCOVÁ, Jitka. Velikáni ze severu Čech. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 4. 8. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/04/velikani-ze-severu-cech/ 

LUKEŠOVÁ, Kateřina. Griša – světlo a stíny. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 8. 6. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/08/grisa-svetlo-a-stiny/ 

LUKEŠOVÁ, Kateřina. Když je všechno krev, je krev všechno. In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 13. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/13/kdyz-je-vsechno-krev-je-krev-vsechno/ 

LUKEŠOVÁ, Kateřina. Věčný koloběh. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem 

[online]. 16. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/16/vecny-

kolobeh/ 

PETRAK HEATON, Anne. Americká knihovna vytahuje drápky. In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 14. 8. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/14/americka-knihovna-vytahuje-drapky/ 

PETRAK HEATON, Anne. Za oponou kouře leží krásná zem. In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 19. 8. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/19/za-oponou-koure-lezi-krasna-zem/ 

SIPKOVÁ, Hana. O knížkách a čtení a proč jsem již čtyřicet let knihovnicí. In: Magazín Severočeské 

vědecké knihovny v Ústí nad Labem [online]. 6. 12. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/12/06/0-knizkach-a-cteni-a-proc-jsem-jiz-ctyricet-let-knihovnici/ 

SLÁMOVÁ, Lenka. Co viděl Matěj v lese. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 8. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/07/co-videl-matej-v-lese-povidka/ 

SLÁMOVÁ, Lenka. Dovolená u moře? S námi na STOPRO. In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 12. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/12/dovolena-u-more-s-nami-na-stopro/ 

SLÁMOVÁ, Lenka a Lukáš SLÁMA. Chess in Art aneb královská hra v umění napříč staletími. In: 

Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem [online]. 15. 4. 2021 [cit. 2022-01-11]. 

Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2021/04/15/chess-in-art-aneb-kralovska-hra-v-umeni-

napric-staletimi/ 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/04/velikani-ze-severu-cech/
https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/08/grisa-svetlo-a-stiny/


 
46 

SLÁMOVÁ, Lenka. Láska v barvách duhy. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 3. 8. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/03/laska-v-barvach-duhy/ 

SLÁMOVÁ, Lenka. Máte školy málo? A tak štěkám jako hrom… In: Magazín Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem [online]. 16. 9. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/09/16/mate-skoly-malo-a-tak-stekam-jako-hrom/ 

SLÁMOVÁ, Lenka. Nestoudnice. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem 

[online]. 24. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/24/nestoudnice/ 

SLÁMOVÁ, Lenka. U Ra No vA – debut roku. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 11. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/11/u-ra-no-va-debut-roku/ 

SZAFFNEROVÁ, Denisa. Nemůžu-li spát, čtu ušima. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 21. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/21/nemuzu-li-spat-ctu-usima/. 

SZAFFNEROVÁ, Denisa. Studem obnažená. In Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online].  2. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/02/studem-obnazena/ 

ŠKOLOUD, Václav. Co se čte u Dvou tátů?. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 5. 8. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/08/05/co-se-cte-u-dvou-tatu/ 

ŠKOLOUD, Václav. Gloria mezi sněhovými slzami. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí 

nad Labem [online]. 23. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/23/gloria-mezi-snehovymi-slzami/ 

ŠKOLOUD, Václav. Na knihovnické židli zpět do minulosti. In: blog.svkul.cz [online]. 30. 6. 2021 

[cit. 2021-07-01]. Dostupné z: https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/30/1831/ 

ŠKOLOUD, Václav. Na křižovatce galaxie informací. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 17. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/17/na-krizovatce-galaxie-informaci/ 

ŠKOLOUD, Václav. Něco málo z Japonska. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 20. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/20/z-japonska/ 

ŠKOLOUD, Václav. Německo 1900 v barvě. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 22. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/22/nemecko-1900-v-barve/ 

ŠKOLOUD, Václav. Pionýr infografiky z obecné školy. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v 

Ústí nad Labem [online]. 14. 7. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/14/pionyr-infografiky-z-obecne-skoly/ 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/07/21/nemuzu-li-spat-ctu-usima/
https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/23/gloria-mezi-snehovymi-slzami/
https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/30/1831/
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ŠKOLOUD, Václav. Toys pro girls i boys. In: Magazín Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem [online]. 25. 6. 2021 [cit. 2022-01-11]. Dostupné z: 

https://blog.svkul.cz/index.php/2021/06/25/toys-pro-girls-i-boys/ 

Příspěvky na Instagramu Žijeme s knihou, kde Oddělení doplňování a zpracování 

fondu propagovalo zajímavé novinky ve fondu knihovny, sledovalo 768 uživatelů (v roce 

2021 se tu objevilo 57 příspěvků). K propagaci studoven, jejich fondu a služeb slouží 

instagramový účet Do_studovny (331 sledujících, 38 příspěvků) a pro aktivity Dětského 

oddělení Detske_knihovnausti (139  sledujících, 50 příspěvků). Dětské oddělení kromě 

toho spravuje i vlastní Dětský blog (detskyblog.svkul.cz), kde zájemci mohou najít např. 

tátovská čtení nebo návody na výtvarné tvoření s dětmi, podobně jako na Instagramu či 

Facebooku knihovny.  

4. Výpůjční služby knihovny 

V roce 2021 bylo uživatelům zapůjčeno celkem 304 850 knihovních jednotek 

(2020: 372 190), z toho bylo celkem 295 577 absenčních výpůjček (2020: 357 999) a z toho 

127 446 prolongací (2020: 165 929). Počet prezenčních výpůjček ve srovnání s rokem 2020 

klesl o více než třetinu na 9 273 (2020: 14 191). 

Celkové počty výpůjček ve všech sledovaných ukazatelích oproti roku 2020 

poklesly, několikaletý celostátní trend klesajícího zájmu o klasické výpůjční služby 

knihoven se v roce 2021 ještě více prohloubil, a to i v souvislosti s již téměř dva roky 

trvajícími nucenými výpadky a omezováním služeb v důsledku pandemie. Rozdíl oproti 

předchozímu roku činí 18 %. Nejvýrazněji byly nepříznivou situací poznamenány výpůjčky 

prezenční (pokles o 35 % vzhledem k roku 2020), kde důvodem je jednak delší a výraznější 

omezení prezenčních služeb, jednak menší zájem uživatelů trávit v knihovně delší čas 

(studovat na místě samém), pravděpodobně ale i rozšiřující se nabídka elektronických 

dokumentů přístupných online z pohodlí domova. 

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

půjčovny (o 24 956), dále pak u Vědecké půjčovny (o 12 061) a Dětského oddělení 

(o 8 062). Tato oddělení ale co do celkového počtu výpůjček stále výrazně vedou nad 

ostatními. Větší pokles vykázaly v celkovém součtu také pobočky (o 8 437), objem jejich 

výpůjček se ovšem dohromady také téměř vyrovná oběma největším půjčovnám. 

Procentuálně nejvíce klesly výpůjčky v Oddělení cizojazyčné literatury a v Oddělení 

časopisů, a to zhruba o třetinu. O něco nižší pokles v řádu jednotek až desítek procent 

zaznamenala všechna zbývající oddělení, výjimkou je Poradenské a edukační centrum, jež 

si polepšilo více než dvojnásobně, ovšem s celkovým počtem 130 výpůjček. Zvýšený zájem 

zaznamenala také pobočka Neštěmice, jež ve druhém roce své existence (a prvním celém) 

vykázala o polovinu vyšší počet zapůjčených dokumentů než v roce předchozím. 
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TABULKA: VÝPŮJČKY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

 
Výpůjčky celkem 

  
z toho prolongace 

  

oddělení 2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 2020 2021 rozdíl 

index 
21/20 

Dětské oddělení 43 550 35 488 -8 062 0,81 20 898 15 455 -5 443  0,74 

Multimediální oddělení 6 557 5 758 -799 0,88 2 596 2 109 -487  0,81 

Lidová půjčovna 112 215 87 259 -24 956 0,78 41 532 29 863 -11 669  0,72 

Oddělení cizojazyčné 
literatury  18 674 12 773 -5 901 0,68 13 622 9 187 -4 435  0,67 

Oddělení časopisů 15 575 10 988 -4 587 0,71 3 179 2 037 -1 142  0,64 

Oddělení studoven 3 363 2 762 -601 0,82 293 368 75  1,26 

Pobočky 73 942 65 505 -8 437 0,89 24 993 20 126 -4 867  0,81 

Poradenské a edukační 
centrum 50 130 80 2,60 1 34 33  34,00 

Vědecká půjčovna 91 957 79 896 -12 061 0,87 55 797 46 944 -8 853  0,84 

Zvuková knihovna 4 290 4 090 -200 0,95 1 331 1 128 -203  0,85 

Ostatní* 2 017 201 -1 816 0,10 1 687 195 -1 492  0,12 

CELKEM 372 190 304 850 -67 340  0,82 165 929 127 446 -38 483  0,77 

z toho absenční výpůjčky 357 999 295 577 -62 422  0,83 

    z toho prezenční výpůjčky 14 191 9 273 -4 918  0,65 

    * EO + uzavřené pobočky + návratový automat + depozitář   

TABULKA: VÝPŮJČKY POBOČKY 2020/2021 

 
Výpůjčky celkem 

  
z toho prolongace 

  

pobočky  2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 2020 2021 rozdíl 

index 
21/20 

Hornická 13 766 12 074 -1 692 0,88 4 242 3 512 -730 0,83 

Klíše 14 399 12 722 -1 677 0,88 5 146 4 018 -1 128 0,78 

Neštěmice 2 763 4 150 1 387 1,50 751 1 174 423 1,56 

Stříbrníky 43 014 36 559 -6 455 0,85 14 854 11 422 -3 432 0,77 

CELKEM 73 942 65 505 -8 437 0,89 24 993 20 126 -4 867 0,81 
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GRAF: VÝPŮJČKY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

* EO + uzavřené pobočky + návratový automat + depozitář 

GRAF: VÝPŮJČKY POBOČKY 2020/2021 
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GRAF: VÝPŮJČKY CELKEM 2012–2021 

 

5. Elektronické služby knihovny 

Podobně jako rok 2020, i rok 2021 byl příznivý zejména pro ty z nabízených 

elektronických služeb, jež je možné využít vzdáleně (z domova), zvýšený zájem tak vidíme 

v případě vstupů do elektronického katalogu knihovny a čtenářského konta z prostoru mimo 

knihovnu. Přístup do elektronických zdrojů a databází, který v předchozím roce vzrostl 

šestkrát, se vrátil na hodnotu roku 2019. 

Opět vzrostl počet výpůjček e-dokumentů, byť ne tak výrazně, jako v roce 

předchozím (v roce 2020 si uživatelé vypůjčili téměř třikrát více e-knih než v roce 2019), 

meziroční rozdíl činí 28 %. Je pravděpodobné, že nárůst by byl ještě vyšší, kdyby kvůli 

finanční náročnosti pro knihovnu nebyl počet výpůjček uživatelům omezen.  

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

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

Databázi regionálních osobností (http://katalog.svkul.cz/clpr54.htm), digitální knihovnu 

Kramerius. Dále je uživatelům dlouhodobě 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), v roce 2021 SVK 

navíc získala i přístup do Infobanky České tiskové kanceláře a díky spolupráci 

s Velvyslanectvím USA i do databáze eLibrary. 
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TABULKA: ELEKTRONICKÉ SLUŽBY CELKEM 2020/2021  

 
2020 2021 rozdíl 

index 
21/20 

Počet návštěv webové stránky knihovny  151 476 146 498 -4 978 0,97 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
knihovny 

27 895 18 539 -9 356 0,66 

Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
mimo knihovnu 

145 664 156 257 10 593 1,07 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru knihovny 

2 936 1 919 -1 017 0,65 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z 
prostoru mimo knihovnu 

62 860 73 175 10 315 1,16 

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

1 325 731 -594 0,55 

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

21 903 3 184 -18 719 0,15 

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů 323 147 17 845 -305 302 0,06 

Počet e-výpůjček e-dokumentů 2 645 3 377 732 1,28 

On-line informační služby (počet zodpovězených 
dotazů) 

1 798 895 -903 0,50 

6. Přehled návštěvnosti 

Během roku 2021 navštívilo knihovnu celkem 355 127 návštěvníků (2020: 

356 402), kteří knihovnu navštívili buď přímo, nebo virtuálně. Ve srovnání s rokem 2020 se 

celková návštěvnost téměř nezměnila, resp. mírně klesla o 1 275 lidí. 

TABULKA: NÁVŠTĚVY CELKEM 2020/2021 

 

2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 125 975 122 511 -3 464 0,97 

Návštěvníci on-line služeb 230 427 232 616 2 189 1,01 

CELKEM 356 402 355 127 -1 275 1,00 
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GRAF: NÁVŠTĚVY CELKEM 2012–2021 

 

Online proběhlo 232 616 návštěv (2020: 230 427) – sledován je vstup do katalogu, 

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

mimo knihovnu). V roce 2021 došlo k mírnému nárůstu online návštěv (celkově o cca 1 %), 

a to v počtu vstupů do katalogu a vstupů do elektronického výpůjčního protokolu (tedy do 

vlastních čtenářských kont uživatelů) z prostoru mimo knihovnu, počet vstupů do 

elektronických informačních zdrojů a databází se na rozdíl od přechozího roku snížil.  

TABULKA: ONLINE NÁVŠTĚVY CELKEM 2020/2021 

 

2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 

Počet vstupů do elektronického katalogu 
z prostoru mimo knihovnu 

145 664 156 257 10 593 1,07 

Počet vstupů do elektronického výpůjčního 
protokolu z prostoru mimo knihovnu 

62 860 73 175 10 315 1,16 

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

21 903 3 184 -18 719 0,15 

CELKEM 230 427 232 616 2 189 1,01 

 

Fyzicky během roku 2021 navštívilo knihovnu celkem 122 511 návštěvníků (2020: 

125 975), oproti přechozímu roku zůstala tedy návštěvnost zhruba na stejné úrovni, resp. se 

snížila o 3 464 osob (3 %). Jde o počet všech fyzických návštěvníků knihovny, včetně 

návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí (celkem 10 406 osob; v roce 2021 jich bylo 

10 688), a to i těch, k nimž knihovna poskytla prostor, ale není jejich pořadatelem (v roce 

2021 jich bylo 1 211, o rok dříve 1 112). I bez údajů o účastnících vzdělávacích a kulturních 

akcí zůstala návštěvnost oproti roku 2020 v podobné výši, do půjčoven a studoven přišlo 

110 775 lidí, o 3 233 (3 %) méně než v roce 2020 (114 008).  
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Lze tak usuzovat, že na výrazném snížení návštěvnosti (i některých dalších 

statistických ukazatelů), ke kterému došlo už v roce 2020, se zásadní mírou podílela 

zejména již zmíněná koronavirová krize a protipandemická opatření. Před rokem 2020 se 

návštěvnost SVK pohybovala několik let kolem 200 000 návštěvníků ročně, v posledních 

dvou letech klesla oproti roku 2019 o více než třetinu. Stabilizace dané situace spolu 

s rozšiřováním a zlepšováním nabídky SVK by snad mohla postupně znamenat i opětovné 

zvyšování zájmu o návštěvu knihovny a její služby na místě samém. 

Pokud jde o jednotlivá oddělení, nejnavštěvovanější zůstaly i v roce 2021 Lidová 

půjčovna (34 773 návštěvníků) a Vědecká půjčovna (32 292 návštěvníků), přičemž do 

Vědecké půjčovny přišlo o 2 645 lidí (9 %) více, než v roce přechozím. O něco větší 

návštěvnost zaznamenalo také Multimediální oddělení, kam přišlo o 275 (17 %) lidí více, 

alespoň mírně tak vylepšilo svou loňskou nepříznivou bilanci (v roce 2020 sem přišlo 

o 73 % lidí méně než v roce 2019). Všechna ostatní oddělení přivítala oproti předchozímu 

roku méně návštěvníků. Dětské oddělení a Lidová půjčovna ovšem pouze o 1 %, jde tedy 

o téměř stejnou návštěvnost jako v minulém roce – protože se ale zároveň jedná o dvě ze tří 

nejnavštěvovanějších oddělení, činí to dohromady více než o 400 lidí méně. U dalších 

oddělení se pokles jednotlivě pohybuje také v řádu několika set, procentuálně pak v rozmezí 

13–29 %. Největší procentuální i absolutní odliv zaznamenalo Oddělení cizojazyčné 

literatury, jež meziročně přišlo o více než třetinu návštěv, jeho služeb využilo o 2 181 lidí 

méně než v roce 2020.  Protože jde zároveň o jeho první rok na nové adrese (v závěru roku 

2020 byly obě části Oddělení cizojazyčné literatury sestěhovány do prostoru v 1. patře 

Wolfrumovy vily ve Velké Hradební 49), je možné, že návštěvníci si sem cestu hledají 

pomaleji. 

Také souhrnný počet návštěvníků poboček se vzhledem k roku 2020 téměř 

nezměnil, resp. se zvýšil o 115 lidí (1 %). Přitom na pobočku Klíše přišlo o 289 lidí (7 %) 

více, téměř 50% pak byl nárůst návštěv na ještě stále nové pobočce Neštěmice, našlo si ji 

1 222 návštěvníků, i tak jde ale zatím stále o nejméně navštěvovanou pobočku. Méně lidí 

přišlo v roce 2021 na pobočku Hornická, a to o 10 %, mírný pokles (102 návštěvníků, tj. 

1 %) zaznamenala i pobočka Stříbrníky, která ale zůstává s přehledem nejnavštěvovanější 

pobočkou SVK, za rok obslouží více než dvojnásobný počet lidí než pobočky Hornická 

a Klíše.  
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TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

oddělení 2020 2021 rozdíl index 21/20 

Dětské oddělení 12 505 12 371 -134  0,99 

Multimediální oddělení 1 601 1 876 275  1,17 

Lidová půjčovna 35 067 34 773 -294  0,99 

Oddělení cizojazyčné literatury  6 339 4 158 -2 181  0,66 

Oddělení časopisů 2 619 2 268 -351  0,87 

Oddělení studoven 2 765 2 181 -584  0,79 

Pobočky 19 437 19 552 115  1,01 

Poradenské a edukační centrum 884 661 -223  0,75 

Vědecká půjčovna 29 647 32 292 2 645  1,09 

Zvuková knihovna 768 544 -224  0,71 

Ostatní* 2 376 99 -2 277  0,04 

Celkem půjčovny a studovny 114 008 110 775 -3 233  0,97 

Registrace-internet** 167 119 -48  0,71 

WCH akce 299 78 -221  0,26 

VH akce 94 41 -53  0,44 

SVKUL mimo Tritius*** 10 295 10 287 -8  1,00 

Návštěvníci "cizí" 1 112 1 211 99  1,09 

CELKEM 125 975 122 511 -3 464  0,97 

* karanténa + EO + uzavřené pobočky + návratový automat + depozitář 

  ** není v Tritiu 

    *** návštěvníci vzdělávacích a kulturních (odečteni návštěvníci WCH a VH akce) 

TABULKA: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY POBOČKY 2020/2021 

pobočky 2020 2021 rozdíl index 21/20 

Hornická 4 568 4 105 -463  0,90 

Klíše 4 138 4 424 286  1,07 

Neštěmice 828 1 222 394  1,48 

Stříbrníky 9 903 9 801 -102  0,99 

CELKEM 19 437 19 552 115  1,01 
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GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

 

GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY POBOČKY 2020/2021 

 

  

12 505 

1 601 

35 067 

6 339 

2 619 
2 765 

19 437 

884 

29 647 

768 
2 376 

12 371 

1 876 

34 773 

4 158 

2 268 2 181 

19 552 

661 

32 292 

544 99 
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2020

2021

4 568 
4 138 

828 

9 903 

4 105 4 424 

1 222 

9 801 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Hornická Klíše Neštěmice Stříbrníky

2020

2021



 
56 

GRAF: FYZICKÉ NÁVŠTĚVY CELKEM 2012–2021 

 

Internet 

Rok 2021 znovu potvrdil několikaletý trend poklesu zájmu o využití internetových 

stanic, jenž je ovlivněn dnes již vcelku běžnou dostupností internetu i možností připojit se 

v prostoru knihovny pomocí WiFi (počet připojení SVK neeviduje). Kromě toho byl ale 

v daném roce výsledek dat o využití internetu výrazně zasažen opatřeními přijatými 

v souvislosti s koronavirovou pandemií, podobně jako v roce minulém a stejně jako tomu 

bylo u dalších statistických ukazatelů. V případě internetových stanic to bylo jednak dlouhé 

období zcela uzavřené knihovny, jednak i následné pozdější spouštění prezenčních služeb 

a menší ochota návštěvníků trávit čas přímo v knihovně. Zároveň je pravděpodobné, že 

v důsledku dlouhých období omezeného pohybu, požadavků na práci z domova a distanční 

výuku ve školách dále vzrostl počet uživatelů, kteří disponují vlastním připojením 

k internetu.  

Zájem o internet tak oproti roku 2020, který sám o sobě znamenal velké snížení 

počtu jeho uživatelů, klesl o další téměř polovinu. V roce 2021 byl v SVK internet využit 

celkem 1 870 uživateli, což je o 1 319 uživatelů (o 41 %) méně než v předešlém roce 

(3 189 uživatelů), oproti roku 2019, kdy internet využilo 8 032 návštěvníků, došlo k poklesu 

o více než tři čtvrtiny. Zájem o internet se v roce 2021 snížil napříč všemi odděleními 

a místy jeho poskytování, Dětské oddělení si v roce 2021 připsalo dokonce pouhou 

1 návštěvu internetu. K nárůstu (a to výraznému) došlo jen u stanic v prostoru, kde sídlí 

Multimediální oddělení a Poradenské a edukační centrum spolu se Zvukovou knihovnou. 
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Zde jde ale o důsledek stěhování některých oddělení v závěru roku 2020, Multimediální 

oddělení převzalo vyšší počet internetových stanic po Oddělení cizojazyčné literatury, jež se 

přemístilo do prostoru po Oddělení časopisů. Zmíněné stěhování (vedle vlivu pandemie 

a poklesu zájmu vůbec) stojí i za výrazným snížením počtu uživatelů internetu právě 

v Oddělení cizojazyčné literatury, kterému se počet stanic snížil, a Oddělení časopisů, které 

po stěhování do přízemí Wolfrumovy vily o internetové stanice přišlo. Nejčastěji 

využívaným místem pro přístup k internetu v SVK zůstalo i přes 20% pokles Oddělení 

studoven (995 zájemců). 

Výrazný pokles využití internetových stanic byl zaznamenán i u poboček, a to 

o 155 osob (o 67 %) na pouhých 76 zaznamenaných návštěv internetu. Nejvýrazněji se 

snížení zájmu projevilo na pobočce Stříbrníky (méně o 114 osob, tj. 72 %), ale zároveň zde 

bylo přístupů k internetu nadále nejvíce. Pobočka Neštěmice stejně jako v přechozím roce 

neměla žádného zájemce o využití internetové stanice. 

TABULKA: INTERNET CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

oddělení 2020 2021 rozdíl index 21/20 

Dětské oddělení 111 1 -110 0,01 

Multimediální oddělení + 
Poradenské a edukační centrum 41 374 333 9,12 

Oddělení cizojazyčné literatury  1 016 288 -728 0,28 

Oddělení časopisů 379 3 -376 0,01 

Oddělení studoven 1 237 995 -242 0,80 

Pobočky 231 76 -155 0,33 

Ostatní 7 14 7 2,00 

Celkem půjčovny a studovny 3 022 1 751 -1 271 0,58 

VP – registrace (není v systému) 164 119 -45 0,73 

LP – registrace (není v systému) 3 0 -3 0,00 

Celkem 3 189 1 870 -1 319 0,59 

TABULKA: INTERNET POBOČKY 2020/2021 

pobočky 2020 2021 rozdíl index 21/20 

Hornická 47 14 -33 0,30 

Klíše 25 17 -8 0,68 

Neštěmice 0 0 0 0,00 

Stříbrníky 159 45 -114 0,28 

Celkem 231 76 -155 0,33 
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7. Přehled registrovaných uživatelů 

V roce 2021 se na jednotlivých pracovištích knihovny zaregistrovalo celkem 

8 175 uživatelů (2020: 9 329), oproti roku 2020 tedy ubylo zhruba 12 % registrovaných 

uživatelů (1 154). Přitom úbytek registrací přinesl už i první covidový rok 2020, kdy se 

vzhledem k roku přechozímu registrovalo o 2 121 uživatelů méně (o 19 %), rozdíl mezi 

rokem 2019 (11 450 registrací) a 2021 je už téměř třetinový (29 %), ubyly více než tři tisíce 

registrací. Vliv pandemie a přijímaných opatření je nepochybný, ukazuje se ale bohužel, že 

ani období „normálnosti“ v mezidobí mezi covidovými vlnami nedokázala do knihovny 

vrátit všechny její dřívější uživatele. Podobně jako u návštěvnosti bude tedy pro knihovnu 

velkým úkolem pro následující období stav pravidelných uživatelů nejen udržet, ale získat 

zpět i ty, pro které se návštěva knihovny stala možná zbytnou. A samozřejmě přivést 

i uživatele nové. Vedle klasických služeb a jejich zkvalitňování tu budou hrát velkou roli 

také služby nové a jejich dobrá propagace.  

Poměr registrovaných čtenářů k počtu obyvatel krajského města (94 176) zůstává 

nadále relativně nízký a v roce 2021 znovu klesl, činí nyní necelých 9 %. Z celkového počtu 

uživatelů představují přibližně 18 % uživatelé do 15 let, v roce 2021 jich bylo 1 486, oproti 

roku 2020 (1 794) se jich zaregistrovalo o 308 méně, tedy zhruba o 17 %. 

Podobně klesl v roce 2021 i počet registrací na pobočkách, dohromady se na nich 

registrovalo o 224 uživatelů, tj. o 15 % méně než v roce 2020 (mezi rokem 2019 a 2021 je 

pak rozdíl dokonce 42 %, ale na tom má podíl i uzavření dvou poboček k roku 2020). 

Podíváme-li se na jednotlivé pobočky, nejvíce klesl počet registrovaných uživatelů na 

největší pobočce Stříbrníky (o 199 lidí, tj. 22 %), na pobočce Neštěmice se naopak 

zaregistrovalo o 42 lidí více. Z celkového počtu 1 284 uživatelů registrovaných na 

pobočkách bylo 27 % dětí (celkem 341). 

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 učitele, 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 2021 celkem 617 dětí a studentů (2020: 430). 
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TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/201 

oddělení 2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 dospělí děti 

Dětské oddělení 1 384 926 -458  0,67 227 699 

Multimediální oddělení 76 45 -31  0,59 42 3 

Lidová půjčovna 3 135 2 291 -844  0,73 2 122 169 

Oddělení cizojazyčné 
literatury  349 231 -118  0,66 222 9 

Oddělení časopisů 79 27 -52  0,34 25 2 

Oddělení studoven 78 26 -52  0,33 24 2 

Pobočky 1 508 1 284 -224  0,85 943 341 

Poradenské a edukační 
centrum 62 98 36  1,58 98 0 

Vědecká půjčovna 2 544 3 153 609  1,24 2 893 260 

Zvuková knihovna 43 72 29  1,67 72 0 

Ostatní* 71 22 -49  0,31 21 1 

CELKEM 9 329 8 175 -1 154 0,88 6 689 1 486 

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

    

TABULKA: PŘEHLED REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2020/2021 

pobočky 2020 2021 rozdíl 
index 
21/20 dospělí děti 

Hornická 242 221 -21  0,91 198 23 

Klíše 323 277 -46  0,86 197 80 

Neštěmice 36 78 42  2,17 71 7 

Stříbrníky 907 708 -199  0,78 477 231 

CELKEM 1 508 1 284 -224  0,85 943 341 
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TABULKA: ŽÁCI A STUDENTI 1. ROČNÍKŮ 2020/2021 

oddělení 2020 2021 rozdíl index 21/20 

Dětské oddělení 144 147 3 1,02 

Lidová půjčovna* 156 241 85 1,54 

Oddělení cizojazyčné literatury 70 96 26 1,37 

Oddělení časopisů 1 1 0 1,00 

Oddělení studoven 1 0 -1 0,00 

Poradenské a edukační centrum 1 0 -1 0,00 

Vědecká půjčovna 17 93 76 5,47 

Hornická 5 1 -4 0,20 

Klíše 12 11 -1 0,92 

Krásné Březno 1 0 -1 0,00 

Neštěmice 1 3 2 3,00 

Stříbrníky 21 24 3 1,14 

CELKEM 430 617 187 1,43 
*LP + EO + WCH akce 

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM DLE ODDĚLENÍ 2020/2021 

 
* EO + uzavřené pobočky + VH akce + WCH akce + karanténa     
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GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ POBOČKY 2020/2021 

 

GRAF: POČET REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ CELKEM 2012–2021 
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8. Práce s knihovním fondem 

Pracovníci Oddělení doplňování a zpracování fondu v průběhu roku 2021 z velké 

části využívali práci z domova. Chod oddělení byl zorganizován na 100 %, protože 

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 a gramofonových desek (data jsou 

uvedena bez knihovního fondu Okresního metodického oddělení). 

TABULKA: STAV FONDU 2020/2021 

stav knihovního fondu celkem k 31. 12. 2020  705 559 

knihovní jednotky CELKEM k 31. 12. 2021 709 029 

v tom naučná literatura 387 122 

v tom krásná literatura 230 959 

v tom rukopisy 0 

v tom mikrografické dokumenty 0 

v tom kartografické dokumenty 11 120 

v tom tištěné hudebniny 9 990 

v tom zvukové 28 060 

v tom zvukově obrazové 4 725 

v tom obrazové 0 

v tom elektronické dokumenty 9 236 

v tom jiné 27 817 

Přírůstek knihovního fondu 

V roce 2021 bylo přijato do evidence ve všech odděleních kromě Okresního 

metodického oddělení celkem 18 434 knihovních jednotek. Pro přehled a potřebu 

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. 
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TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2021 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 15 489 

kartografické (mapy a atlasy) 149 

svázané časopisy 2 119 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, DVD) 30 

audiovizuální dokumenty 483 

hudebniny  16 

ostatní dokumenty (deskové hry) 148 

CELKEM přírůstek 18 434 

TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2021 – PODLE ZPŮSOBU NABYTÍ 

A DRUHU DOKUMENTU* 

způsob nabytí 
knihy, 

brožury  

kartografické 

dokumenty 

elektronické 

dokumenty 

AV dokumenty 

zvukové 

a zvukově 

obrazové 

hudebniny 
ostatní 

dokumenty) 

CELKEM 

dle 

nabytí 

koupě 12 289 9 6 428 11 88 12 831 

povinný výtisk 318 19 2 15 0 0 354 

bezplatně 2 762 121 14 40 5 60 3 002 

neprodejné 110 0 8 0 0 0 118 

CELKEM 

knihovních 

jednotek 

15 479 149 30 483 16 148 16 305 

 

*mimo svázané časopisy 
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TABULKA: PŘÍRŮSTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 20201 – PODLE LOKACE A ZPŮSOBU 

NABYTÍ * 

lokace počet svazků bezplatně koupě neprodejné PV 

Dětské oddělení 1 564 75 1 489   

Dětské oddělení SKLAD 34 8 26   

Ekonomické oddělení 1 0 1   

Hornická – pobočka 806 109 697   

Klíše – pobočka 987 55 932   

Lidová půjčovna 3 176 491 2 685   

Lidová půjčovna Příručka 1  1   

Lidová půjčovna SKLAD 12 4 8   

Lidová půjčovna SKLAD CO 20 17 3   

Lidová půjčovna SKLAD Všebořice 10 4  6   

Lidová půjčovna SKLAD Z 6 4 2   

Multimediální oddělení 396 13 383   

Neštěmice – pobočka 395 12 383   

Oddělení cizojazyčné literatury 719 338 380 1  

Oddělení cizojazyčné literatury SKLAD  44 22 22   

Poradenské a edukační centrum 240 191 49   

Regionální studovna 338 28 26  284 

Regionální studovna ARCHIV 8 3   5 

Regionální studovna MAPY 21 4 2  15 

Regionální studovna SKLAD Všebořice 51 3 4  44 

Stříbrníky – pobočka 2 087 158 1 929   

Stříbrníky – pobočka SKLAD 67 62 5   

Studovna literárně vědní 1  1   

Studovna výtvarného umění 149 23 119 7  

Studovna výtvarného umění SKLAD  2 1   1 

Vědecká půjčovna 2 308 220 2 076 11 1 

Vědecká půjčovna SKLAD 2 398 886 1 411 97 4 

Vědecká půjčovna SKLAD mapy 119 116 3   

Vědecká půjčovna SKLAD Vaňov 158 138 18 2  

Všeobecná studovna 187 17 170   

 CELKEM svazků 16 305 3 002 12 831 118 354 

*mimo svázané časopisy 
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Úbytek knihovního fondu 

V roce 2021 bylo odepsáno 14 964 knihovních jednotek. 

TABULKA: ÚBYTEK KNIHOVNÍHO FONDU V ROCE 2021 – PODLE TYPŮ DOKUMENTŮ  

typ dokumentu počet knihovních jednotek (svazků) 

knihy a brožury 14 321 

kartografické (mapy a atlasy) 25 

svázané časopisy 597 

elektronické dokumenty (diskety, CD-ROM, DVD) 5 

audiovizuální dokumenty 15 

hudebniny  1 

ostatní dokumenty (deskové hry) 0 

CELKEM úbytek 14 964 

Čerpání finančních prostředků ODZF 

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

obchodních distribučních firem a knihkupců představují částku 1 107 192,89 Kč. Na všech 

slevách byl dosažen průměrný rabat 27,01 %. 

TABULKA: NÁKLADY NA DOKUMENTY 2021 – ODZF 

části rozpočtu zakoupeno za částku v Kč (náklady) 

knihovní dokumenty 2 810 452,48 

Multimediální oddělení  67 556,33 

Oddělení cizojazyčné literatury 78 543,00 

Poradenské a edukační centrum 33 957,60 

e-knihy 187 615,00 

CELKEM 3 178 124,41 

TABULKA: NÁKLADY PŘI KOUPI DLE SYSTÉMU TRITIUS* 

druh dokumentu  náklady v Kč  

knihy, brožury 3 086 897,87 

kartografické dokumenty 1 194,36 

AV Media 101 442,40 

hudebniny 1 870,58 

elektronické zdroje 0,00 

ostatní dokumenty (deskové hry) 50 294,29 

CELKEM 3 241 699,5 

*Upozornění: Vynaložené finanční prostředky i průměrný rabat ve výstupní sestavě statistiky v Tritiu se liší od skutečnosti, protože v Tritiu 

nejsou plně promítnuty (přírůstkovány) zálohové a doplatkové faktury, faktury na e-knihy a jiné. 
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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 2021 bylo v rámci tohoto projektu přijato 37 titulů literatury českých 

autorů. Zároveň byla knihovna zapojena do projektu Cizojazyčná literatura, v roce 2021 

bylo v rámci něj přijato 162 titulů cizojazyčné literatury. Získané knihy jsou vystavovány na 

knihovním Instagramu a Facebooku. 

Katalogizace 

V exportech bylo dle přehledu importovaných souborů v rámci denního sklízení 

pomocí protokolu OAI-PMP do SK ČR v roce 2021 odesláno 9 219 záznamů. 

V roce 2021 pokračovala spolupráce s NK ČR v oblasti národních autorit. Bylo 

zasláno 151 návrhů nových autorit a návrhů na doplnění a opravy autorit.  

V roce 2021 pokračovalo zpracování pokračujících zdrojů dle doporučených 

pravidel NK ČR, a to tzv. seshora. Nově bylo zapsáno do Souborného katalogu 93 titulů 

a připsáno 563 451 titulů. 

Skenování obálek všech druhů dokumentů pořízených v ODZF, především 

regionálních titulů, odborné a cizojazyčné literatury, probíhalo společně s Oddělením 

časopisů přes jednoho skenovacího klienta a na server Obálky.cz bylo v roce 2021 

importováno (uloženo) celkem 6 237 obálek, 910 stran obsahu, 140 stran seznamu literatury 

a 1 autorita. Oddělení doplňování a zpracování fondu standardně přispívá max. jednou 

desetinou celého importu. Od roku 2022 toto číslo budeme moci být zpřesněno pomocí 

odděleného účtu skenovacího klienta. 

Expedice 

 Pro jednotlivá oddělení bylo zabaleno 13 138 svazků knih a vyexpedovalo se 

celkem 12 069 dokumentů. Na úseku byly celoročně prováděny odpisy. 

 Digitalizace 

V roce 2021 bylo v systému ProArc opaginováno, rozčleněno, opatřeno 

katalogizačními údaji a připraveno k vytvoření PSP balíčků celkem 167 ročníků periodik: 

Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes    23 ročníků  

Beiträge zur Heimatkunde des Elbetals          6 ročníků  

Děčínské vlastivědné zprávy        13 ročníků  

Dialog               8 ročníků  

Erzgebirgs-Zeitung             6 ročníků  

Lounští Lounským             3 ročníky  

Mitteilungen des Nordböhmischen Vereines für Heimatforschung ...  14 ročníků  

Památky, příroda, život        19 ročníků  

Präliminare der Stadt Aussig          6 ročníků  

Průboj             1 ročník  
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Příspěvky k ústecké vlastivědě         9 ročníků  

Revue Teplice          13 ročníků  

Sever              8 ročníků  

Severočeský dialog            7 ročníků  

Unsere Heimat           2 ročníky  

Ústecké přehledy         16 ročníků 

Ústecký sborník historický          4 ročníky  

Zpravodaj VÚHU Most          9 ročníků  

Jedenáct ročníků různých periodik bylo opaginováno a vyřazeno k doskenování 

a opravám.  

Další činnosti Oddělení doplňování a zpracování fondu 

Vedle vlastní odborné činnosti se pracovníci Oddělení doplňování a zpracování 

fondu podíleli na další práci v rámci knihovny, vedle již zmíněné spolupráce s Krajskou 

digitalizační jednotkou to bylo 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. Dále pomáhali ve službách ve 

výpůjčních odděleních, ve skladu Vědecké půjčovny, při akcích knihovny, stěhování fondu 

do depozitáře apod. Oddělení spravuje knihovní Instagram Žijeme s knihou a vede blog 

Magazín Severočeské vědecké knihovny. 

Bylo zodpovězeno 17 dotazů na vyžádání uživatelů prostřednictvím internetu 

i elektronické pošty. 

Správa fondu 

Mimo běžné výběry objednávek, zařazování vrácených dokumentů, návrhů odpisů 

z fondu a jeho vyřazování zajišťovali pracovníci Oddělení správy fondu též veškeré rozvozy 

fondu mezi hlavními budovami knihovny, externími sklady, pobočkami a taktéž rozvozy 

pro Okresní metodické oddělení. Zároveň odsloužili i několik sobotních služeb v Oddělení 

časopisů a Oddělení cizojazyčné literatury, zajišťovali rozvoz pošty po dobu nepřítomnosti 

pracovníků pověřených touto činností a pomáhali při stěhování nábytku. Pravidelně byly 

vyřazeným fondem doplňovány knihobudky (hlavní nádraží, západní nádraží, Globus). 

Během prvního pololetí bylo dokončeno vřazení fondu Studovny literárně vědní do 

Lidové půjčovny ve skladu Všebořice, včetně kontroly a vyřazení nadbytečných 

a poškozených multiplikátů. Během března a dubna byl dokončen polep RFID etiket fondu 

Vědecké půjčovny ve skladu Vaňov, který byl v zimních měsících pozastaven kvůli 

problematickému vytápění. Dále proběhlo měření (propočítávání) a příprava na stěhování 

všech tří externích skladů do nového depozitáře. Po zpřístupnění depozitáře začala 

přestavba kompaktních regálů pro velké formáty knih a časopisů.  

Stěhování do nového depozitáře v ulici Na Schodech začalo z důvodu zpoždění 

zakázek na vybavení nábytkem a informačními technologiemi až 15. 11. S externí firmou 
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bylo nutno opakovaně vyjednávat podmínky a detaily tak, aby se vše stihlo do konce roku 

2021. Nejnáročnější akce roku byla nakonec zdárně dokončena 21. 12. 

Přehled přemístěného fondu:  

1. Externí sklad Chabařovice, Husovo náměstí 156 – do 1. PP depozitáře          

    20 000 svazků časopisů, 920 bm, hloubka do 30 cm 

       2 500 svazků časopisů, 110 bm, hloubka do 35 cm 

          400 svazků časopisů, 20 bm, hloubka do 40 cm 

          500 svazků časopisů, 25 bm, hloubka do 45 cm 

 Celkem 23 400 svazků časopisů, 1 075 bm svázaných časopisů 

2. Externí sklad Ústí nad Labem Všebořice, Pod Vodojemem 316/6 – do 1. PP depozitáře 

    42 000 svazků knih, 1 140 bm, hloubka do 30 cm 

    13 000 svazků knih ve 260 krabicích (od banánů), 400 bm 

Celkem 55 000, 1 540 bm svazků knih 

3. Externí sklad Ústí nad Labem Vaňov, Čajkovského 3137/52 – do 1. PP depozitáře 

     145 000 svazků knih, 2 620 bm, hloubka do 30 cm 

         8 500 svazků knih ve 170 krabicích (od banánů) 250 bm 

Celkem 153,5 tisíc, 2870 bm svazků knih 

4. Sklad SVK – Vědecká část, Velká Hradební 3328/45 – do 1. NP a 1. PP depozitáře 

115 000 ks nesvázaných časopisů, 610 bm, hloubka polic do 30 cm (do 1. NP 

depozitáře) 

  28 000 svazků časopisů, 860 bm, hloubka polic do 30 cm (do 1. PP 

depozitáře) 

Celkem 1 470 bm 

5. Oddělení regionálních funkcí, sklad OMO – Velká Hradební 790/51 (domeček) do 1. NP 

depozitáře 

      11 000 svazků knih, 180 bm, hloubka polic do 30 cm 

Celkem všechny sklady: 7 135 bm. 

9. Meziknihovní výpůjční služba 

V rámci meziknihovní výpůjční služby obdržela SVK celkem 2 309 požadavků 

z jiných knihoven (o 54 více než v roce 2020), z nichž kladně bylo vyřízeno 

2 095 požadavků. Uživatelé SVK podali 98 požadavků, kladně jich bylo vyřízeno 87, z toho 

21 v rámci platformy Získej. V rámci mezinárodní meziknihovní služby byly podány 

a kladně vyřízeny 2 požadavky. Za MVS bylo celkem vybráno 3 945 Kč. 
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10. Z činností oddělení služeb 

Dětské oddělení  

Pracovníci oddělení pomáhali se zajištěním chodu infomačního pultu ve vestibulu 

budovy ve W. Churchilla a v době uzavření knihovny se podíleli na zajištění výpůjčních 

služeb knihovny formou výdejního okénka, vyřizování objednávek a přípravě knih k výdeji. 

Vytvořili rovněž nové lekce na podporu čtenářské gramotnosti, věnovali se aktualizaci 

fondu ve volném výběru a ve skladech, připravovali návrhy na odpisy, značili fond RIFD 

kódy, zpracovávali novinky, odesílali časopisy k vazbě, provedli úklid prostor oddělení 

a jeho zázemí.  

Tereza Kleinová ve spolupráci s Oddělením komunikace vytvořila animované spoty 

Staňte se dobrovolníkem v Severočeské vědecké knihovně (výzva pro nové dobrovolníky) 

a Poděkování zdravotníkům (poděkování za nasazení v době pandemie, zároveň nabídka 

registrace do knihovny zaměstnancům zdravotnických zařízení zdarma). Kromě toho je 

autorkou animovaných propagačních videospotů na sociálních sítích Ahoj v knihovně! 

(zkrácená verze 15minutového průvodce Dětským oddělením), Můj čtenářský deníček 

(představení interaktivní pamětní knihy vydané SVK a určené dětem a rodičům, kteří 

společně rozvíjejí slovní komunikaci a čtení v předčtenářském věku) a Bookstart 2021 

(animace prezentuje projekt, jeho program a novou hernu v SVK pro děti v předčtenářském 

věku, chce oslovit nové rodiny k zapojení do projektu). 

Na Dětském blogu vznikla sekce Pro starší čtenáře a v rámci ní 3 videa, jejichž 

autorkou je Jovanka Arandjelovičová. Procházka po Dětském oddělení vznikla v únoru 

a v době uzavření knihovny pro veřejnost připomněla čtenářům prostory knihovny, bohatý 

výběr a možnost zapůjčení dokumentů přes objednávku a výdejní okénko. Knížka, nebo 

seriál je prvním videem zamýšleného pořadu Netflix & Čti, ve kterém chce Dětské oddělení 

představovat knižní předlohy oblíbených audiovizuálních děl. Dalším zamýšleným seriálem 

jsou videa s Knižními tipy pro náctileté. 

Jovanka Arandjelovičová tvořila i obsah pro propagaci na Instagramu Dětského 

oddělení a natočila videoprůvodce knihovnou a návod na půjčování e-knih. David Koleček 

pořizoval fotografie k propagaci knihovny pro Oddělení komunikace, Lidovou půjčovnu 

nebo Multimediální oddělení. Alexandra Žáková prováděla grafické práce pro Oddělení 

komunikace i další oddělení, spravovala web Dětského oddělení, vkládala akce na hlavní 

web knihovny a připravila další ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

Věnovala se i renovaci mobiliáře Dětského oddělení – navrhla a ušila nové potahy na 

sedáky a křesla pro návštěvníky. Lucie Vízková tvořila a vkládala příspěvky na Facebook 

knihovny a spravovala Dětský blog, dále pak spolupracovala s MAP na tipování osobností 

aktuální knižní produkce pro děti a zprostředkování kontaktů na autory za účelem vytvoření 

online programů pro školy. David Koleček a Lucie Vízková spolupracovali s Oddělením 

doplňování a zpracování fondu na akvizici knih do Dětského oddělení a  dětských částí 

poboček. Lucie Vízková a Tereza Kleinová spolu s Jiřím Starým zpracovali podklady pro 

grantovou žádost k akci Den s malými nakladateli, jež je plánována na rok 2022. 
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  V reakci na období pandemie a nutnost sociální izolace Dětské oddělení v listopadu 

2020 zahájilo mezigenerační projekt Dopis babičce a dědečkovi. Prostřednictvím ručně 

psané korespondence tak vytvořilo prostor pro komunikaci, pochopení a nová přátelství 

mezi dětmi a klienty seniorských zařízení. Vzhledem k přetrvávající situaci tento projekt 

pokračoval po celé 1. pololetí roku 2021, kdy pracovníci oddělení rozvinuli intenzivní 

spolupráci s Domovem pro seniory Dobětice, p. o., a jeho klientům předali dopisy 

a obrázky z řady mateřských a základních škol, od studentů gymnázia a mnohých 

jednotlivců, dětí a rodičů. Klientům a zaměstnancům domova patří veliké poděkování za to, 

že žádný dopis nenechali bez odpovědi. Díky medializaci projektu knihovna obdržela 

dopisy z různých krajů ČR a za dobu trvání projektu předala celkem 358 zásilek. 

Potěšitelný je především fakt, že některá korespondenční přátelství začala po 

zprostředkování kontaktu fungovat nezávisle na knihovně a snad přetrvají co nejdéle. 

V Dětském oddělení vznikly rovněž příspěvky ke kampani k festivalu Prague Pride 

– LGBTQ+  knižní tipy (video s komentářem ke 3 vybraným LGBTQ+ titulům pro 

dospělé, playlisty hlavních postav, proč slavíme Pride, soutěž o tričko), fotografie 

s výběrem queer knižních tipů z fondu SVK, fotografie k propagaci duhové vlajky a spot 

Láska je všechno propagující nabídku knih Dětského oddělení s LGBT tematikou. 

V listopadu se oddělení prezentovalo na veletrhu Jak na společné vzdělávání na 

Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ukázkou knižních titulů vhodných 

k využití ve výuce a nabídkou Dětského oddělení školám a učitelům a navázalo spolupráci 

s autorkami vzdělávacího cyklu Učíme se příběhem. 

Dětské oddělení v roce 2021 spolupracovalo s organizací Člověk v tísni, o. p. s. 

(darování knih dětem ze sociálně znevýhodněných rodin v rámci kampaně Mezinárodní den 

darování knih), Centrem pro náhradní rodinnou péči (darování knih dětem ze sociálně 

znevýhodněných pěstounských rodin), Domovem pro seniory Dobětice, p. o. (předávání 

písemné korespondence v rámci projektu Dopis babičce a dědečkovi; darování knih 

klientům a zaměstnancům v rámci kampaně Mezinárodní den darování knih), DS Mozaika 

(realizace programu pro 3 skupiny dětí v rámci příměstského tábora v období červenec–

srpen 2021), MŠ U Borovice (předání knih a časopisů pro děti v rámci kampaně SVK 

Poděkování zdravotníkům), Dětským domovem na Severní Terase (příprava výtvarných 

dílen). Ve spolupráci s vedoucím Ateliéru Oděvního a textilního designu MgA. Janem 

C. Löbelem byly podle návrhů dětí vyrobeny originální potahy na sedáky do interiéru 

Dětského oddělení. Spolu s Technickým klubem mládeže v Litoměřicích a jeho vedoucím 

Bc. Jiřím Rudolfem byl navržen variabilní mobiliář pro interiér Dětského oddělení (nové 

řešení stávajícího „ostrova“). 

Lidová půjčovna 

Činnost Lidové půjčovny byla v roce 2021 stejně jako u ostatních oddělení silně 

poznamenána protiepidemickými opatřeními. Začátek roku přinesl úplné uzavření 

knihovny, pracovníci půjčovny zajišťovali provoz registračního pultu (telefonické 
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a e-mailové dotazy, prodlužování čtenářských registrací atd.), střídali se v oddělených 

směnách, někteří pomáhali ve skladu Všebořicích. Někteří využili možnosti práce 

z domova, kdy se vzdělávali a připravovali program a lekce svých kurzů a projektů. Po 

povolení činnosti knihovny formou výdejních okének pracovníci půjčovny připravovali 

a vyřizovali objednávky zadané online a telefonicky, denně jich bylo zhruba 150.  

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 (často rezervovaných) knih. 

Multimediální oddělení 

Multimediální oddělení spolu s Poradenským a edukačním centrem a Zvukovou 

knihovnou sídlí v 1. p. budovy Lidové části SVK, oddělení je zapojeno do zajišťování 

provozu centrálního pultu v budově v ulici Winstona Churchilla. Služby oddělení byly 

rozšířeny o provoz polytechnických dílen a nahrávacího studia, společně s hernou Bookstart 

byly tyto provozy slavnostně otevřeny 19. 4. 

Zejména v průběhu 1. pololetí byla činnost oddělení výrazně limitována 

proticovidovými opatřeními a s tím spojenými omezeními provozu knihovny. V té době 

byly zahájeny práce na informačním propojení dokumentových fondů Lidové půjčovny 

a Multimediálního oddělení a s tím spojené technické značení. Takto se podařilo propojit 

a odkázat na sebe oddíl Maturujeme a oblíbené autory, jako jsou např. Jo Nesbø, 

V. Vondruška nebo komiksy (např. Avengers). Čas byl věnován rovněž dalšímu 

odbornému vzdělávání a samostudiu, přípravě nových lekcí, aktualizaci fondu. 

Pro Multimediální oddělení byly nakoupeny hudební nástroje a robotické hračky, 

které jsou využívány během realizace hudebních a programovacích lekcí.  

Pro polytechnickou dílnu bylo připraveno několik vzdělávacích akcí a lekcí pro 

veřejnost i školy. Oddělení také aktivně spolupracovalo s Domem dětí a mládeže 

a vzájemnou výměnou informací tak přispělo k realizaci projektu Podpora polytechnického 

vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji. Pracovníci dílny se dále věnovali mj. i návrhu 

a výrobě nábytku na míru pro specifické potřeby dílny, testování a kalibraci strojů a výrobě 

učebních pomůcek a propagačních materiálů pro dílnu. Bylo zpracováno úvodní školení pro 

bezpečnost v polytechnických dílnách a pro obsluhu všech strojů, které budou uživatelům 

přístupné. 

S dalšími odděleními SVK spolupracovali pracovníci oddělení na výrobě 

reklamních a propagačních materiálů a předmětů pro SVK, pomůcek pro zrakově postižené, 

clon pro dalekohledy a stabilizátor kamery pro astronomický kroužek, pro výpůjční místa 

upravovali ochranná plexiskla, vyrobili domluvené další předměty pro jednotlivá oddělení 

knihovny (nástěnka pro Dětské oddělení, šachovnice a šachy do Lidové půjčovny aj.), 

pomáhali při stěhování klavíru do Velké Hradební i VH a úklidu garáže ve Winstona 

Churchilla.   
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Oddělení cizojazyčné literatury 

V červnu byla v rámci Oddělení cizojazyčné literatury otevřena Americká knihovna 

(American Library). Projekt je realizován ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a jeho 

cílem je přiblížit obyvatelům Ústeckého kraje americkou kulturu, literaturu, historii 

i anglický jazyk. Studentům i široké veřejnosti nabízí centrum jednak dokumentový fond 

(včetně databáze eLibrary), jednak různé kulturní a vzdělávací akce – besedy o tématech 

spojených s USA, přednášky, diskuze, promítání amerických filmů, informace 

o možnostech studia v USA apod.  

Projekt má na starosti Anne Heaton Petrak, která do knihovny nastoupila v srpnu, 

aby se podílela na přípravě a realizaci lekcí pro studenty, připravovala přednášky 

o americké kultuře, propagovala služby Americké knihovny v rámci celého kraje 

(prostřednictvím pověřených knihoven). Kromě toho začala vést i jazykové kurzy. 

V období, kdy knihovna kvůli koronavirové pandemii byla nucena omezit, příp. 

přerušit provoz, zaměstnankyně Oddělení cizojazyčné literatury se věnovaly dokončení 

prací spojených s přestěhováním fondu z W. Churchilla do Velké Hradební (řazení, 

značení, třídění fondu do skladu, revize, příprava časopisů k vazbě, celková úprava prostor). 

Zapojily se také do lepení štítků RFID ve skladu Všebořice, podílely se na akvizici, 

věnovaly se samostudiu a online vzdělávání. Od ledna do půlky února byly na základě 

požadavků uživatelů připravovány balíčky s dokumenty k  vypůjčení, které byly ve 

spolupráci s Dobrovolnickým centrem a kavárnou Knihomolka předávány čtenářům. 

Později se oddělení zapojilo i do provozu kolem povolených výdejních okének.    

Oddělení spravuje vlastní webovou stránku. 

Oddělení časopisů 

Uživatelé si během roku 2021 zvykli na nové umístění Čítárny, která byla koncem 

roku 2020 přestěhována do menšího prostoru v přízemí budovy ve Velké Hradební 49, 

přestože zmenšení volného výběru periodik nevítali s nadšením. V Čítárně je k dispozici na 

volném výběru 150 titulů, zbytek fondu Oddělení časopisů byl uložen do skladu a je 

k dispozici na vyžádání. 

Během roku bylo uloženo 260 nových titulů periodik, počet exemplářů 

docházejících periodik v roce 2021 činil 3 023. 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 158 640,86 Kč.            

Během uzavření knihovny se zaměstnanci oddělení věnovali své běžné činnosti 

(evidence, zakládání, urgence, kompletace fondu periodik), kterou je nutné provádět 

kontinuálně. Kromě toho byl kompletně přeorganizován sklad, bylo zapotřebí sloučit lokace 

po vystěhování prezenčního fondu periodik i titulů, jež se nevešly na volný výběr Čítárny. 

V rámci digitalizace byl vytvořen seznam děl nedostupných na trhu, která by knihovna 
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mohla zpřístupnit, k digitalizaci byla dle požadavku KDJ předána díla tištěná novogotickým 

písmem z fondu spolupracujícího Muzea města Ústí n. L. Do Národní technické knihovny 

byly zaslány požadavky na přidělení ISSN periodikům plánovaným k digitalizaci v rámci 

VISK 7. 

Pracovníci oddělení se zapojovali do přípravy balíčků pro čtenáře, obsluhovali 

rovněž u výdejního okénka, podíleli se i na přípravě a podpoře některých akcí pořádaných 

SVK, vzdělávali se. V oddělení probíhalo skenování obálek regionálních periodik. 

V průběhu roku bylo rozhodnuto, že prezenční fond časopisů se přesune do nového 

Depozitáře Na Schodech. V závěru roku tak došlo k jeho přemístění, a to jednak do volného 

výběru ve výpůjčním prostoru, jednak částečně i do skladových prostor v podzemí. 

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 ulici Velká Hradební a v Depozitáři. 

Do Oddělení studoven přibylo celkem 662 nových dokumentů: do fondu Studovny 

literárně vědní bylo založeno 37 nových přírůstků, do Regionální studovny 349, do 

Studovny výtvarného umění 130, do Všeobecné studovny 113; nových CD-ROM a DVD 

bylo 16 a nových map 17. Akvizici jsou pravidelně předávány tipy na doplnění dokumentů 

do fondu, zejména regionální literatury.  

Bylo zkompletováno, označeno a do skladů uloženo 170 svazků periodik (regionální 

deníky a ostatní regionální tiskoviny 121, literární časopisy 22, výtvarné časopisy 6, ostatní 

periodika 21 sv.). 

V měsíci červnu byl vydán Výběr kulturních výročí (VKV) č. 2/2021 

se 428 bibliografickými záznamy. Zpracovány byly medailony a bibliografie čtyř osobností 

z regionu – pedagoga a politického vězně Jaroslava Brodského (76 záznamů), hudebního 

skladatele Jiřího Bulise (102 záznamů), horolezkyně Sylvy Kysilkové (53 záznamů), 

antropologa, demografa a vysokoškolského profesora Jindřicha Matiegky (197 záznamů). 

V prosinci vyšel Výběr kulturních výročí (VKV) č. 1/2022 se 483 bibliografickými 

záznamy. Zpracovány byly medailony a bibliografie diplomata, archiváře a historika Jana 

Opočenského (53 záznamů), příslušnice WAAF Idy Marie Šumové (9 záznamů), herečky, 

moderátorky, političky a spisovatelky Táni Fischerové (343 záznamů) a operní pěvkyně 

Květy Koníčkové (82 záznamů). Kalendárium na rok 2022, zvláštní číslo VKV, bylo na 

webových stránkách knihovny zveřejněno v měsíci prosinci. Všeobecná část čítá 

1 232 záznamů, kalendárium regionálních výročí Ústeckého kraje dosáhlo počtu 

1 622 záznamů. 

Bylo zahájeno párování osobností z VKV se záznamy ve Wikipedii. Pokud heslo 

existuje, je do referencí přidán odkaz na VKV a bibliografii. Není-li heslo k dispozici, je 
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vytvořen záznam o autoritě a opět doplněn o citace VKV. Celkem bylo doplněno 9 hesel už 

hotových a vytvořeno 1 heslo nové. 

V listopadu byl vytvořen prostor pro regionální informace na webu SVK a pod 

názvem Region je doplňován o regionální témata. Kromě osobnosti měsíce jsou zde 

zveřejňovány informace směřující k lepší orientaci v regionálním fondu. Zatím bylo 

vytvořeno 11 tematických seznamů literatury, které se týkají Ústí nad Labem (celkem 

47 bibliografických záznamů). 

Oddělení se podílelo na přípravě dokumentů k digitalizaci. 

Bylo zodpovězeno zhruba 60 složitějších dotazů (telefonické dotazy: 5; e-mail: 1). 

Nejvíce dotazů tematicky spadá do Regionální studovny. Uživatele zajímaly hlavně 

informace o geologii a geografii Ústeckého kraje, online informační zdroje apod. Během 

roku bylo vyhotoveno 15 rešerší a 2 byly rozpracovány s celkovým počtem záznamů 398. 

Rešerše z předchozího roku byly zveřejněny na webu SVK. 

Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 20 návrhů nových personálních 

autorit a 377 oprav, aktualizací a doplnění personálních autorit a 2 korporace. 

Z regionálního tisku bylo vybráno 127 záznamů pro uložení do databáze REOS. Do bází 

budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo: 

REOS  416 nových osobností uloženo, 1 340 osobností aktualizováno  

ANL   690 nových záznamů uloženo 

Proběhla jednání k tématu digitalizace a katalogizace regionální článkové 

bibliografie z lístkové kartotéky (zjištění možností a způsobů digitalizace, ukázka postupu, 

zjištění možností financování prací, výběr vhodných technických zařízení). 

Celé oddělení se zásadní měrou podílelo na přípravě a dokončení publikace 

s  názvem Zírej na ten kraj (kontrola a doplnění textů 28 jednotlivých příspěvků), stejně 

jako na tvorbě propagačních upoutávek a soutěže k vydání knihy, výběru místa i samotném 

křtu knihy a její propagaci. Zároveň začalo připravovat podklady pro účast čtenářů na 

tvorbě dalšího dílu a následně shromažďovat, třídit a zpracovávat tipy od čtenářů. 

Byla vytvořena výstava beletrie vztahující se svým dějem k Ústeckému kraji (výběr 

knih, příprava textů, konzultace grafické podoby plakátů, instalace výstavy), návštěvníci 

knihovny se s ní mohli seznámit v prostoru Vědecké části SVK. 

Pracovnice oddělení spolupracovaly na vydávání programu knihovny tvorbou textů 

o vybraných osobnostech (Toyen, Elfriede Jelinek, Freddie Mercury, Josef Lada). Kromě 

toho přispívaly i na blog knihovny a spravovaly vlastní instagramový účet studovny. 

Semínkovna byla na začátku roku doplněna o 292 balíčků nově získaných semen. 

V době uzavření knihovny byla semínka připravována individuálně dle sms nebo e-mailové 

komunikace a vydávána ve spolupráci s kavárnou Knihomolka. I přes uzavření knihovny 

byla do půlky června všechna semínka rozebrána. V druhém pololetí probíhal sběr semínek, 

jejich sušení a příprava na vytvoření nové semínkovny na další rok, už během prosince bylo 

zaznamenáno několik dotazů na distribuci semínek v roce 2022. 
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Kromě již výše zmíněné běžné pracovní činnosti pracovnice oddělení pomáhaly se 

zajištěním služeb v Oddělení cizojazyčné literatury a u registračního pultu ve Velké 

Hradební. Podílely se na přípravě podkladů pro novou koncepci knihovny, a to včetně 

konkrétních vlastních úkolů (akčních plánů) a jejich naplňování. Připravily vybrané 

dokumenty pro jejich prezentaci během Dnů evropského dědictví a věnovaly se 

průvodcovské službě ve Velké Hradební. Pomohly připravit 32. zasedání Sekce SDRUK 

pro bibliografii, jež proběhlo 21.–22. 9. na půdě SVK. Na akci Jak na společné vzdělávání 

9. 11. na půdě UJEP představily Oddělení studoven, jeho služby a fond, včetně prezentace 

několika faksimilií. 

Během nuceného uzavření knihovny pracovnice oddělení využívaly mobilní 

i webové komunikátory, cloudová úložiště knihovny a další programy nutné pro 

komunikaci s kolegy a zvládnutí práce z domova.  V době možnosti půjčování z výdejního 

okénka pomáhaly zajišťovat služby, obsluhovaly čtenáře a zároveň vyřizovaly požadavky 

týkající se přímo Oddělení studoven. Období bylo také využito k dokončení revize 

jednotlivých fondů studovny, k úklidu a vyřazení neaktuálních, zastaralých děl a doplnění 

nových publikací. Dle potřeby byly dokumenty přebaleny a přeznačeny. Metodicky byl 

připraven přesun fondu Studovny literárně vědní a jeho včlenění do fondu Všeobecné 

studovny, práce byly finalizovány v průběhu prázdnin. Byla provedena revize a posuny ve 

skladu regionálních novin a časopisů. 

Pobočky knihovny 

I době uzavření poboček, ke kterému došlo stejně jako u dalších oddělení knihovny 

začátkem roku 2021, zůstávaly pracovnice na svých pracovištích k dispozici čtenářům. 

Odpovídaly na telefonické a e-mailové dotazy a připravovaly objednávky, které pak byly 

čtenářům dodávány díky dobrovolníkům, mezi nimiž byla i Pavlína Cipriánová z pobočky 

Hornická. Věnovaly se také svému vzdělávání, hledaly inspiraci a nápady pro provoz 

poboček a nové služby, připravovaly vzdělávací programy, lekce, soutěže a hry, třídily 

a aktualizovaly knihovní fond svých poboček. Na pobočce Klíše vznikla truhlíková 

zahrádka. 

Po povolení výdejních okének se mohla distribuce dokumentů přesunout i přímo na 

pobočky. I pak ale nadále pracovnice poboček zajišťovaly nejen vyřizování objednaných 

výpůjček, ale poskytovaly svým čtenářům psychickou podporu na telefonu, pomáhaly jim 

donáškou dokumentů až domů či do domovů pro seniory. S postupným uvolňováním 

opatření se pomalu rozbíhal i na pobočkách běžný režim a tedy i realizace kulturních 

a vzdělávacích akcí. 

Pracovnice poboček spolupracovaly s Oddělením komunikace na propagaci SVK 

během akcí mimo knihovnu, aktivně se účastnily např. akcí Čajů fest a Slavnosti pastvin. 

Pobočka Klíše navázala spolupráci s ústeckým spolkem Promyky, který se snaží oživit 

město mj. různými komunitními akcemi a setkáváním. Pro jedno z nich začala na pobočce 

Klíše příprava dílny pro malé, velké i největší, v rámci níž by si mohli vyrobit ozdobu ze 
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starých knih, plánováno bylo rovněž čtení pohádek pro nejmenší. Z důvodu zhoršující se 

epidemické situace musela být akce zrušena, ale spolupráce spolku s pobočkou Klíše bude 

pokračovat. 

Domovu pro seniory Krásné Březno byly předány vyřazené časopisy, plánováno je 

další rozšíření spolupráce. Pobočka Hornická byla opět využita jako prostor pro domovní 

schůzi domu Stará 2520/4. 

Zatím stále v plánu zůstává náhrada za pobočku na Kamenném Vrchu. Město Ústí 

nad Labem má zpracován projekt na využití části bývalých jeslí v ulici Kamenná právě pro 

pobočku Střekov, druhou možností je využití volných prostor bývalé praktické školy v ulici 

Karla IV. nedaleko Novosedlického náměstí. Oba tyto objekty však vyžadují větší 

rekonstrukci, otázka financování ale zatím nebyla dořešena a k zahájení oprav ani u jednoho 

z objektů nebylo schváleno.   

Poradenské a edukační centrum 

Poradenské a edukační centrum Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem se 

nachází v 1. patře budovy Lidové části SVK, kde sdílí společný prostor s Multimediálním 

oddělením a Zvukovou knihovnou pro nevidomé a zrakově znevýhodněné. Služby pro 

zdravotně znevýhodněné zastupuje online tlumočení do znakového jazyka Tichá linka nebo 

ozvučený portál FriendlyVox.  

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, MAS, NPI, UJEP, Úřad 

práce, Mensa, Badatelská akademie Datel, Tyfloservis, Tyflocentrum, SONS, Tichý svět, 

Nadační fond FriendlyVox a další).  Poradenskou službu v centru zajišťuje odborný garant 

(speciální pedagog). 

Poradenské a edukační centrum i nadále funguje jako celoroční prezentace učebnic, 

zejména z produkce nakladatelství Fraus, jehož je zároveň Informačním centrem, a díky 

činorodé komunikaci pracovníků oddělení s nakladateli, vydavateli a výrobci a díky 

spolupráci s Oddělením doplňování a zpracování fondu se daří fond učebnic, pomůcek pro 

osoby se znevýhodněním a nadané děti nadále rozšiřovat.  Spolupracujícími partnery jsou 

zejména nakladatelství Fraus, Raabe, Pasparta, AAA školák, Oškola, Aladin, Včelka, Alter, 

Mutabene, Mamiee a další. Byla navázána i další nová partnerství – např. se společností 

Conquest Entertainment (sponzorský dar stavebnic Boffin a Boffin Magnetic) nebo 

Bohemia Rings (sponzorský dar stavebnic Geomag). Veškerá nabídka je aktivně 

propagována směrem k hlavním cílovým skupinám uživatelů. 

V roce 2021 pokračovala aktivní účast Poradenského a edukačního centra v projektu 

Podpora úspěšnosti ve vzdělání v Ústeckém kraji ÚK IKAP B2 (podaktivita Databáze 

pomůcek a příkladů dobré praxe). Plnění projektu a budování databáze pomůcek bylo 

klíčovou činností akčního plánu centra pro rok 2021, v rámci této činnosti proběhly mj. 

4 webináře pro pedagogy a odbornou veřejnost. 
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Pracovníci oddělení v rámci své činnosti spolupracovali s ostatními odděleními 

knihovny a v průběhu roku absolvovali řadu školení a vzdělávacích akcí, vzdělávali se 

i formou 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 

nebo oblíbené Herní soboty, musela být zrušena z důvodu vyhlášení nouzového stavu 

a uzavření knihovny. 

Pracovnice Vědecké půjčovny se po celý rok věnovaly vyřizování elektronické 

pošty a telefonických dotazů čtenářů, jejichž počet se citelně navýšil zejména v době 

uzavření knihovny. Staraly se o 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. Od začátku ledna 

do půlky února, kdy byla knihovna zcela uzavřena, knihovnice na základě e-mailových 

a telefonických požadavků uživatelů připravovaly balíčky s dokumenty k vypůjčení, které 

pak ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem a kavárnou Knihomolka byly předávány 

čtenářům. V době, kdy knihovna mohla provozovat jen výdejní okénka, pracovnice 

oddělení připravovaly a vyřizovaly předem objednané výpůjčky a vydávaly dokumenty.  

Stejně jako v předchozím roce byla v prostorách Vědecké půjčovny zájemcům 

k dispozici Semínkovna, o kterou se stará Oddělení studoven. V době, kdy knihovna byla 

uzavřena, si zájemci mohli nabízená semínka dle zveřejněného seznamu objednat 

a vyzvednout nejprve v okénku kavárny Knihomolka, posléze i ve výdejním okénku 

knihovny, podobně jako objednané dokumenty. Nabídka semínek byla ukončena na začátku 

září. 

V rámci služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 13 dotazů. 

Zvuková knihovna 

Rok 2021 znovu přinesl omezení způsobená uzavřením knihovny na počátku roku 

i zpřísněné podmínky pro provoz v celém následujícím období, což ovlivnilo také chod 

Zvukové knihovny. Pracovníci oddělení se přesto 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 

pro rok 2021 byla zpracována v 9 seznamech) a v případě zájmu byly zvukové dokumenty 

stahovány přímo z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana na flashdisk klienta. 
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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 

a Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a byla obnovena spolupráce se SONS 

a Tyflocentrem Ústí nad Labem. Bylo domluveno umístění „psích“ kasiček sbírky Bílá 

pastelka v obou hlavních budovách a malých kasiček i na pobočkách SVK během 

roku 2022. 

Ani v roce 2021 se bohužel nepodařilo uskutečnit dlouhodobě plánovanou 

vzdělávací a propagační akci pro školy a širokou veřejnost, workshopový den se společností 

Spektra, v.d.n., jež se zaměřuje na pomůcky pro zrakově postižené a která rozšířila svou 

nabídku i o pomůcky určené lidem s tělesným a mentálním postižením. Akce tak zůstala 

v plánu na rok 2022. 

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 při zajišťování výdeje a vracení dokumentů. 

11. Regionální funkce 

Krajské metodické oddělení 

Na základě zpracovaného Projektu výkonu regionálních funkcí pro knihovny 

Ústeckého kraje v roce 2021 požádala SVK Ústí nad Labem Ústecký kraj o přidělení dotace 

na zajištění výkonu regionálních funkcí ve výši 11 266 177 Kč.  

Rada Ústeckého kraje po projednání navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit 

přidělení finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

v Ústeckém kraji na rok 2021, v souladu s ustanoveními § 11, odst. 3 zákona 257/2001 Sb., 

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 

(knihovní zákon), ve znění předpisů, v případě jedné ze dvou předkládaných variant. První 

varianta počítala s dotací v celkové výši 8,1 mil. Kč (rozdělení viz tabulka, varianta 1) – tj. 

šlo o snížení oproti předešlým letům. Z toho důvodu byla svolána schůzka se zástupci kraje 

a pověřených knihoven, z níž vyplynulo, že by mohlo dojít k případnému navýšení 

z hospodářského výsledku Ústeckého kraje. Druhá varianta již tedy počítala s tímto 

navýšením finančních prostředků a celková výše dotace byla 9,6 mil. Kč (rozdělení viz 

tabulka, varianta 2).  
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TABULKA: ROZDĚLENÍ DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE V ROCE 2021 

pověřená knihovna dotace RF 2021 – varianta 1 dotace RF 2021 – varianta 2 

Děčín 1 340 000 1 570 000 

Chomutov 1 120 000 1 338 000 

Litoměřice 1 700 000 2 030 000 

Louny 740 000 870 000 

Žatec 290 000 370 000 

Most 692 000 825 000 

Teplice 985 000 1 177 000 

Ústí nad Labem 1 233 000 1 420 000 

CELKEM 8 100 000 9 600 000 

Ústecký kraj k plnění regionálních funkcí prostřednictvím SVK v Ústí nad Labem 

nakonec rozhodl o variantě 2, tzn. přidělení dotace ve výši 9,6 mil. Kč. Z toho částku 

určenou pro krajskou knihovnu ve výši 1 420 tis., získala SVK do svého rozpočtu, zbývající 

částka byla rozdělena pověřeným knihovnám. Rozdělení vychází z počtu obyvatel (50 %), 

počtu knihoven (40 %) a rozlohy regionu (10 %). 

Krajská knihovna má se všemi pověřenými knihovnami (Městská knihovna Děčín, 

Chomutovská knihovna, Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna Louny, 

Městská knihovna Žatec, Městská knihovna Most, Regionální knihovna Teplice) uzavřenou 

smlouvu o výkonu RF a sama vedle krajské funkce je knihovnou pověřenou.  

Od 18. 12. 2019 platí aktualizovaný 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 poskytovaní služeb pověřenými a krajskými 

knihovnami. 

Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory  

Výroční zpráva o plnění výkonu regionálních funkcí v roce 2020 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 2020 a analýza Plnění standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb v roce 2020 pro Ústecký kraj. 

Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla na konci října 2021 podána Žádost 

o poskytnutí dotace z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

Ústeckého kraje na rok 2022. 

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 
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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 KULT 12-01 v NIPOSU, 

krajská knihovna překontrolovala výkazy za všechny knihovny v kraji a zároveň vložila 

formulář za krajskou knihovnu.  

V červnu byl vyplněn dotazník  benchmarkingu – Měření kvality a výkonu činnosti 

knihoven za krajskou knihovnu, který zpracovala Zdenka Andree. 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady  

Porady ředitelů/metodiků pověřených knihoven:  

8. 4.  porada ředitelů PK (se zástupci KÚÚK) – 15 účastníků, 

videokonference 

29. 6. porada ředitelů PK (se zástupci KÚÚK) – 14 účastníků, 

SVK Ústí n. L. 

15. 9.  porada ředitelů PK – 11 účastníků, Chomutovská knihovna 

10. 11.  porada metodiků PK – 13 účastníků, videokonference 

Metodické návštěvy, konzultace 

24. 2.  Regionální knihovna Teplice, Knihovna K. H. Máchy Litoměřice 

26. 2. Chomutovská knihovna, Městská knihovna Žatec, Městská knihovna 

Louny 

17. 8.  Městská knihovna Most, Městská knihovna Bílina 

18. 8.   Veřejná knihovna Řehlovice 

16. 11.  Městská knihovna Děčín 

22. 11.  konzultace ředitelky Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích v SVK 

23. 11. konzultace metodiček z Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích 

v SVK 

Porady, jednání a semináře k RF 

19. 1.   Priorita 6 – statistiky 

5. 2.   Priorita 6 – statistiky  

5. 3.   Sekce SDRUK pro RF  

20.–21. 10.  Celostátní seminář Regionální funkce knihoven  

27. 10.  Knihovnická dílna 2021  

12. 11.  Sekce SDRUK pro RF  

Další činnosti RF 

V průběhu prosince se Oddělení regionálních funkcí postupně stěhovalo ze 

stávajících prostor ve Velké Hradební 51 do nových prostor v Depozitáři Na Schodech 4. 

Průběžně podle potřeb zajišťovalo Krajské metodické oddělení distribuci plakátů 

k Měsíci čtenářů, Týdnu knihoven, Noci s Andersenem, brožur, metodických materiálů 

a dalších vydaných materiálů pro knihovny. 
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V červnu byly ve spolupráci s Krajským metodickým oddělením nominovány dvě 

knihovny na celostátní knihovnické ceny. Do soutěže Městská knihovna roku 2021 byla po 

konzultaci s krajskou metodičkou Janou Bednářovou, řediteli pověřených knihoven 

a regionálním výborem SKIP Drsný Sever nominována Městská knihovna Žatec. Stejně 

jako v roce 2020, ani v roce 2021 s ohledem na situaci kolem pandemie covid-19 

neprobíhala soutěž Vesnice roku a samostatně tak proběhla soutěž Knihovna roku 2021 – 

Základní knihovna. Do té byla po konzultaci s krajskou metodičkou Janou Bednářovou 

a krajským komisařem za Ústecký kraj Mgr. Ladislavem Zoubkem, ředitelem Městské 

knihovny Děčín, a ve spolupráci s ředitelkou PhDr. Ivanou Slunéčkovou a metodičkou 

Helenou Spěváčkovou z Regionální knihovny Teplice nominována Místní lidová knihovna 

Měrunice (region Teplice). 

V květnu byla v souvislosti se soutěží Knihovna roku v kategorii Základní knihovna 

ministrem kultury jmenována krajská metodička Jana Bednářová do celostátní poroty pro 

výběr kandidátů k udělení ceny. Návštěvy nominovaných knihoven se uskutečnily v týdnu 

30. 8. – 3. 9., komise následně rozhodla o vítězi a v říjnu proběhlo v Zrcadlové kapli 

pražského Klementina slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií ocenění Knihovna 

roku 2021. 

V roce 2021 byl realizován již sedmý ročník ocenění Knihovník Ústeckého kraje. 

Přijaty byly 4 nominace, návštěvy nominovaných knihoven proběhly 9. 8. za přítomnosti 

krajské komise ve složení Jana Bednářová (SVK), Radka Havlicová (SVK), Karin 

Strnadová (KÚÚK), Ludmila Králová (MěK Žatec), Ilona Konířová (MěK Louny). Na 

1. místě se umístila Alžběta Zachariášová z Obecní knihovny Velké Chvojno (region Ústí 

nad Labem), na 2. místě Judita Hessová z Obecní knihovny Vroutek (region Žatec) a na 

3. místě Bc. Simona Švandrlíková z Městské knihovny Košťany (region Teplice). Dále 

komise navrhla speciální ocenění za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně Kateřině 

Hlavinkové z Městské knihovny Terezín (region Litoměřice). 

Předání ocenění vítězům proběhlo dne 4. 10. v prostorách palácové vily 

C. H. Wolfruma Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. V rámci slavnostního 

večera byli spolu s nejlepšími knihovníky roku 2021 oceněni i zdravotníci a dobrovolníci, 

kteří se významně zapojili do boje proti pandemii koronaviru a do pomoci oblastem 

postiženým tornádem. Zpráva o udělení ocenění byla zveřejněna na webových stránkách 

krajské knihovny a na blogu SVK. 

 Byly upraveny a o důležité informace doplněny webové stránky SVK v záložce Pro 

knihovny. 

Spolupráce 

Proběhla spolupráce při tvorbě Koncepce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem na rok 2021–2024 s výhledem do roku 2021. 

Byly připravovány podklady pro propagaci činnosti a výsledků knihoven Ústeckého 

kraje – tvorba dotazníků. 
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Neméně důležitá byla spolupráce s Knihovnickým institutem v případě 

připomínkování informačních a metodických materiálů pro knihovny, dokumentů 

vztahujících se k protipandemickým opatřením, materiálů pro dotazníková šetření, 

statistických dokumentů a formulářů (též aktualizace KULT (MK) 12-01) a dalších 

dokumentů z oblasti knihovnictví (též návrh nového knihovního zákona). 

Redakční činnost 

Krajské metodické oddělení se podílí na redakční a publikační činnosti SVK. 

V první polovině roku 2021 vyšla tiskem kniha Zírej na ten kraj ve dvou vydáních (změna 

tiskárny a navýšení nákladu pro velký zájem o publikaci). V říjnu byly vydány Literární 

JednoHubky, navazující na kurz tvůrčího psaní, který se uskutečnil v SVK. Byl vytvořen 

redakční tým a zorganizována společná schůzka, vytvořen byl také ediční plán pro rok 2022 

a strategie činnosti redakce. 

V roce 2021 bylo přiděleno 14 ISBN (11 tištěných knih, 3 pdf). Některé publikace, 

kterým bylo ISBN přiděleno, budou vydány až v roce příštím. Více viz v kapitole věnované 

ediční činnosti. 

Covid-19 

V době uzavření knihoven 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 (vždy bylo jednáno 

s knihovnami). Některé aktivity (porada ředitelů pověřených knihoven) 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 SVKUL s aktuálními informacemi 

o opatřeních a doporučeních ohledně pandemie covid-19 ve vztahu ke knihovnám.  

Informace byly pravidelně zasílány ředitelům pověřených, ředitelům a vedoucím 

profesionálních knihoven a okresním metodikům. K tématu probíhaly také konzultace, 

situace v knihovnách Ústeckého kraje byla průběžně mapována. 

Okresní metodické oddělení 

Okresní metodické oddělení vykonává regionální funkce pro region Ústí nad Labem. 

V roce 2021 bylo v rámci RF obsluhováno 20 knihoven: 2 profesionální 

a 18 neprofesionálních (z toho 2 nepracovaly – i přes formální žádost o výmaz z evidence 

knihoven na MK ČR stále v evidenci zůstávají), do regionu spadá také jedna MLK 

pobočka. V prosinci 2021 ukončila svou činnost knihovna v Chuderově, do té doby byl 

výkon RF v rámci regionu Ústí nad Labem zajišťován i pro tuto knihovnu. 

Rok 2021 Okresní metodické oddělení zahájilo tradičními činnostmi – pracemi 

spojenými s rozesláním a posléze vyhodnocením statistických výkazů obsluhovaných 

knihoven (celkem 18 knihoven a 18 statistických výkazů) a vložením údajů do databáze 

NIPOS. Spolu s tím bylo rozesláno zřizovatelům knihoven vyúčtování nákladů na nákup 

knihovního fondu.  
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Další činnost oddělení výrazně ovlivnila koronavirová pandemie a s ní spojené 

vládní nařízení o uzavření knihoven. Nezastavil se nákup knih a jejich zpracování, ani 

zajišťování administrativy týkající se vzdělávání knihovníků v regionu. Knihovny v okrese 

poskytovaly výpůjční služby formou půjčování přes okénko nebo donáškou. Rozvozy 

nových knih a výměnných souborů proběhly v daných termínech (rozvoz v březnu 2021 byl 

vzhledem k pandemické situaci plánovaně zrušen). Patnácti obsluhovaným knihovnám byla 

poskytnuta konzultační činnost (30 konzultací) a proběhlo 5 metodických návštěv. 

Revize fondu proběhly ve čtyřech knihovnách regionu, a to v Malém Březně, 

Povrlech, Řehlovicích a Velkém Březně. Celkem bylo revidováno 13 658 knihovních 

jednotek. 

Aktualizace fondu spojená s odpisy knih proběhla v knihovnách v Povrlech 

(odepsáno 999 svazků), v Přestanově (odepsány 223 svazky), v Habrovanech (odepsány 

354 svazky), ve Velkém Březně (odepsány 143 svazky). Byly odepsány fondy zrušených 

knihoven v Hostovicích (153 svazky) a Lipové (357 svazků).   

Stav výměnného fondu k 31. 12. 2021 byl 19 182 knihovních jednotek. Roční 

přírůstek zahrnuje 1 159 k. j. (z toho 2 dary). Po aktualizaci, která byla nutná i vzhledem 

k přesunu výměnného fondu do jiných prostor (stěhování OMO do nového depozitáře), 

byly z výměnného fondu vyřazeny a odepsány 1 252 svazky a 225 svazků bylo převedeno 

do knihovny v Habrovanech, tzn., že roční úbytek výměnného fondu činí 1 477 k. j. 

Na knihovnách v okrese došlo v knihovně v Chlumci a v Přestanově k podstatnému 

rozšíření výpůjční doby – korespondují nyní s otvíracími hodinami úřadů. Obě knihovny 

byly personálně posíleny, na provozu knihovny se podílejí i pracovnice úřadu. Knihovna 

v Přestanově se tímto ke konci roku 2021 stala další profesionální knihovnou.  

V roce 2021 bylo v Okresním metodickém oddělení zakoupeno a zpracováno 

celkem 1 735 svazků (souhrn financování ze tří zdrojů za rok 2021 činil 383 842 Kč – 

z finančních prostředků kraje 200 142 Kč, z finančních prostředků obcí na fond knihoven 

a jeho zpracování 118 500 Kč a podíl obcí na nákup výměnného fondu 65 200 Kč). Z toho 

1 157 svazků bylo zakoupeno pro výměnný fond (265 342 Kč), akvizicí byly získány také 

2 publikace jako dar do výměnného fondu, 576 svazků bylo zakoupeno pro 9 místních 

knihoven (118 500 Kč). Dále bylo zpracováno 579 svazků, které si obce hradily ze svých 

zdrojů pro svůj vlastní fond.  

Cirkulace a distribuce fondu proběhla bez komplikací. Osmnácti obsluhovaným 

knihovnám bylo vydáno 581 svazků v celkové hodnotě 120 141 Kč. Bylo zpracováno 

a odesláno 99 výměnných souborů, celkem 4 668 svazků.  

Do každoroční akce Knihovník Ústeckého kraje, pořádané Krajským úřadem 

Ústeckého kraje, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Severočeskou vědeckou 

knihovnou, byla za ústecký region nominována paní Alžběta Zachariášová, knihovnice 

z Velkého Chvojna, nominaci zpracovávalo Okresní metodické oddělení. Odborná komise 

p. Zachariášové udělila první místo a titul Knihovník Ústeckého kraje za rok 2021. 



 
84 

Vzdělávací akce realizované v rámci RF  

V SVK bylo pro knihovníky v roce 2021 připraveno celkem 104 vzdělávacích akcí 

(včetně VISK 2 a jazykových kurzů), odučilo se 167 hodin pro 704 účastníků 

(z 209 knihoven).  

Vzdělávací akce pořádané SVK v rámci RF se konaly 4, z toho 1 byla realizována 

k podpoře vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit. Odučilo se 10,5 hodiny pro 

148 knihovníků z 56 knihoven. Další 3 akce byly připraveny pro zaměstnance SVK 

(celkem 5,5 hodiny), a to s účastí celkem 95 osob. V SVK probíhaly také jazykové kurzy 

angličtiny (různé úrovně) a španělštiny, těch se celkem zúčastnilo 241 účastníků, 

absolvovali celkem 81 hodin. 

Z regionu Děčín bylo celkem 5 účastníků, z regionu Chomutov 7, z regionu 

Litoměřice 10, z regionu Louny 11, z regionu Most 7, z regionu Teplice 20 a z regionu 

Žatec 3 účastníci. Z regionu Ústí n. L. a přímo z SVK Ústí n. L. bylo celkem 150 účastníků, 

30 jich bylo z knihoven mimo Ústecký kraj.  

TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2021 – RF 

název akce 
datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet  

účastníků

/ SVK 

počet 

knihoven 

Současná španělská literatura 28. 4.  1 2 47/14 16 

Mgr. Anna Tkáčová   
    

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu + časopis 

Čtenář 12. 5.  
1 2 42/19 18 

PhDr. Vít Richter, PhDr. Jaroslav Císař   
    

Knihovny.cz 9. 6.  1 2,5 38/11 15 

PhDr. Iva Zadražilová 

 
    

Souborný katalog ČR 8. 9.  1 4 21/11 7 

PhDr. Eva Svobodová           

CELKEM 
 

4 10,5 148/55 56 
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TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2021 – SVK 

název akce datum 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Firemní kultura 16. 6. 1 3,0 63 1 

Martina Košanová         

Tichá linka 

Tichý svět 

30. 6. 1 1,5 8 1 

 Novinky ve výpůjčním protokolu 

Zbyněk Šachl 

13. 10.  

a 15. 10. 

2  1 24  2  

CELKEM   4 5,5 95 4 

TABULKA: JAZYKOVÉ KURZY V ROCE 2021 – SVK 

Název akce 

počet 

akcí 

počet 

hodin 

počet 

účastníků 

počet 

knihoven 

Angličtina – A1 

Bc. Zdeňka Čechová  14 14 36 1 

Angličtina – A2 

Bc. Zdeňka Čechová  14 14 54 1 

Angličtina – B1 

Bc. Zdeňka Čechová 13 13 23 1 

Angličtina – A1 

Mgr. Anne Heaton Petrak 10 10 38 1 

Angličtina – A2 

Mgr. Anne Heaton Petrak 6 6 26 1 

Angličtina – B1 

Mgr. Anne Heaton Petrak 9 9 33 1 

Španělština I 

Mgr. Anne Heaton Petrak 6 6 14 1 

Španělština II 

Mgr. Anne Heaton Petrak 9 9 17 1 

CELKEM 81 81 241 8 

TABULKA: PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2021 – CELKEM 

 

počet 

akcí 

počet  

hodin 

počet  

účastníků

/ SVK 

počet  

knihoven 

CELKEM 89 97 484/391 68 
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VISK 2 v roce 2021  

SVK zpracovala žádost o dotaci ve výši 36 000 Kč z programu VISK 2 na projekt 

zaměřený na vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v rozsahu 70 hodin výuky a tuto dotaci 

od MK ČR získala. Počítačové vzdělávání bylo zahájeno v dubnu, celkem bylo v roce 2021 

realizováno 13 kurzů.  

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přistoupila SVK k převedení 

některých kurzů do online podoby, u některých kombinovanou formou (lektor a omezený 

počet účastníků v SVK, ostatní online). Díky tomu se mohlo kurzů zúčastnit více uživatelů 

z různých knihoven nejen z regionu, ale z celé České republiky, a dokonce i ze zahraničí. 

TABULKA: VISK 2 V ROCE 2021 

 modul 
počet 

kurzů 

počet 

hodin 

počet 

účastníků  

počet 

knihoven 

Z6b Nástroje pro online komunikaci 2 8 48 24 

S7a Canva – flow 1 4 20 10 

Z4b Excel – kondiční kurz 1 5 17 13 

S2a Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje 2 10 35 36 

S7b Canva 2.0 2 8 33 22 

Z3b Word – kondiční kurz 1 5 10 3 

S2d Digitální knihovna Kramerius I 1 5 10 7 

Z5a Funkční (ne)gramotnost aneb jak pracovat s 

informacemi 
1 5 13 8 

Z1f Práce s tabletem 1 5 10 6 

S2c Digitální knihovna Kramerius II 1 5 9 5 

Z6a Cloudové aplikace – spolupráce a sdílení 2 10 15 7 

CELKEM 15 70 220 141 

 

 Účast pracovníků z jednotlivých okresů: Děčín – 8 účastníků, tj. 6 %, Chomutov – 

6 účastníků, tj. 4 %, Litoměřice – 15 účastníků, tj. 11 %, Louny – 19 účastníků, tj. 14 %, 

Most – 12 účastníků, tj. 9 %, Teplice – 19 účastníků, tj. 14 %, Ústí nad Labem – 

30 účastníků, tj. 22 %, Žatec – 3 účastníci, tj. 2 % a 27 účastníků mimo region, tj. 19 %. 
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Proškoleno bylo celkem 139 knihovníků, z toho 53 z pověřených knihoven (38 %), 

25 z městských knihoven (18 %), 2 z místních knihoven (2 %), 18 z SVK (13 %) 

a 13 z jiných knihoven (knihovna vysokoškolská a muzejní, 9 %).  

Celkem se kurzů zúčastnili pracovníci 50 knihoven, z toho 7 pověřených knihoven, 

11 městských knihoven, 4 místní knihovny, 1 krajská knihovna, 7 jiných (univerzitní, 

muzejní ad.). 

12. Ediční činnost 

V roce 2021 Severočeská vědecká knihovna vydala 9 tištěných publikací 

v  celkovém nákladu 2 230 ks výtisků: 

BARTOŠKOVÁ, Věra. Schůzka s Coronou. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021.  

ISBN 978-80-7055-267-4. 

HAINCOVÁ, Jitka, Hana LISÁ, Hana LUKEŠOVÁ a Lenka SLÁMOVÁ. Zírej na ten kraj: toulky 

s knihovníky Ústeckým krajem. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. 

ISBN 978-80-7055-258-2. 

HAINCOVÁ, Jitka, Hana LISÁ, Hana LUKEŠOVÁ a Lenka SLÁMOVÁ. Zírej na ten kraj: toulky 

s knihovníky Ústeckým krajem. Vydání druhé. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. 

ISBN 978-80-7055-264-3. 

CHMELAŘ, Ivo. Duende, Alatyr. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021.  

ISBN 978-80-7055-265-0. 

CHMELAŘ, Ivo. Richard, Radobýl, Roland. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. 

ISBN 978-80-7055-272-8. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Koncepce Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem na roky 2021–2024 s výhledem do roku 2027. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021. 

Literární JednoHubky. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-260-5. 

MELICHAROVÁ, Stanislava Alena. Pražské sonety. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. 

ISBN 978-80-7055-266-7. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výroční zpráva 2020. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-262-9. 

Na webových stránkách Severočeské vědecké knihovny bylo zveřejněno 

9 elektronických dokumentů, mezi nimi také elektronická verze Výroční zprávy 2020 

nebo nové koncepce knihovny a dvě čísla seriálu Výběr kulturních výročí: 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Koncepce Severočeské vědecké 

knihovny v Ústí nad Labem na roky 2021–2024 s výhledem do roku 2027 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf
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SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Plnění standardu veřejných 

knihovnických a informačních služeb v roce 2020: Ústecký kraj [online]. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021 [cit. 2021-09-21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/05/Hodnoceni-standardu-VKIS2020-Ustecky-kraj.pdf 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výroční zpráva 2020 [online]. 

Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-263-6. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/vyrocni-zprava-2020.pdf 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výběr kulturních výročí 2021 

[online]. 2021, 50(1) [cit. 2021-09-21]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-

knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/ 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výběr kulturních výročí 2021 

[online]. 2021, 50(2) [cit. 2021-09-21]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: https://www.svkul.cz/o-

knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/ 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výroční zpráva hodnocení 

výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2020 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna, 2021 [cit. 2021-09-21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/UL-

VYROCNI_ZPRAVA_RF2020.pdf 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Výsledky činnosti veřejných 

knihoven Ústeckého kraje v roce 2020 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 

2021-09-21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-2020.pdf 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Záměry činnosti Severočeské 

vědecké knihovny v Ústí nad Labem na rok 2022 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 

2021 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zamery-cinnosti-

SVKUL-na-rok-2022.pdf 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, Česko). Zpráva o výsledcích rozboru 

odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za rok 2020 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2021-09-21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/04/kompl2020.pdf 

TABULKA: DOKUMENTY VYDANÉ V ROCE 2021 

1. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výběr kulturních výročí 2021 [online]. 2021, 50(1) 

[cit. 2021-09-21]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-

kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/ 

online 

(web SVK) 

2. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výběr kulturních výročí 2021 [online]. 2021, 50(2) 

[cit. 2021-09-21]. ISSN 1803-6953. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-

kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/ 

online 

(web SVK) 

https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-2020.pdf
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-1/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/
https://www.svkul.cz/o-knihovne/publikace/vyber-kulturnich-vyroci/vyber-kulturnich-vyroci-2021-c-2/
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3. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výroční zpráva 2020. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2020. ISBN 978-80-7055-262-9. 

 

500 výt. 

 

4. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výroční zpráva 2020 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-

263-6. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/06/vyrocni-zprava-2020.pdf 

online 

 (web SVK) 

 

5. 

HAINCOVÁ, Jitka, Hana LISÁ, Hana LUKEŠOVÁ a Lenka 

SLÁMOVÁ. Zírej na ten kraj: toulky s knihovníky Ústeckým 

krajem. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-258-2. 

100 výt. 

6. 

HAINCOVÁ, Jitka, Hana LISÁ, Hana LUKEŠOVÁ a Lenka 

SLÁMOVÁ. Zírej na ten kraj: toulky s knihovníky Ústeckým 

krajem. Vydání druhé. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-264-3. 

200 výt. 

7. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Plnění standardu veřejných knihovnických a 

informačních služeb v roce 2020: Ústecký kraj [online]. Ústí 

nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 

2021-09-21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/05/Hodnoceni-standardu-

VKIS2020-Ustecky-kraj.pdf 

online 

(web SVK) 

8. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého 

kraje v roce 2020 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021 [cit. 2021-09-21]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/06/Vysledky-2020.pdf 

online 

(web SVK) 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/vyrocni-zprava-2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/vyrocni-zprava-2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/05/Hodnoceni-standardu-VKIS2020-Ustecky-kraj.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/05/Hodnoceni-standardu-VKIS2020-Ustecky-kraj.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/05/Hodnoceni-standardu-VKIS2020-Ustecky-kraj.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vysledky-2020.pdf
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9. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních 

funkcí v Ústeckém kraji v roce 2020 [online]. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2021-09-

21]. Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/07/UL-

VYROCNI_ZPRAVA_RF2020.pdf 

online 

(web SVK) 

10. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti 

Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem za rok 

2020 [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká 

knihovna, 2021 [cit. 2021-09-21]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/04/kompl2020.pdf 

online 

(web SVK) 

11. 
Literární JednoHubky. Ústí nad Labem: Severočeská 

vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-260-5. 
150 výt. 

12. 

CHMELAŘ, Ivo. Duende, Alatyr. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-

265-0. 

30 výt. 

13. 

MELICHAROVÁ, Stanislava Alena. Pražské sonety. Ústí nad 

Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-

7055-266-7. 

100 výt. 

14. 

BARTOŠKOVÁ, Věra. Schůzka s Coronou. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-

267-4. 

120 výt. 

15. 

CHMELAŘ, Ivo. Richard, Radobýl, Roland. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021. ISBN 978-80-7055-

272-8 

30 výt. 

16. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Záměry činnosti Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem na rok 2022 [online]. Ústí nad Labem: 

Severočeská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2022-01-27]. 

Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/12/Zamery-cinnosti-SVKUL-na-rok-

2022.pdf 

 online 

(web SVK) 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/UL-VYROCNI_ZPRAVA_RF2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/UL-VYROCNI_ZPRAVA_RF2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/UL-VYROCNI_ZPRAVA_RF2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/04/kompl2020.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/04/kompl2020.pdf
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17. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Koncepce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem na roky 2021–2024 s výhledem do roku 2027 

[online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 

2021 [cit. 2022-01-27]. Dostupné z: 

https://www.svkul.cz/wp-

content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-

2021%E2%80%932024.pdf 

online 

(web SVK) 

18. 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA (ÚSTÍ NAD LABEM, 

Česko). Koncepce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem na roky 2021–2024 s výhledem do roku 2027. Ústí 

nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2021. 

1 000 výt. 

CELKEM výtisků 2 230 výt. 

V květnu vydala knihovna turistický průvodce Zírej na ten kraj: toulky 

s knihovníky Ústeckým krajem, který obsahuje 28 tipů knihovníků na výlety po 

Ústeckém kraji. Kniha vyšla původně v nákladu 100 kusů, protože však o ni byl ze strany 

uživatelů tak velký zájem, že se během necelých tří týdnů od vydání všechny výtisky 

rozprodaly, rozhodlo se Oddělení komunikace po konzultaci s vedením vydat v červnu 

druhé vydání (vzhledem ke změně výrobce nemohl být realizován dotisk), a to ve 

dvojnásobném nákladu (200 kusů). 

Prodejní cena publikace byla prokalkulována na 169 Kč, knihu je možné zakoupit 

u registračních pultů v hlavních budovách knihovny, na všech pobočkách a na vybraných 

akcích. Protože se jedná o velice vydařenou publikaci, která kromě knihovny propaguje 

i Ústecký kraj jako takový, knihovna ji zároveň využívá jako propagační materiál pro 

partnery a významné hosty.  

Za úspěchem publikace je, kromě jejího atraktivního zpracování, kampaň, kterou od 

začátku roku realizovalo Oddělení komunikace ve spolupráci s Oddělením studoven. 

V rámci této kampaně proběhly na sociálních sítích knihovny dvě soutěže pro čtenáře 

(v rámci jedné z nich kniha získala svůj název). Kampaň vyvrcholila slavnostním křtem, 

který se s ohledem na platná vládní opatření, jež znemožňovala realizovat akce uvnitř 

knihovny, uskutečnil 15. 5. na vyhlídce v Dubičkách, odkud pochází fotografie z obálky 

knihy.  

V roce 2022 plánuje knihovna vydat druhý díl, který bude tentokrát obsahovat tipy 

na výlety od čtenářů knihovny. 

V červnu vydala knihovna již tradičně líbivě graficky zpracovanou Výroční 

zprávu 2020. Vyšla v nákladu 500 kusů a slouží především k prezentaci a propagaci 

činnosti knihovny u zřizovatele, partnerů a uživatelů. Výroční zprávu je možné zdarma 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf
https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2021/07/koncepce-SVK-2021%E2%80%932024.pdf
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získat ve všech výpůjčních odděleních knihovny, na všech jejích pobočkách a na 

výjezdových akcích, kterých se knihovna účastní. 

V říjnu 2021 vydala knihovna publikaci Literární JednoHubky, společné dílo 

začínajících autorů, kteří v knihovně navštěvují kurzy tvůrčího psaní. Kniha obsahuje jak 

básně, tak kratší prozaická díla a ilustrace z tvorby jedné z autorek textů. Publikace vyšla 

v nákladu 150 kusů, prodejní cena publikace byla prokalkulována na 119 Kč. Knihu je 

možné zakoupit u registračních pultů v hlavních budovách knihovny, na všech pobočkách 

a na vybraných akcích. 

Publikaci si čtenáři poprvé mohli zakoupit na slavnostním křtu, který se uskutečnil 

6. 10. v rámci Týdne knihoven. Během propagační kampaně bylo kromě zmiňovaného křtu 

realizováno ještě autorské čtení, a to 10. 11. v Dobré čajovně. I přesto, že se publikace 

Literární JednoHubky neprodává v takové míře jako publikace Zírej na ten kraj, většina 

výtisků již byla rozprodána (především v rámci zmiňovaných promo akcí). 

13. Dobrovolnictví  

V roce 2021 bylo přes Dobrovolnické centrum v knihovně registrováno 

7 dobrovolníků, odpracovali celkem 372 hodin. V době uzavření knihovny dobrovolníci 

vypomáhali v kavárně Knihomolka s výdejem a roznášením objednaných knih. Dále se 

dobrovolníci (při již běžném provozu) zapojili jako výpomoc ve skladu v Lidové půjčovně, 

při vedení volnočasového klubu Open English Club, při dopoledních aktivitách pro děti na 

pobočce Hornická (deskové hry), pomáhali také během jednorázových akcí knihovny 

(tvořivé dílny, workshopy Dětského oddělení).  Plánováno je zapojení dobrovolníků 

v domovech pro seniory (předčítání, donáška knih).  

Zapojování dobrovolníků do činnosti knihovny a vytvoření fungující sítě 

spolupracovníků je jedním z úkolů koncepce SVK do budoucnosti, což se podařilo úspěšně 

nastartovat.  

14. Projektový management 

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 18 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 v Litoměřicích, Lounech, Děčíně, 

základní školy ve zmíněných městech a okolí Ústí nad Labem, SŠ v Ústí nad Labem, 

Muzeum města Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum.  

Zdroj financování: OP VVV (EU). 
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Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT v roce 2021 

V rámci projektu bylo odučeno 70 hodin a celá dotace byla použita na mzdy lektorů. 

Prostřednictvím knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí byla účast ve 

vzdělávacích kurzech nabídnuta všem knihovnám (profesionálním i neprofesionálním) 

v Ústeckém kraji, vysokoškolské knihovně v Ústí n. L. a muzejním knihovnám v regionu. 

Realizováno bylo 13 kurzů v 15 dnech, zaměřeny byly výhradně na získávání znalostí 

a dovedností v práci s informačními a komunikačními technologiemi. Nabídka a obsah byly 

přizpůsobeny požadavkům a potřebám knihoven v regionu (uskutečnily se kurzy, o které 

projevily knihovny v regionu zájem během předběžného přihlašování), díky změně formy 

na online výuku byla možná i účast kolegů z knihoven mimo region. Výuka probíhala 

v PC učebně SVK a dále v prostředí ZOOM (při online výuce) a byla zajištěna 

kvalifikovanými lektory – jednotlivé kurzy odučili Mgr. Marek Semančík, Ing. Aleš 

Brožek, Mgr. Drahomíra Dvořáková, Michaela Merglová, Doc. PhDr. Richard Papík. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 2. 

Mobilní zařízení pro pořádání videokonferencí SVKUL 

Projekt byl koncipován jako jedno z opatření pro udržení stávající kvality provozu 

SVK – vycházel ze zkušeností získaných během současné epidemiologické situace 

a zároveň reagoval na omezené zdroje žadatele v roce 2021. Cílem projektu bylo pořízení 

dvou sad pro pořádání videokonferencí individuální a zejména i hromadné povahy. 

Vybavení bylo pořízeno po provedeném průzkumu trhu v průběhu srpna a září 2021. Obě 

sady, doplněné již dříve pořízenými digitálními fotoaparáty, které snímají v průběhu 

videokonference obraz, byly umístěny do obou hlavních budov nositele projektu.  

Jakmile byly obě sady vyzkoušeny, začaly být využívány pro konference, porady 

a nejrůznější online jednání. Protože jednotlivé učebny v hlavních budovách jsou často 

obsazeny běžným programem (porady, vzdělávací aktivity pro zaměstnance a veřejnost 

apod.), byly zakoupeny batohy, v nichž jsou sady snadno přenášeny k využití v jiných 

prostorách (ředitelna, přednáškové sály, kavárna nebo i kanceláře). Obvyklá četnost využití 

byla cca dvakrát týdně u obou sad s tím, že ne vždy byly využity kompletně, tedy např. pro 

individuální jednání (videohovory) postačuje jen notebook s vestavěnou webkamerou 

a připojeným konferenčním mikrofonem a reproduktorem. Pořízené sady nositel projektu 

nabízel i spolupracujícím subjektům, zatím však nebyly mimo instituci knihovny zapůjčeny.  

Zdroj financování: Ministerstvo kultury VISK3. 

Astronomická knihovna 

Projekt umožnil knihovně pořídit vybavení pro rozšíření nabídky volnočasových 

a vzdělávacích aktivit pro laickou a odbornou veřejnost, díky stálému vybavení nyní SVK 

nabízí širší portfolio těchto aktivit, které přesahují její běžnou činnost a na něž nemá zdroje. 

Přitom bylo pro dané období zároveň pozitivním faktem, že se jedná o aktivity realizované 

mimo budovu knihovny, a tedy relativně nezávislé na různých omezeních týkajících se 

pořádání akcí, zejména těch ve vnitřních prostorách.  
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V rámci knihovny vznikl Astroklub (https://www.svkul.cz/pro-ctenare/astroklub/), 

jenž má v současnosti 5 stálých členů, kteří se pravidelně zúčastňovali pozorovacích aktivit. 

První aktivity pro veřejnost byly realizovány ještě před oznámením výsledků grantového 

řízení pomocí vybavení, které je v osobním vlastnictví vedoucího klubu (zaměstnanec 

SVK). Vybavení, jehož pořízení bylo předmětem tohoto projektu, se začalo pořizovat po 

průzkumu trhu od konce května 2021 a z dotace bylo konkrétně pořízeno 

5 teleskopů/dalekohledů, 2 kamery pro snímání pozorovaných nebeských objektů a dva 

filtry, které se dají k pořízeným teleskopům připojit. Za dobu realizace projektu proběhly 

následující aktivity: 1x online vysílání pozorování zatmění slunce, 3x prezenční pozorování 

a zaznamenávání Perseid, 2x prezenční pozorování sluneční aktivity, 1x prezenční 

pozorování úplňku, 2x prezenční pozorování galaxií a mlhovin, 1x prezenční pozorování 

polární záře, 1x prezenční pozorování komety. 

Zdroj financování: Ministerstvo kultury VISK3. 

Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik prostřednictvím internetu  

V 15. etapě zpřístupnění ohrožených regionálních periodik prostřednictvím 

digitálních kopií na internetu v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem bylo 

metodou přímé digitalizace dokončeno reformátování krajského regionálního deníku SD: 

Severočeský regionální deník (roky 1994–1995). Tím byla zakončena digitalizace 

krajských deníků, které vycházely na území Severočeského, resp. Ústeckého kraje v letech 

1949–1995. Vzhledem k tomu, že se podařilo vysoutěžit výrazně nižší cenu, než bylo 

předpokládáno, do výše celkové dotace byla SVK schopna reformátovat ještě dalších 

2 540 stran (10 ročníků) regionálního teplického týdeníku Směr. Digitalizovány byly roky 

1968–1970 a 1972–1978, tj. 2 588 stran. O cenu za reformátování 48 stran, které byly 

zdigitalizovány nad rámec projektu, navýšila SVK svou spoluúčast. Celkem bylo 

reformátováno 11 808 stran. Digitální data byla předána do Národní knihovny ČR. Archivní 

kopie včetně metadat a uživatelské kopie jsou uloženy na harddiscích Severočeské vědecké 

knihovny, na datových úložištích Cesnetu a v datovém úložišti NK ČR. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 7. 

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v roce 2021 

V rámci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v roce 2021 

bylo vytvořeno 900 originálních záznamů článků z celostátních periodik z titulů přidělených 

koordinátorem (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, Historická 

sociologie, Lidé města, Nika, Paměť a dějiny, Právněhistorické studie, Protimluv, Regena, 

Trestněprávní revue), a to stejným způsobem jako záznamy z vlastní excerpce. Všech 

900 záznamů bylo zasláno do báze ANL. Pracovníkům, kteří záznamy ukládali, bylo 

celkem proplaceno 450 hodin.  

Excerpcí celostátních periodik byla spolu s dalšími knihovnami spolupracujícími na 

tomto projektu analyticky zpracována současná česká periodická produkce, a tím je 
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prostřednictvím databáze ANL zpřístupněna ke snadnému vyhledávání odborné veřejnosti, 

studentům, badatelům i samotným rešeršérům. 

Zdroj financování: MK ČR VISK 9. 

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 a 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. 

Na vývoji aplikace databáze pomůcek se podílí Smíchovská střední průmyslová škola 

a gymnázium v Praze. 

Během roku 2021 bylo v rámci projektu realizováno 48 aktivit v podobě různých 

konzultací, participací na vzdělávacích aktivitách apod. Hlavním výstupem činnosti 

pracovníků projektu byla realizace 4 odborných webinářů a velmi aktivní účast na krajském 

veletrhu vzdělávání 

Nositel projektu: Ústecký kraj. 

Zdroj financování: OP VVV (EU). 

Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad 

Labem v Severočeské vědecké knihovně 

V roce 2021 realizovala SVK v rámci činnosti Dětského oddělení a poboček 

(Hornická, Stříbrníky, Klíše, Neštěmice) 179 akcí pro veřejnost či školské kolektivy. 

Z těchto aktivit bylo 149 akcí vzdělávacího typu, třicet akcí bylo kulturních. 17 z těchto akcí 

bylo vzhledem k různým omezením realizováno online. 39 aktivit bylo realizováno 

v projektu Bookstart, který je zaměřený na rodiče s malými dětmi, 17 akcí bylo realizováno 

pro dětský domov. 90 vzdělávacích lekcí bylo realizováno v Dětském oddělení a na 

pobočkách ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ a gymnázii a středními školami. Na těchto 

aktivitách knihovna v některých případech spolupracovala i s Muzeem města Ústí nad 

Labem. V rámci vzdělávacích aktivit se školskými institucemi se pracovalo zejména na 

podpoře čtenářské a mediální gramotnosti.  

Na akcích se podílelo celkem 13 externích vystupujících/souborů. Zbylé aktivity 

byly realizovány samotnými pracovníky Dětského oddělení a poboček, na jejichž mzdy je 

čerpána předmětná dotace. Vyjma tří představení souboru Listování byly všechny akce pro 

účastníky bezplatné. Celkem Dětské oddělení a pobočky navštívilo 35 387 návštěvníků.  

Zdroj financování: SM Ústí nad Labem 
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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 době omezeného provozu knihovny z důvodu opatření proti 

pandemii covid-19 pak s velkým důrazem na online prostor.  

Pokračovala výměna starých harddisků za nové SSD disky, čímž se výrazně zvýšil 

výkon počítačových stanic. Dále bylo obnoveno několik starších PC sestavením z nových 

komponent. 

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.  Pracovníci oddělení spolupracovali na výběru 

dodavatele pro další etapu digitalizace v rámci projektu VISK 7 a následně provedli 

zpracování dodaných dat do aplikace Kramerius. Dále byl do Krameria nastaven přístup pro 

server Obalkyknih.cz tak, aby automaticky indexoval a stahoval obálky a obsahy všech 

dokumentů s identifikátory. 

V červnu byla vypracována žádost do druhého kola VISK 3 na pořízení Knihoboxu 

– samoobslužného výdejového zařízení s napojením na knihovní systém. Žádost byla 

podpořena, ale ani jedna z obou zaslaných nabídek nevyhověla, takže výběrové řízení bylo 

zrušeno a podpora vrácena. Žádost byla upravena a podána znovu, aby mohla být 

realizována v roce 2022. 

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.  

Pro vybrané pracovníky byla zajištěna obnova certifikátů pro možnost 

elektronického podpisu a jiných úkonů vyžadujících použití certifikátu. 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními byly půjčovány notebooky, skenery 

RFID a čárového kódu a další technika pro online akce i k práci z domova. 

Oddělení průběžně spolupracovalo při správě, aktualizaci a úpravách webové 

prezentace knihovny a správě sociálních sítí (facebooková stránka, Twitter, blog, 

YouTube), stejně jako při zajištění fungování a přístupu k vybraným databázím a správě 

intranetu (wiki).  

Od října byly postupně instalovány počítače a tiskárny v novém depozitáři, dále byly 

zakoupeny a instalovány dva dataprojektory do depozitáře a Dětského oddělení (náhrada 

zastaralého) a průtahový skener do Oddělení studoven pro zamýšlenou digitalizaci 

regionální článkové bibliografie. 
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16. Činnost provozních oddělení 

Pracovníci údržby a úklidu zajišťovali úklid, opravy a úpravy pro plynulý provoz 

v budovách, skladech a pobočkách SVK, rovněž se podíleli na akcích SVK (stěhování 

nábytku, úklid) a na stěhování a přípravě nového depozitáře pro provoz. Pracovnice VPP se 

kromě úklidu starala o údržbu zeleně.  

Knihařská dílna 

Za rok 2021 bylo svázáno celkem 1 496 knih, novin a časopisů (Lidová půjčovna – 

651, Dětské oddělení – 63, Vědecká půjčovna – 673, pobočky – 109 [Stříbrníky – 57, 

Hornická – 10, Klíše – 36, Neštěmice – 6]), bylo provedeno rozvázání a znovusvázání 

periodik pro digitalizaci, noviny dány do volné vazby, časopisy do pevné vazby. Vyrobeno 

bylo 156 krabic na knihy, 231 ks nových desek a 68 ks desek s tkanicemi. 

V knihařské dílně se také balí všechny knihy, které jdou z převazby, ale i knihy, 

které potřebují pouze přebalit z důvodu zničených obalů (164 ks). 

Dále bylo vytištěno a zkompletováno 580 ks katalogů vzdělávání, vytištěno 752 ks 

letáků a 160 ks plakátů. Vyráběly se krabičky různých druhů, tiskly vizitky, žehlila loga 

SVK na plátěné tašky a byly prováděny další tiskařské a knihařské práce dle požadavků 

jednotlivých oddělení.  

Údržba a autoprovoz 

Vozidla byla využívána na základě požadavků jednotlivých oddělení SVK na 

přepravu knih, časopisů, materiálu mezi jednotlivými sklady, pobočkami a budovami, 

včetně stěhování skladů do nového depozitáře. 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 

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.  

Na vozidlech byly prováděny opravy vyplývající z jejich běžného provozu, na dvou 

vozidlech byly provedeny opravy nutné pro prodloužení jejich technické způsobilosti. 

(Dacia Dokker – oprava brzd, provedení STK; Peugeot 308 – pravidelný servis, provedení 

STK; Citroen Berlingo – oprava brzd). 

Vozidla celkem najela 17 797 km, z toho Peugeot Boxer – 3 571 km, Peugeot 308 – 

1 528 km, Citroen Berlingo – 2 734 km, Dacia Dokker – 9 964 km. 
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Opravy a údržba svěřeného majetku 

Oprava vozidel          47 tis. Kč 

Opravy EZS a EPS          14 tis. Kč 

Opravy a udržování strojů, přístrojů a zařízení              110 tis. Kč 

Opravy inventáře            25 tis. Kč 

Stavební opravy na objektech                 519 tis. Kč 

17. Činnost Ekonomického oddělení 

Účtárna a pokladna  

Celoroční činnost v oblasti účetnictví probíhala dle harmonogramu čtvrtletních 

závěrek, předpisů a inventarizací.  

V prvním čtvrtletí proběhl audit účetní závěrky za rok 2020 společností AuditVogel, 

s. r. o., se závěrem: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 

k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 

31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy. V závěru druhého pololetí proběhl 

předběžný audit účetnictví roku 2020. 

V druhém čtvrtletí proběhla kontrola hospodaření s veřejnými finančními prostředky 

Odborem kontroly Ústeckého kraje. Předmětem kontroly bylo období 1–4/2021.  

V závěru druhého pololetí proběhl předběžný audit účetnictví roku 2021. 

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. Pro pracovníky údržby 

a úklidu byly nakoupeny OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) za 12 134 Kč. 

V prvním pololetí proběhlo online formou školení zaměstnanců – řidičů 

referentských vozidel. Na preventivní lékařskou prohlídku bylo v roce 2021 odesláno sedm 

zaměstnanců SVK, z toho čtyři po dlouhodobé nemoci. 

Podatelna a archiv 

Probíhaly běžné činnosti (správa spisové služby, skartace dokumentů), kromě toho 

i audit spisové a archivační služby. 

Personální agenda  

Celoroční činnost běžela dle předpisů, oproti předchozím obdobím byla ale 

administrativně náročnější z důvodu velkého počtu zaměstnanců na nemocenské 

a zaměstnanců čerpajících ošetřování člena rodiny a také kvůli zavedení příplatku za 

karanténu.  

V lednu proběhla kontrola příjemce veřejné finanční podpory Úřadem práce České 

republiky. Předmětem kontroly byla Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci VPP v období od 27. 5. 2020 do 31. 10. 2020. 
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V srpnu proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj 

a Liberecký kraj zaměřená na informační a evidenční povinnosti při zaměstnávání 

zaměstnanců ze zahraničí. 

V listopadu proběhlo hodnocení pracovních výkonů všech zaměstnanců.  

Stav zaměstnanců SVK k 31. 12. 2021: 92 

5 zaměstnanců jsou osoby zdravotně postižené 

3 zaměstnanci čerpali mateřskou/rodičovskou dovolenou 

přepočtený stav zaměstnanců: 82,42 

Nástupy: 4 zaměstnanci 

1x náhrada pro realizaci projektu Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji 

1x mzdová účetní / personalistka – Ekonomické oddělení 

1x koordinátorka Americké knihovny – Oddělení cizojazyčné literatury 

1x zaměstnanec VPP – dotace z Úřadu práce  

Ukončení: 10 zaměstnanců 

1x nadbytečnost (§ 52c ZP) 

4x dohodou (§ 49 ZP) 

3x uplynutí doby určité (§ 65 ZP)  

2x výpověď zaměstnance (§ 50 ZP) 

TABULKA: PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DLE STRUKTURY PRACOVNĚPRÁVNÍCHVZTAHŮ 

2021 

Pracovněprávní vztah počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 77 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 12 

DPP 2 

DPČ 0 

  



 
100 

TABULKA: PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DLE NÁPLNĚ PRÁCE 2021 

Náplň práce počet pracovníků 

administrativní a spisový pracovník, knihovník 1 

asistent 1 

finanční referent 2 

knihařka 2 

Knihovník / programový pracovník 1 

knihovník – ředitel 1 

knihovník systémový 2 

knihovník – správce informačních technologií 2 

knihovník/knihovnice 55 

koordinátor projektu 1 

krajský metodik 1 

lektor knihovník 1 

metodik a koordinátor databáze učebních pomůcek 3 

personalista / mzdová účetní 2 

pomocný pracovník údržby a úklidu 1 

programátor báze dat 1 

programový pracovník 1 

provozní zámečník, údržbář 2 

referent majetkové správy 1 

skladník ve skladu knih – revizní skupina 1 

technik, správce operační sítě 1 

účetní 1 

uklízečka 4 

zástupce ředitele 1 

Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele 

Výsledek hospodaření v roce 2021 po zdanění činí zisk ve výši 10 299,04 Kč. Ve 

srovnání s rokem 2020 je VH nižší o 2 321 325,31 Kč. Z hospodaření roku 2021 byla 

vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč. 

TABULKA: VYKÁZANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 2020/2021* 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020 2021 

Náklady celkem 65 199 999,92 64 184 120,06 

Výnosy celkem 67 531 624,27 64 194 419,10 

+zisk/-ztráta   2 331 624,35         10 299,04 
*Podrobněji viz Příloha č. 1 – Tabulka Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 a Příloha č. 2 – Tabulka 

Finanční hospodaření příspěvkové organizace Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 – komentář. 
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Veřejné zakázky 

Oprava kotle ul. Velká Hradební 45: otevřená výzva VZMR fa MARTIA a.s.; cena: 

391 681,46 Kč bez DPH, DPH činí 82 235,21 Kč a cena celkem 473 935,14 Kč včetně 

DPH. Realizace 1. 2. 2020 – 28. 2. 2022. 

Knihobox: otevřená výzva VZMR. VZMR zrušena z důvodu nesplnění podmínek 

přihlášených uchazečů. 

CO2 Laser: otevřená výzva VZMR fa Narran s.r.o.; cena: 339 100 Kč bez DPH, DPH činí 

71 211 Kč a cena celkem 410 311 Kč včetně DPH. VZMR zrušena z důvodu neschválení 

dotace z MK. 

Čerpání účelových dotací 

TABULKA: NEINVESTIČNÍ DOTACE 2021 

Poskytovatel  účel výše dotace čerpáno 

Ministerstvo 

kultury 

Vzdělávání pracovníků knihoven v Ústeckém kraji 

v ICT v roce 2021 – VISK 2 Mimoškolní vzdělávání 

knihovníků 

36 000 36 000 

Ministerstvo 

kultury 

Astronomická knihovna – VISK 3 Informační 

centra veřejných knihoven - ICEKNI 

75 000 75 000 

Ministerstvo 

kultury 

Mobilní zařízení pro pořádání videokonferencí 

SVKUL – VISK 3 Informační centra veřejných 

knihoven - ICEKNI 

42 000 42 000 

Ministerstvo 

kultury 

Zpřístupnění ohrožených regionálních periodik 

prostřednictvím internetu (15. etapa) – VISK 7 

Kramerius 

75 000 75 000 

Ministerstvo 

kultury 

Doplňování vybraných záznamů článků do báze 

ANL v roce 2021 – VISK 9 – Rozvoj souborného 

katalogu CASLIN a souboru národních autorit 

44 000 44 000 

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 

909 492 909 492 

Ústecký kraj Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém 

kraji – IKAP B2 

419 606 

 

419 606 

Úřad práce ČR Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací 

28 500 28 500 

Statutární 

město Ústí nad 

Labem 

Celoroční plnění městské funkce knihovny pro 

obyvatele města Ústí nad Labem 

1 200 000 1 200 000 

Ústecký kraj Zajištění regionálních funkcí knihoven v ÚK 1 420 000 1 420 000 

Ústecký kraj Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu – oprava 

střešní krytiny a výměna okapů Na Schodech 4 

230 000 230 000 
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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. Knihovna je členem 

Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. 

Jana Bednářová a Radka Havlicová působily jako členky dozorčí komise SKIP 06 – 

Drsný Sever. 

19. Vzdělávání 

SVK podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců, zvyšování kvalifikace i další 

inovační a rozšiřující vzdělávání. Podobně jako o rok dříve, i v roce 2021 bylo množství 

vzdělávacích akcí realizováno online formou. Široká nabídka webinářů, e-learningu 

a online konferencí (často zároveň s možností pozdějšího sledování ze záznamu) umožnila 

pracovníkům SVK věnovat se svému odbornému rozvoji opravdu ve velké míře a využili jí 

zejména v období uzavřené knihovny či omezeného provozu. Pokud to pandemická situace 

a přijatá opatření umožňovaly, zúčastňovali se ale také klasických vzdělávacích akcí, 

někteří využili možnosti samostudia odborné literatury. Dohromady absolvovali všichni 

pracovníci knihovny celkem 4 023 hodin vzdělávání, přičemž z toho 3 549 hodin 

činilo vzdělávání knihovníků. Standard pro vzdělávání, který pro knihovníky 

profesionálních knihoven činí 48 hodin ročně, splnilo celkem 32 knihovníků (tedy více než 

polovina), další 2 se více než 40 absolvovanými hodinami standardu přiblížili. Na druhou 

stranu téměř třetina knihovníků (16) nedosáhla ani na polovinu standardu (z toho osm jich 

vykázalo méně než 10 hodin, jeden dokonce žádnou hodinu vzdělávání). Průměr hodin na 

jednoho knihovníka v roce 2021 činil 61 hodin. 

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. 

Moravská zemská knihovna, Krajská knihovna Vysočiny, Knihovna města Ostravy, 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna Třinec, Městská knihovna 

v Praze, Městská knihovna Písek, Městská knihovna Most, Chomutovská knihovna, 

Městská knihovna Litvínov, Městská knihovna Plasy, Knihovna města Plzně, Studijní 

a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity 

(US Point), Vědecká knihovna v Olomouci.  

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 a dalších knihoven v regionu) využilo 
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v roce 2021 celkem 28 zaměstnanců SVK, absolvovali tak 152 hodin vzdělávání. 

Některé kurzy proběhly částečně, či zcela online. 

 Realizované kurzy a počet zaměstnanců SVK, kteří se jich účastnili: 

Nástroje pro online komunikaci (7. 4.)       1   

Excel – kondiční kurz (4. 5.)         5 

Nástroje pro online komunikaci (26. 5.)         3 

Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje (15.–16. 6.)     1 

Canva 2.0 (23. 6.)         4 

Word – kondiční kurz (1. 9.)        8 

Práce na tabletu (3. 11.)         3 

Cloudové aplikace – spolupráce a sdílení (1. a 8. 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: 

Školní zralost (17. 3.)          6 

Španělská literatura (28. 4.)       14 

Práce s nadanými dětmi (28. 4., ÚK IKAP B2/SVKUL)      8 

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (12. 5.)     19 

Implementace změn vyhlášky č. 27 (27. 5., ÚK IKAP B2/SVKUL)     4 

Knihovny.cz (9. 6.)        11 

Firemní kultura (16. 6.)        63 

Tichá linka (30. 6.)            8 

Souborný katalog (8. 9.)         11 

Novinky ve výpůjčním protokolu (13. a 15. 10.)      24 

Práce s dětmi s poruchami autistického spektra (15. 12., ÚK IKAP B2/SVKUL)    7 

 Kurzy anglického jazyka pro zaměstnance byly realizovány pro tři 

jazykové úrovně, v 1. polovině roku je vedla kolegyně Zdeňka Čechová (online 

formou), kurz angličtiny A1 navštěvovali 3 pracovníci SVK (14 hodin), do kurzu A2 

jich chodilo 5 (14 hodin) a do B1 2 (13 hodin). Ve druhé polovině roku se jazykových 

kurzů ujala Anne Heaton Petrak, která nabídla zároveň i kurzy španělštiny. V kurzu 

A1 pak studovalo angličtinu 7 lidí (10 hodin), A2 6 lidí (6 hodin) a B1 také 6 lidí 

(9 hodin). Španělštinu pro začátečníky vyzkoušeli 3 zájemci (6 hodin), mírně pokročilí 

byli 2 (9 hodin). 
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 Zaměstnanci knihovny se účastnili také akcí konaných mimo prostory 

knihovny a pořádaných jinými subjekty: 

Udržitelnost v knihovnách: Mapování a aktivizace místních zdrojů (28. 6., Praha)  1 

Pracovní právo a aplikace zákoníku práce v kulturních institucích (29. 6., Praha)  2 

Akademie IDU (16.–17. 2., 12.–14. 4.: online, 7.–9. 6.: Písek)    2 

Tabook – festival malých nakladatelů (3.–4. 9., Tábor)     2 

Literatura a knižní kultura v regionu (4. 9., Tábor)      1 

Kurz střihu v programu Shotcut (6. 9., Praha)      1 

Knihovny současnosti (7.–9. 9., Olomouc)       5 

Setkání uživatelů systému Tritius (15. 9., Havlíčkův Brod)     3 

Future Edu (15. 9., Praha)         1 

Místně zakotvené učení (17. 9., Praha)       3 

Konference Kultura 2021 (21. 9., Praha)       1 

Zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii (21.–22. 9., Ústí n. L.)    2 

OK Base – Personalistika bez papírování (23. 9., Praha)     2     

Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy (24. 9., 25. 9., Praha)     9  

Seminář ZÍSKEJ (5. 10., Praha)        2 

Amerika se stěhuje na Drsný Sever (8. 10., Litvínov)     2 

Konference o dobrovolnictví (13.–14. 10., Praha)      2 

Akviziční seminář (14. 10., Havlíčkův Brod)      2 

Podzimní knižní veletrh (15. 10., Havlíčkův Brod)      2 

Personálně právní otázky (15. 10.,  Louny)       2 

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven (20.–21. 10., Pardubice)   3 

Knihovnická dílna 2021 (27. 10., Praha)       2 

Roboakademie (5.–7. 11., Polička)        1 

Veletrh vzdělávání (9. 11., Ústí n. L.)       1 

Akademie IDU (11. 11., Praha)        2 

Akademie ČTK (23. 11., Praha)        1 

Koučink (26. 11., 16. 12., Praha)        1 

Výroční schůze CRR (30. 11., Ústí n. L.)       1 

 Využita byla rovněž možnost vzdělávat se prostřednictvím tutorovaných 

i volně nabízených e-learningových kurzů. Dlouhodobější kurzy inovační: 

Angličtina. Intenzivní opakovací kurz gramatiky B2 (JC FF UK)    1 

Citace pro knihovníky (MZK)        4 
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Designové myšlení (IDEO)        1 

Elements of AI – Úvod do umělé inteligence (University of Helsinki, Reaktor, ČVUT)  1 

Introduction to American Spaces (American Spaces)      1 

Knihovnické minimum (MZK)        1 

Komunitní knihovnou krok po kroku (KISK FF MUNI)     6 

Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé e-LKA 2, proElka (MZK)    2 

Kurz rozvoje digitálních kompetencí (KISK FF MUNI)     2 

Kurz základů knihovnické angličtiny – e-LKA 1 (MZK)     1 

Kurz základů kybernetické bezpečnosti (NÚKIB)     65 

Lektorské minimum I a II (EPALE)       5 

Lepší služby (KISK FF MUNI)        4 

Online tutoring (KISK FF MUNI)        1 

Zdravotní gramotnost (NLK)        2 

Tištěné pokračující zdroje – RDA, MARC 21 (NK ČR)     1 

Google UX Design Professional Certificate | Coursera (Czechitas Scholarship 

Program)          1 

 Odborné webináře (sledovány v reálném čase, nebo později ze záznamu) 

i dlouhodobější online kurzy: 

Kurz emoční inteligence (8. 1., 3. 6., IDU)        1 

Jak na environmentální akce pro děti v knihovnách (12. 1., SKIP)     1 

Evropský knižní trh v době pandemie (12. 1., Knihex)      1 

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti (14. 1., OKSystem)     1 

Do černého (18. 1., MKP)        25 

Hyde Park informačních profesionálů (20. 1., SU)       1 

XIX. Seminář paměťových institucí Zlínského kraje 2020 (KFBZ)     1 

News Media – Fake News (21. 1., IFLA)        1 

Seminář pro ředitele knihoven (22. 1., 28. 1., 23. 4., 4. 6., SKIP Drsný Sever)    1 

Udržitelnost v knihovnách (25. 1., SKIP)      15 

Kde berou lektoři nápady (27. 1., EPALE)        1 

Informační technologie v knihovnách 2020 (SKIP, NK ČR, Knihovna Jabok 

a Osvobozená knihovna)           4 

Odměňování a benefity zaměstnanců – Stravenky paušálem nekončí (2. 2. UP ČR)   1 

Jak pracovat s knihami s dětmi od 6 let (2. 2., SKIP Drsný Sever)     1 
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Dobrovolnictví je ctnost (3. 2., Evropský sbor solidarity)      2 

Reflexe na konec hodiny 6x jinak (3. 2., Učitelnice)       1 

Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků (4. 2., P-KAP)      1 

Metodické centrum pro spolupráci knihoven a škol aneb první PECka v ČR (KISK FF 

MUNI)             1 

Vanda a Eda v online světě – téma kyberbezpečnosti  (10. 2., RK Karviná)    1 

Jak být rolls-royce mezi lektory (10. 2., EPALE)       1 

Čtenářská gramotnost (12. 2., NPI)         1 

Poznáváme digitální knihovny (12. 2., MZK)       5 

Databáze EBSCO (18. 2., MZK)         1 

Jak citovat (19. 2., MZK)          4 

Udržitelnost v knihovnách (22. 2., SKIP)      11 

Koncepce rozvoje knihoven, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (24. 2., VKOL)   1 

Zdraví a životní styl (24. 2., Up ČR)        7 

Vzdělávání jako lék na mezigenerační konflikty (24. 2., EPALE)     1 

Kde a jak hledat odbornou literaturu (26. 2., MZK)       5  

FKSP a další fondy příspěvkových organizací (1. 3., TSM)      2 

Severská inspirace (1. 3., MKP)         7 

Knihovna jako vzdělávací prostředí (1. 3., KISK FF MUNI)      2 

Elektronické informační zdroje (1. 3., MKP)        1 

Knihovny současnosti 2020 (SDRUK)             9 

Učící knihovník (3. 3., KISK FF MUNI)        1 

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti (3. 3., NPI)      1 

Jak si během covidu zachovat zdravou mysl (5. 3., MKP)      1 

Poznáváme digitální knihovny (5. 3., MZK)        2 

Nové online zdroje k dějinám starší české literatury (KISK FF MUNI)     1 

Měsíc autorského čtení (KISK FF MUNI)        1 

E-knihy (8. 3., MKP)          1 

Schvalování výdajů příspěvkové organizace (8. 3., Český institut interních auditorů)       3 

Informační pondělky – Kybernetická společnost (8. 3., UISK FF UK)     1 

Regiony a města jako kvalitní a dobrá místa (9. 3., UJEP)      2 

Klamavá reklama, Gender role (10. 3., UJEP)        1 

Umění přesvědčivě prezentovat (11. 3., UJEP)       1 
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Informační pondělky – Aktivity knihoven na podporu čtenářství (12. 3., UISK FF UK)   1 

Jak hledat odbornou literaturu (12. 3., MZK)       5 

Národní seminář informačního vzdělávání NASIV 2017 (KISK FF MUNI)    1 

Informační pondělky – Vyprávějme dětem příběh knihy (15. 3., UISK FF UK)    1 

O vakcíně proti covid-19 (Medici pro očkování)       1 

Dánsko není jen Kodaň; Dánské muzeum baví všechny generace (15. 3., MKP)   1 

Osobnostní rozvoj a posttraumatický růst (15. 3., MKP)      1 

Setkání PP podporujících práci s nadanými dětmi (16. 3., KÚÚK)     4 

100 let veřejných knihoven (17. 3., MK Český Krumlov)      1 

Elektronické informační zdroje (17. 3., MKP)       3 

Přednášky s Radkinem Honzákem (19. 3., 20. 4., 10. 5., Pátečníci)     1 

Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven (KISK FF 

MUNI)            1 

E-knihy (22. 3., MKP)          5 

Influencer marketing (22. 3., SDRUK)        2 

Budování komunitního centra z knihovny (KISK FF MUNI)      1 

Digital wellbeing: jak se vyhnout informačnímu přetížení (23. 3., MPSV)    2 

E-dokumenty na portálech Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz (23. 3., MZK)    2 

Budoucnost vzdělávání (23. 3., Aspen Institute)       1 

Práce s aplikací SmartEmailing pro začátečníky (24. 3., SmartEmailing)    2 

Videokonference jako nástroj pro vzdělávání v knihovnách (25. 3., SKIP)    2 

Zpětná vazba pomocí dotazníků (25. 3., MKP)       1 

Archivy a knihovny: můžeme se inspirovat? (25. 3., AVS ZČU)     1 

Marketing knihoven na sociálních sítích (KISK FF MUNI)      1 

Budoucnost portálu Knihovny.cz (26. 3., KISK FF MUNI)      1 

Jsem netvor (26. 3., SKIP)         5 

Udržitelnost v knihovnách (29. 3., SKIP)        6 

Informační pondělky – Novinářská cena a její dopad na knihovnické vzdělávání 

(29. 3., UISK FF UK)          1 

Suma sumárum Jana Wericha (31. 3., MKP)       1 

Technologie s dětmi: Hravě, zdravě, smysluplně (6. 4., MPSV)     5 

Management udržitelného rozvoje: Měření udržitelnosti (6. 4., Lucie S. Zavodna)   1 

Vzdělávání 350 let po Komenském (6. 4., SKIP)       1 

Caslin 2017 – Knihovny a vzdělávání (UPOL)       1 
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Konference Sociální inovace v knihovnách 2020 (KISK FF MUNI)     1 

Knihovny jako zdroj informací (7. 4., KISK FF MUNI)      1 

Knihovna věc veřejná – diskuzní stůl (SVK PK)       1 

Udržitelný rozvoj: nutnost i radost (7. 4., MKP)       1 

Knihovník v přímých službách (8. 4., UNIV3CZ)       1 

Čtení v době koronavirové pandemie (8. 4., NK ČR)       1 

Od neudržitelného růstu k udržitelnému nerůstu (8. 4., MKP)      1 

Besedy online 3 (8. 4., Klubko Jižní Morava)       1 

Díla nedostupná na trhu (8. 4., KFBZ)        2 

Komunitní role knihoven (KISK FF MUNI)       2 

Zkušenosti s prosazováním informační gramotnosti v knihovnách (9. 4., KISK FF 

MUNI)            1 

Komunitní knihovna v digitálním světě (KISK FF MUNI)      1 

Aktivní naděje aneb Jak se vyrovnat s environmentálním žalem (9. 4., MKP)    1 

Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit? (9. 4., Nadace OSF)   13 

Informační pondělky – Teorie a praxe UX designu: Jak UX design pomáhá v tvorbě 

vzdělávacích aplikací? (12. 4., UISK FF UK)       1 

Hyde Park informačních profesionálů: Databáze české literární osobnosti jako jedna z 

částí ČLB (14. 4., SU)          1 

Informační brány pro vyhledávání odborné literatury (15. 4., MZK)     1 

Spisová a archivní služba v roce 2021 (15. 4., Seminaria)      4 

Nové online zdroje k dějinám starší české knižní kultury (16. 4., KISK MUNI)    1 

Proměna knihovny: Makerspace, laboratoře a dílny (19. 4., KISK FF MUNI)    1 

Informační pondělky – Senioři a platby na internetu (19. 4., UISK FF UK)    1 

Význam knihoven pro kvalitu života na venkově (20. 4., KISK FF MUNI)    3 

Fake news, hoax, spam na sociálních sítích a internetu (21. 4., MKP)     1 

Meet the National Library of the Czech Republic (22. 4., Univerzita v Illinois + IFLA)   1 

Poznáváme digitální knihovny (23. 4., MZK)       1 

Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání (23. 4., Goethe Institut)    7 

Udržitelnost v knihovnách (26. 4., SKIP)        8 

E-knihy (26. 4., MKP)          1 

Čtení je nuda? (29. 4., MAP II)         6 

Informační pondělky – Databáze České literární osobnosti (3. 5., UISK FF UK)   1 

Statistika sledovanosti online akcí (4. 5., NK ČR)       1 
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Vztahy na pracovišti z pohledu generací (5. 5., RK Karviná)      5 

Autorské právo v praxi kulturních organizací (6. 5., NIPOS)      1 

Mezi mlýnskými kameny (7. 5., SKIP Drsný Sever)       8 

Informační pondělky – Centrum technického vzdělávání Půda (10. 5., UISK FF UK)   1 

E-knihy (10. 5., MKP)          1 

Vzdělávání dětí (10.–11. 5., Centrum dětského čtenářství Brno)     1 

Spoločenský protokol v knižnici (11. 5., Slovenská národná knižnica)     8 

Konference o personální práci v knihovnách (11. 5., SVK Hradec Králové)    4 

EBSCO, databáze Art&Architecture Source (11. 5., EBSCO)      1 

Závislosti (nejen) v době covidové (12. 5., Up ČR)       2 

Hyde Park informačních profesionálů: Umělá inteligence, platforma TOVEK (12. 5., 

SU)            1 

Jak vyhledávat plné texty dokumentů na portálech Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz 

(13. 5., SVK Hradec Králové)         1 

Jak na granty (14. 5., 21. 5., AIVD)        1 

České informační zdroje z oblasti šedé literatury (14. 5., MZK)     2 

Mezi mlýnskými kameny II. (14. 5., SKIP Drsný Sever)      8 

Podpora rozvoje venkovských knihoven MAS 2021–2027 (17. 5., NS MAS)    3 

EBSCO – Pohodlný přístup k vědeckým informacím z našeho regionu (17. 5., 

EBSCO)           1 

Rodina a digitální technologie (DigiKatalog) (18. 5., MPSV)      2 

Elektronické služby knihoven (18.–19. 5., KFBZ)       8 

Romská literatura – webinář pro průkopnické knihovnice a knihovníky (19. 5., KHER)   3 

Komiks ve výuce (19. 5., Člověk v tísni)         1 

Bookstagram, booktube a knižní podcasty (19. 5., VKOL)      1 

Mapy online ve službách veřejných knihoven (24. 5., MKP)      1 

Cloudové nástroje pro komunikaci a spolupráci (DigiKatalog) (25. 5., MPSV)    1 

Využívejte portál Knihovny.cz naplno (27. 5., MZK)      2 

Myšlenkové mapy a kouzlo vizuálního plánování (30. 5., Grow JOB Institute)    1 

Udržitelnost v knihovnách (31. 5., SKIP)        7 

Lektor nového tisíciletí (1. 6., NTK)        1 

Česká recepce německojazyčné beletrie 2016–2020 (2. 6., SVK Kladno)    3 

Elektronické zdroje pro práci s mládeží (2. 6., SKIP)       1  

Asertivní komunikace a odolnost vůči stresu (2. 6., Slovenská národná knižnica)   3 
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Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny X (2. 6., MZK)     1 

Seminář D-CARE (3. 6., UJEP)         1 

Jak se chovat bezpečně při používání počítače a chytrého mobilu (3. 6., Techsoup)   4 

Současná česká próza (8. 6., SKIP Drsný sever)       4 

Jak zvládat stres nejen v době pandemie (8. 6., KK Pardubice)     3 

Jak uspořádat vlastní technologické akce v knihovně (8. 6., Sdružení VIA)    1 

Sociální sítě a jejich využití pro propagaci knihovny (9. 6., NTK)     3 

Současná polská literatura v českých překladech (9. 6., KFBZ)     2 

Ylands EDU (10. 6., 17. 6., Bohemia interactive)       1 

Jak na bezpečnost webu a mailu vaší organizace (10. 6., Techsoup)     2 

Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky (15. 6., MZK)      1 

Rešeršní strategie (15. 6., SKIP)          1 

Bezpečná práce s informacemi, DigiKatalog, EVALDO (15. 6., MZK)    1 

Knihovny.cz a digitální knihovny (17. 6., NTK)       1 

Kompletní zdroje informací pro studium v oblasti hudby, jazyků a literatury (21. 6.,  

EBSCO)           1 

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří (24. 6., ÚK, OMG Most, 

VŠVU Drážďany)          2 

Seminář společenstva českých knihařů (24. 6. – 25. 6.)      1 

Workshop DigiKatalog (15. 7., MPSV)        1 

Kontrola ÚOOÚ – jak ji úspěšně zvládnout (12. 8., Seminaria)     3 

Udržitelnost v knihovnách (30. 8., SKIP)        2 

Covidový rok v knihovnách (2. 9., IVIG)        2 

Sloneek (2. 9., Techsoup)          1 

EBSCO e-books (14. 9., EBSCO)         1 

Jak rozvrhovat pracovní dobu v organizacích veřejného sektoru (16. 9., Seminaria)   3 

Sociální sítě a jejich využití při propagaci služeb a šíření informací (30. 9., NTK)   2 

Jak na Slack (30. 9., TechSoup)         1 

Základy prezentace knihoven na sociálních sítích (4. 10., MKP)     1 

Wordpress (5. 10., MKP)          1 

CPDWL Webinar: Curious, confident and committed: transforming libraries into 

learning organisations (13. 10., IFLA)        1 

Zvládání agrese u dětí (19. 10., IKAP)        1 

Úpravy RVP ZV (19. 10., MŠMT)         1 
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Jak pomoci dětem s ADHD nejen pro pedagogické pracovníky (21. 10., IKAP)    1 

Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami (26. 10., KVKLI)     1 

IFLA Section on Education and Training – International Engagement and 

Collaboration – Getting Started: A Webinar Series for LIS students (26. 10., IFLA)   1 

Cyklus mediálního vzdělávání (27. 10., KISK FF MUNI)      1 

Sociální sítě a jejich využití pro propagaci služeb a šíření informací II. (30. 10., NTK)   2 

PR akademie (3. 11. – 8. 12., SDRUK)        1 

Dezinformační dezinfekce (4. 11.,  JSNS)        1 

Projekty VISK 7 v roce 2022 (4. 11., NK ČR)       1 

Akademie IDU – absolventi (4. 11., IDU)         2 

Microsoft – změny v dárcovském programu (4. 11., Techsoup)     1 

Otevřená data v knihovnictví (10. 11., SKIP, NK ČR, Knihovna Jabok, Osvobozená 

knihovna)            6 

Cyklus mediálního vzdělávání (10. 11., KISK FF MUNI)      1 

Otevřená dílna v knihovně (15.–16. 11., KISK FF MUNI)      2 

Inkscape: vektorová grafika pro začátečníky (16. 11., MKP)      1 

Grantseeking Essentials Certificate  (16. 11., NonProfit Ready)     1 

Fundraising Essentials Certificate (16. 11., NonProfit Ready)      1 

Marketing Essentials Certificate (16. 11., NonProfit Ready)      1 

Majetek a jeho odpisy pro VÚJ (17. 11., Účetnictví VÚJ)      1 

Knihovny.cz (19. 11., MZK)         1 

Revize RVP ZV (22. 11., 7. 12., MŠMT)          1 

Novinky z Edukátora (23. 11., Edukátor)        2 

Pedagogické minimum pro knihovníky I (24. 11., VKOL)      1 

Administrátorské školení spisové služby e-spis LITE  (25. 11., KÚÚK )    1 

Meet and Greet VISK 3/4/7 (25. 11., NK ČR)        2 

Virtuální realita v knihovnách 1 (25. 11., KISK FF MUNI)       3 

Učíme se příběhem (25. 11. – 31. 12., kurz pokračuje v roce 2022; Nová škola)    1 

Udržitelnost v knihovnách (29. 11., SKIP)        1 

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (30. 11. – 1. 12., SKIP, NK 

ČR a Česká informační společnost)        2 

Knihovny a komunikace 21: Jak bořit mýty o knihovnách (30. 11., Nadace OSF)   3 

Myšlenkové mapy – jak je využít co nejlépe (30. 11., KK Pardubice)     1 

Pedagogické minimum pro knihovníky II (30. 11., VKOL)      1 
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Sustainability in Public Libraries (1. 12., EBLIDA)        1 

Kam kráčíš, Česko? (2. 12., Aspen Institute)       1 

Virtuální realita v knihovnách 2 (2. 12., KISK FF MUNI)      3 

Designové myšlení (6. 12., MKP)         1 

Konference Vzdělávání dospělých (7. 12., AIVD)       1 

Kulatý stůl k propojování formálního a neformálního vzdělávání (14. 12., MŠMT)   1 

SDRUK a Digitální odysea Nadace Vodafone (9. 12., Nadace Vodafone)    1 

Cyklus mediálního vzdělávání (13. 12., KISK FF MUNI)      1 

Inventarizace (14. 12., Účetnictví VÚJ)        1 

Konference Udržitelnost v knihovnách 2021 (14. 12. SKIP)      3 

Rozvoj dalšího vzdělávání a dovedností dospělých pohledem státu, odborů 

a zaměstnavatelů a možnosti jeho financování (15. 12., ČMKOS)     1 

Designové myšlení a leadership (16. 12., KISK FF MUNI)      1 

Cyklus mediálního vzdělávání (20. 12., KISK FF MUNI)      1 

 Samostudium formou studia odborných textů, jež je možné vykazovat 

v rozsahu dvou hodin měsíčně, si evidovalo 6 pracovníků SVK (celkem 20 hodin). 

20. Odborná publikační a přednášková činnost 

V roce 2021 vyšly následující články pracovníků knihovny: 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Jak digitální technologie mění lidské myšlení. In: Ozvěny Informačních 

pondělků: informace – technologie – trendy – diskuse [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2021, 45–

50 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z: https://uisk.ff.cuni.cz/wp-

content/uploads/sites/62/2021/10/Informacni-pondelky-sbornik-20-21.pdf 

BROŽEK, Aleš. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020 (21. ročník konference). Čtenář: 

měsíčník pro knihovny. 2021, 73(2), 67. ISSN 0011-2321. Dostupné také 

z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3290 

ČERNECKÝ, Jan. Krajská knihovna vstupuje do roku 2021 s novou službou pro osamělé seniory. 

Ústecký kraj. 2021, 21(1), 4. Dostupné také z: https://www.kr-

ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1752460 

ČERNECKÝ, Jan. Se seniory si přes knihovnu dopisují děti i dospělí. Ústecký kraj. 2021, 21(2), 7. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna otevírá výdejní okénka. In: Ústecký kraj: oficiální 

web [online]. 16. 2. 2021 [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/severoceska%2Dvedecka%2Dknihovna%2Dotevira%2Dvydejni%2Dokenka/d-1752971 

ČERNECKÝ, Jan. Se seniory si přes knihovnu dopisují děti i dospělí. Ústecký deník [online]. 

17. 2. 2021, (48) [cit. 2021-03-09]. Dostupné z:  https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/se-seniory-si-

pres-knihovnu-dopisuji-deti-i-dospeli-20210217.html 

https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3290
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1752460
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1752460
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-otevira-vydejni-okenka/d-1752971
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-otevira-vydejni-okenka/d-1752971
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/se-seniory-si-pres-knihovnu-dopisuji-deti-i-dospeli-20210217.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/se-seniory-si-pres-knihovnu-dopisuji-deti-i-dospeli-20210217.html
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ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna otevřela výdejní okénka. Ústecký deník [online]. 

17. 2. 2021, (48) [cit. 2021-03-09]. Dostupné z:  https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-

vedecka-knihovna-otevrela-vydejni-okenka-20210217.html 

ČERNECKÝ, Jan. Se seniory si přes knihovnu dopisují děti i dospělí. Ústecký deník. 18. 2. 2021, (41), 

2. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna otevřela výdejní okénka. Ústecký deník. 

19. 2. 2021, (42), 2. 

ČERNECKÝ, Jan. Zásilka z ústecké knihovny. Listy Ústeckého kraje. 2021, 21(3), 7. 

ČERNECKÝ, Jan. Nechte si poslat zásilku z ústecké knihovny. In: Ústecký kraj: oficiální web 

[online]. 10. 3. 2021 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.kr-ustecky.cz/ 

nechte%2Dsi%2Dposlat%2Dzasilku%2Dz%2Dustecke%2Dknihovny/d-1753866 

ČERNECKÝ, Jan. Pro ty, co se nedostanou do knihovny, začala Zásilka z ústecké knihovny. Ústecký 

deník  [online]. 13. 3. 2021, (72) [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/pro-ty-co-se-nedostanou-do-knihovny-zacala-zasilka-z-ustecke-knihovny-20210313.html 

ČERNECKÝ, Jan. Zírej na ten kraj. Toulky s knihovníky Ústeckým krajem. Uličník. 2021, (květen), 

[60–61]. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna ocenila nejlepšího e-čtenáře. Ústecký deník 

[online]. 7. 4. 2021 [cit. 2021-05-05]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare-20210407.html 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna ocenila nejlepšího e-čtenáře. In: Ústecký kraj: 

oficiální web [online]. 7. 4. 2021 [cit. 2021-05-05]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/severoceska%2Dvedecka%2Dknihovna%2Docenila%2Dnejlepsiho%2De%2Dctenare/d-

1754847 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna od 12. dubna znovu otevřena. In: Ústecký kraj: 

oficiální web [online]. 9. 4. 2021 [cit. 2021-05-05]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/severoceska%2Dvedecka%2Dknihovna%2Dod%2D12%2Ddubna%2Dznovu%2Dotevrena

/d-1754979 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna bude od 12. dubna znovu otevřena. Ústecký deník 

[online]. 10. 4. 2021 [cit. 2021-05-06]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/severoceska-vedecka-knihovna-bude-od-12-dubna-znovu-otevrena-20210410.html 

ČERNECKÝ, Jan. Ústecká knihovna vydává průvodce. A budete zírat!. Listy Ústeckého kraje. 2021, 

21(4), 7. 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna vydala publikaci Zírej na ten kraj. Ústecký deník 

[online]. 5. 5. 2021 [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/knihovna-

vydala-publikaci-zirej-na-ten-kraj-20210505.html 

ČERNECKÝ, Jan. Publikaci Zírej na ten kraj vydala SVK v Ústí nad Labem. Ústecký deník. 

6. 5. 2021, (104), 2. 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-otevrela-vydejni-okenka-20210217.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-otevrela-vydejni-okenka-20210217.html
https://www.kr-ustecky.cz/nechte-si-poslat-zasilku-z-ustecke-knihovny/d-1753866
https://www.kr-ustecky.cz/nechte-si-poslat-zasilku-z-ustecke-knihovny/d-1753866
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/pro-ty-co-se-nedostanou-do-knihovny-zacala-zasilka-z-ustecke-knihovny-20210313.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/pro-ty-co-se-nedostanou-do-knihovny-zacala-zasilka-z-ustecke-knihovny-20210313.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare-20210407.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare-20210407.html
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare/d-1754847
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare/d-1754847
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-ocenila-nejlepsiho-e-ctenare/d-1754847
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-od-12-dubna-znovu-otevrena/d-1754979
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-od-12-dubna-znovu-otevrena/d-1754979
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-od-12-dubna-znovu-otevrena/d-1754979
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-bude-od-12-dubna-znovu-otevrena-20210410.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-bude-od-12-dubna-znovu-otevrena-20210410.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/knihovna-vydala-publikaci-zirej-na-ten-kraj-20210505.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/knihovna-vydala-publikaci-zirej-na-ten-kraj-20210505.html
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ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna děkuje zdravotníkům. In: Ústecký kraj: oficiální 

web [online]. 6. 5. 2021 [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: https://www.kr-ustecky.cz/ 

severoceska%2Dvedecka%2Dknihovna%2Ddekuje%2Dzdravotnikum/d-1755992 

ČERNECKÝ, Jan. Severočeská vědecká knihovna vydala publikaci Zírej na ten kraj. Žatecký deník 

[online]. 9. 5. 2021 [cit. 2021-06-01]. Dostupné z: https://zatecky.denik.cz/ctenar-

reporter/severoceska-vedecka-knihovna-vydala-publikaci-zirej-na-ten-kraj-20210509.html 

ČERNECKÝ, Jan. V Ústí nad Labem vznikla nová americká knihovna. Ústecký deník [online]. 

15. 6. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-usti-nad-labem-

vznikla-nova-americka-knihovna-20210614.html 

ČERNECKÝ, Jan. Knihovna rozjíždí spolupráci s USA. Uličník. 2021, (červenec), 64. 

ČERNECKÝ, Jan. Spoluautory nového turistického průvodce budou čtenáři krajské knihovny. Listy 

Ústeckého kraje. 2021, 21(7), 7. 

ČERNECKÝ, Jan. V Ústí nad Labem vznikla nová americká knihovna. Listy Ústeckého kraje. 2021, 

21(6), 7. 

ČERNECKÝ, Jan. Spoluautory nového turistického průvodce budou čtenáři krajské knihovny. 

Ústecký deník [online].  9. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/spoluautory-noveho-turistickeho-pruvodce-budou-ctenari-krajske-knihovny-20210708.html 

ČERNECKÝ, Jan. Staňte se spoluautory nové knihy. Uličník. 2021, (srpen), 64–[65]. 

ČERNECKÝ, Jan. Staňte se spoluautory nové knihy, láká čtenáře ústecká knihovna. Ústecký deník 

[online]. 5. 8. 2021 [cit. 2021-09-03]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/stante-se-

spoluautory-nove-knihy-laka-ctenare-ustecka-knihovna-20210805.html 

ČERNECKÝ, Jan. Staňte se spoluautory nové knihy, láká čtenáře ústecká knihovna. Ústecký deník. 

6. 8. 2021, 2.  

ČERNECKÝ, Jan. Vlci, Mozart a JednoHubky aneb Týden knihoven v Ústí nad Labem. In: 

Regionusti.cz [online]. 29. 9. 2021 [cit. 2021-10-07]. Dostupné z: 

https://www.regionusti.cz/zpravodajstvi/vlci-mozart-a-jednohubky-aneb-tyden-kni-164599/ 

ČERNECKÝ, Jan. Vlci, Mozart a JednoHubky aneb Týden knihoven v Ústí nad Labem. In: Ústecký 

kraj: oficiální web [online]. 1. 10. 2021 [cit. 2021-10-03]. Dostupné z: https://www.kr-

ustecky.cz/vlci%2Dmozart%2Da%2Djednohubky%2Daneb%2Dtyden%2Dknihoven%2Dv%2Dusti%

2Dnad%2Dlabem/d-1760990 

ČERNECKÝ, Jan. Krajská knihovna ocenila nejlepší knihovníky v Ústeckém kraji. Ústecký kraj. 

2021, 21(10), 7. 

ČERNECKÝ, Jan a Anne HEATON PETRAK. Americká knihovna v Ústí nad Labem. Čtenář: 

měsíčník pro knihovny. 2021, 73(10), 356–357. ISSN 0011-2321. 

LINHARTOVÁ, Jana. Ministři kultury a školství podepsali Memorandum o meziresortní spolupráci. 

Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2021, 73(11), 390–392. ISSN 0011-2321. 

https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-dekuje-zdravotnikum/d-1755992
https://www.kr-ustecky.cz/severoceska-vedecka-knihovna-dekuje-zdravotnikum/d-1755992
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https://zatecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-vydala-publikaci-zirej-na-ten-kraj-20210509.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-usti-nad-labem-vznikla-nova-americka-knihovna-20210614.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/v-usti-nad-labem-vznikla-nova-americka-knihovna-20210614.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/spoluautory-noveho-turistickeho-pruvodce-budou-ctenari-krajske-knihovny-20210708.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/spoluautory-noveho-turistickeho-pruvodce-budou-ctenari-krajske-knihovny-20210708.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/stante-se-spoluautory-nove-knihy-laka-ctenare-ustecka-knihovna-20210805.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/stante-se-spoluautory-nove-knihy-laka-ctenare-ustecka-knihovna-20210805.html
https://www.regionusti.cz/zpravodajstvi/vlci-mozart-a-jednohubky-aneb-tyden-kni-164599/
https://www.kr-ustecky.cz/vlci-mozart-a-jednohubky-aneb-tyden-knihoven-v-usti-nad-labem/d-1760990
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TÓTH, Štěpán a Petr HOFÍREK. Ústečtí dobrovolníci píší z Moravy: Tornádo vysálo bazén zapuštěný 

v zemi. Ústecký deník [online]. 30. 6. 2021 [cit. 2021-07-01]. Dostupné z:      

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-z-moravy-tornado-vysalo-bazen-

zapusteny-v-zemi-20210630.html 

TÓTH, Štěpán a Petr HOFÍREK. Ústečtí dobrovolníci píší z Moravy: Po tornádu zůstala z domu 

základová deska. Ústecký deník [online]. 1. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-po-tornadu-zustala-z-

domu-zakladova-deska-202.html 

TÓTH, Štěpán a Petr HOFÍREK. Ústečtí dobrovolníci píší z Moravy: Po tornádu přišel hyenismus, 

krade se nářadí. Ústecký deník [online]. 2. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-po-tornadu-prisel-

hyenismus-krade-se-naradi-2.html 

TÓTH, Štěpán a Petr HOFÍREK. Ústečtí dobrovolníci píší z Moravy: Od Babiše jsem chtěl podávat 

latě. Ústecký deník [online].  3. 7. 2021 [cit.  2021-08-04].  Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-od-babise-jsem-chteli-

podavat-late-20210703.html 

TÓTH, Štěpán. Po tornádu na Moravě od dobrovolníků z Ústí. Den pátý byl dlouhý a náročný. 

Brněnský deník [online]. 14. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: https://brnensky.denik.cz/ctenar-

reporter/po-tornadu-na-morave-od-dobrovolniku-z-usti-den-paty-byl-dlouhy-a-narocny-202107.html 

TÓTH, Štěpán. Dobrovolníci píší po tornádu z Moravy: Den pátý byl velice dlouhý a náročný. 

Ústecký deník [online]. 14. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/foto-dobrovolnici-pisi-z-moravy-den-paty-byl-velice-silny-dlouhy-narocny-2021071.html 

TÓTH, Štěpán a Petr HOFÍREK. Tak jako byl včerejší den veskrze depresivní, dnešní se tak trošku 

proměnil. Ústecký deník [online]. 15. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/tak-jako-byl-vcerejsi-den-veskrze-depresivni-dnesni-se-tak-

trosku-promenil-20210.html 

TÓTH, Štěpán. Měl to tedy být dnes předposlední den, ale možná ještě není. Ústecký deník [online].  

17. 7. 2021 [cit. 2021-08-04]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/mel-to-tedy-byt-

dnes-predposledni-den-ale-mozna-jeste-neni-20210717.html 

TÓTH, Štěpán. Zpátky na místě činu. Dobrovolníci se vrátili na tornádem postiženou Moravu. 

Ústecký deník [online]. 9. 8. 2021 [cit. 2021-09-03]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/zpatky-na-miste-cinu-dobrovolnici-se-vratili-na-tornadem-postizenou-moravu-20210.html 

VODNÁ, Marta. Lednové online přednášky v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. 

Ústecký deník [online]. 19. 1. 2021, (19) [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/lednove-online-prednasky-v-severoceske-vedecke-knihovne-v-

usti-nad-labem-2021011.html 

VODNÁ, Marta. Lednové online přednášky v Severočeské vědecké knihovně. Ústecký deník. 

20. 1. 2021, (16), 2. 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-z-moravy-tornado-vysalo-bazen-zapusteny-v-zemi-20210630.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-z-moravy-tornado-vysalo-bazen-zapusteny-v-zemi-20210630.html
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https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-po-tornadu-zustala-z-domu-zakladova-deska-202.html
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https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-po-tornadu-prisel-hyenismus-krade-se-naradi-2.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-od-babise-jsem-chteli-podavat-late-20210703.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecti-dobrovolnici-pisi-z-moravy-od-babise-jsem-chteli-podavat-late-20210703.html
https://brnensky.denik.cz/ctenar-reporter/po-tornadu-na-morave-od-dobrovolniku-z-usti-den-paty-byl-dlouhy-a-narocny-202107.html
https://brnensky.denik.cz/ctenar-reporter/po-tornadu-na-morave-od-dobrovolniku-z-usti-den-paty-byl-dlouhy-a-narocny-202107.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-dobrovolnici-pisi-z-moravy-den-paty-byl-velice-silny-dlouhy-narocny-2021071.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-dobrovolnici-pisi-z-moravy-den-paty-byl-velice-silny-dlouhy-narocny-2021071.html
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https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/tak-jako-byl-vcerejsi-den-veskrze-depresivni-dnesni-se-tak-trosku-promenil-20210.html
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VODNÁ, Marta. Severočeská vědecká knihovna má připraveny další online akce. Ústecký deník 

[online]. 9. 2. 2021, (40) [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ma-pripraveny-dalsi-online-akce-20210209.html. Pozvánka 

na online besedu Jak pečovat o osobu s Alzheimerovou chorobou a online přednášky Jak se stravovat 

při izolaci a nezbláznit se a Jak si udržet Optimismus. 

VODNÁ, Marta. Vydáme se do bájného Skotska. Ústecký deník. 13. 5. 2021, 2.  

VODNÁ, Marta. Jediným pořadem naživo bude Hoď se do pogody se Sandrou Pogodovou. Ústecký 

deník [online]. 1. 12. 2021 [cit. 03-01-2022]. Dostupné z: https://ustecky.denik.cz/ctenar-

reporter/jedinym-poradem-nazivo-bude-hod-se-do-pogody-se-sandrou-pogodovou-20211130.html 

Přednášková činnost pracovníků knihovny v roce 2021:  

24. 2. Aleš Brožek – Slasti a strasti při hledání v digitálních knihovnách 

(mezinárodní webinář Slovenské národní knižnice E-knihy, e-výpožičky 

a ďalšie digitalizované dokumenty) 

https://www.youtube.com/watch?v=E-prr52N3mQ&t=2938s   

16. 3. Šárka Baťková – Nadaní: představení pomůcek (online setkání platformy 

podaktivity Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky projektu 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, ÚK IKAP B2)  

8. 4. Jana Linhartová – Možnosti knihovny pro malé badatele (Setkání 

s malými badateli z Badatelské akademie Datel, online) 

23. 4. Tereza Kleinová – Knihovna jako komunitní centrum pro nejmenší děti 

a rodiče (online Konference Možnosti knihoven v oblasti celoživotního 

vzdělávání) 

23. 4. Šárka Baťková, Jana Linhartová – Poradenské a edukační centrum SVK 

(online Konference Možnosti knihoven v oblasti celoživotního 

vzdělávání) 

23. 4. Jan Černecký – Americká knihovna v SVK Ústí n. L. a spolupráce 

s US Embassy (online Konference Možnosti knihoven v oblasti 

celoživotního vzdělávání) 

18. 5. Aleš Brožek – Potřebujeme další digitální knihovny? (online konference 

Elektronické služby knihoven VI ) 

https://www.youtube.com/watch?v=SqyEUlJhRjc   

10. 6. Štěpán Tóth – Zatmění slunce (živý přenos s přenáškou) 

23. 8.  Jana Linhartová – Stavba a rekonstrukce SVK Ústí n. L. z IROP 

(návštěva premiéra A. Babiše v SVK Ústí n. L.) 

14. 9. Šárka Baťková – Poradenské a edukační centrum SVK Ústí n. L.: 

katalog vzdělávání (Kolokvium učitelů českého jazyka, NPI) 

https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ma-pripraveny-dalsi-online-akce-20210209.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/severoceska-vedecka-knihovna-ma-pripraveny-dalsi-online-akce-20210209.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/jedinym-poradem-nazivo-bude-hod-se-do-pogody-se-sandrou-pogodovou-20211130.html
https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/jedinym-poradem-nazivo-bude-hod-se-do-pogody-se-sandrou-pogodovou-20211130.html
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15. 9.  Jana Linhartová – Knihovny ve vesmíru (Future Edu, Opero Praha) 

23. 9. Jana Linhartová – Služby a nabídka SVK Ústí n. L. (setkání 

s výchovnými poradci v SVK Ústí n. L., pořádal Úřad práce) 

21. 9. Aleš Brožek – Současnost a budoucnost Slovníku českých knihovníků 

(32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, SVK Ústí n. L.) 

8. 10. Anne Heaton Petrak – Amerika se stěhuje na Drsný Sever (MK Litvínov) 

11. 10. Kateřina Benešová – Celé Česko čte dětem: čtení a představení služeb 

SVK (MŠ U Plavecké haly) 

3. 11.  Jana Linhartová – Prezentace nových služeb SVK Ústí n. L. (setkání 

s řediteli škol zřizovaných Ústeckým krajem) 

11. 11.  Jana Linhartová – Co mi Akademie dala a vzdala (Akademie IDU, 

Praha) 

30. 11.  Jana Linhartová – Stavba a rekonstrukce SVK Ústí n. L. z IROP 

(Výroční schůze CRR, SVK Ústí n. L.) 

30. 11. Aleš Brožek – U(spo)kojí nás hledání v digitálních knihovnách, když teď 

máme režim Díla nedostupná na trhu (DNNT)? (online konference 

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021, 22. ročník)  

https://www.youtube.com/watch?v=hA2EWo2ZeCM&t=5447s  

15. 12. Šárka Baťková – Poradenské a edukační centrum: představení pomůcek 

ve fondu SVK Ústí n. L. (webinář Práce s dětmi s poruchami 

autistického spektra a představení pomůcek v rámci podaktivity 

Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe projektu Podpora úspěšnosti 

ve vzdělávání v Ústeckém kraji, ÚK IKAP B2) 

Michala Hudíková vedla během roku pro veřejnost kurzy trénování paměti, 

Ondřej Prchal kurzy tvůrčího psaní, Štěpán Tóth Astroklub, Zdeňka Čechová kurzy 

anglického jazyka pro veřejnost i zaměstnance SVK, v obdobích zpřísněných 

podmínek tyto kurzy probíhaly online formou. Anne Heaton Petrak začala vést kurzy 

anglického a španělského jazyka pro zaměstnance SVK na podzim. Tereza Kleinová 

se věnovala tématu čtenářské gramotnosti v rámci projektu Bookstart. 

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 – Ústřední knihovnická 

rada (trvalý poradce), Rada SDRUK, Rada CPK; Z. Šachl – Rada CPK; Z. Andree – 

Priorita 6, Sekce vzdělávání SKIP; J. Bednářová – Sekce SDRUK pro regionální 

funkce, Priorita 6; J. Černecký – Sekce SDRUK pro PR; J.  Haincová – Sekce SDRUK 

pro bibliografii, Š. Baťková – Sekce SKIP Bezbariérové knihovny.  

https://www.youtube.com/watch?v=hA2EWo2ZeCM&t=5447s
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V grantové komisi VISK 2 působila J. Linhartová, J. Bednářová byla členkou 

komise Knihovna roku 2021 – Základní knihovna. J. Linhartová byla aktivní účastnicí 

Meziresortní skupiny MK a MŠMT o spolupráci mezi resorty.   

J. Starý, L. Vízková a J. Linhartová byli zapojeni do projektu OMS IKAP B2 

zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. 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 J. Linhartová a M. Vodná. 
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Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem za rok 2021 

Text a podklady: Zdenka Andree, Šárka Baťková, Jana Bednářová, Jan Černecký, Kamila 

Exnerová, Jitka Haincová, Radka Havlicová, Jana Jermanová, Adam Kopřiva, Lucie Lánová, 

Eva Lochnerová, Hana Lukešová, Martin Osif, Nina Pešková, Michal Satrapa, Jiří Starý, 

Lenka Stiborová, Robin Szaffner, Denisa Szaffnerová, Zbyněk Šachl, Alžběta Tománková, 

Štěpán Tóth, Martin Valter, Lucie Vízková    

Zpracovala: Zdenka Andree  

Titulní strana: Václav Školoud 

Vydala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem v roce 2022 
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Příloha č. 1: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 
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Příloha č. 2: Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 31. 12. 2021 – komentář 

Název příspěvkové organizace: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

Číslo organizace:   7501 

IČO:00083186 
 Rok: 2021 
 

Výkaz zisku a ztráty 

Účty  
501 – Spotřeba materiálu        4.644 tis. Kč 
Například: 
Knihovní dokumenty          3.588 tis. Kč 
Úklidový a kancelářský materiál             483 tis. Kč 
Údržbový materiál            152 tis. Kč 
Materiál oddělení informačních technologií          131 tis. Kč 
Jiný DDHM do 3 tis. Kč            117 tis. Kč 
Schválený rozpočet ve výši 3.555 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 4.912 tis. Kč. Navýšení oproti plánu o 1.357 tis. Kč. V době, kdy byl sestavován plán rozpočtu na rok 2021, 
nebylo známo, zda bude schválena Magistrátem města Ústí nad Labem smlouva o poskytnutí dotace na městskou funkci knihovny. Smlouva č. SML1024666 byla podepsána 8. 2. 
2021. Příspěvek ve výši 1.200 tis. Kč byl využit na navýšení rozpočtu pro nákup knihovního fondu. 

 
502 – Spotřeba energie        2.771 tis. Kč 
Vyšší čerpání o 206 tis. Kč z důvodu pozdějšího opuštění externích skladových prostor v souvislosti s pozdním dokončením stavby depozitáře. 

 
511 – Opravy a udržování                      1.414 tis. Kč 
Účelový příspěvek na velkou údržbu Oprava střešní krytiny a okapních svodů na objektu vily Na Schodech 1535/4  232 tis. Kč 
Účelový příspěvek na velkou údržbu Oprava podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody 

 – Velká Hradební 51                    700 tis. Kč 
Oprava výtahu – Velká Hradební 45                 104 tis. Kč 
Oprava stavebních součástí na objektu Velká Hradební 49 po havárii prasklé vody – pojistné plnění              61 tis. Kč 
Oprava výměníkové stanice ve Winstona Churchilla 1974/3                   54 tis. Kč 
Oprava a výměna osvětlení ve skladu Velká Hradební 45                    59 tis. Kč 
Schválený rozpočet ve výši 380 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 767 tis. Kč. Navýšení oproti plánu o 387 tis. Kč. Úprava rozpočtu na základě usnesení RÚK 073/12R/2021 byly 
knihovně schváleny dva příspěvky na velkou údržbu (UZ 0054) na opravu kotle v budově Velká Hradební 49 výši 250 tis. Kč a na opravu střešní krytiny a výměnu okapních svodů 
na budově Na Schodech 1535/4 ve výši 230 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti schválenému upravenému rozpočtu o 647 tis. Kč z  důvodu prodloužení termínu dokončení (původní 
termín vyúčtování byl k 31. 12. 2020) a realizace zakázky „Oprava podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové vody – Velká Hradební 51“ schválené 
usnesením RÚK č. 025/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 ve výši 700 tis. Kč. 
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518 – Ostatní služby         3.772 tis. Kč 
Například: 
Nájemné nemovitého majetku           448 tis. Kč 
Služby právní, poradenské, konzultační, školení, ubytování      394 tis. Kč 
Upgrade ekonomických a knihovnických programů       325 tis. Kč 
Ostraha objektů            270 tis. Kč 
Propagační služby           261 tis. Kč 

 
521 – Mzdové náklady       34.866 tis. Kč 
Závazný ukazatel objem prostředků na platy schválen ve výši 31.126 tis Kč, zvýšen rozhodnutím RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021. 
Platy          32.402 tis. Kč 
OON             2.220 tis. Kč 
Schválený rozpočet ve výši 950 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 2.270 Kč. Navýšení oproti plánu o 1.320 tis. Kč. Navýšení z důvodu pokračování projektu Mít svět přečtený a 
z důvodu nutnosti vyplatit odstupné zaměstnancům propuštěným z organizačních důvodů, kteří před koncem roku 2020 nastoupili do dlouhodobé pracovní neschopnosti a 
výplata odstupného se tak posunula do roku 2021. 
Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost           243 tis. Kč 
Vyšší čerpání náhrad z  důvodu pandemie. 

 
551 – Odpisy             2.920 tis. Kč 
Například: 
Schválená změna odpisového plánu usnesením RÚK č. 50/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021.  
Odpisy z movitého majetku      1.151 tis. Kč z účtu 401  91 tis Kč z účtu 403 
Odpisy z nemovitého majetku      1.152 tis. Kč z účtu 401  526 tis. Kč z účtu 403 

 
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku    1.137 tis. Kč 
Například: 
Kancelářská technika (14x PC AiO Lenovo )    272 tis. Kč 
Vybavení astronomické knihovny a zařízení pro videokonference VISK3 147 tis. Kč 
Vybavení pro projekt vzdělávání IKAP B2        79 tis. Kč 
Knihovní vozíky (12 ks)          72 tis. Kč 
Policové skříně pro archivaci dokumentů        48 tis. Kč 
Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč navýšen v upraveném rozpočtu na částku 1.021 tis. Kč. Navýšení o 521 tis. Kč z důvodu schválení dotací z MK ČR VISK na realizaci projektu 
„Astronomická knihovna“ a projektu „Mobilní zařízení pro pořádání videokonferencí SVKUL“, vše pod účelovým znakem 34053. Další důvodem navýšení byla realizace nákupů 
DDHM v rámci projektu Mít svět přečtený. Překročení čerpání o 116 tis. Kč. Prostředky z vyšších výnosů – vybrané čtenářské poplatky byly využity na obnovu vybavení výpůjčních 
oddělení. 

 
601 – 604 – Výnosy za dané účty celkem       1.294 tis. Kč 
 
602 – Výnosy z prodeje služeb         1.192 tis. Kč 
Např.: zápisné, čtenářské poplatky, knihovnické služby    
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603 – výnosy z pronájmu             101 tis. Kč 
Pronájem nevyužitých prostor knihovny 

 
648 – Čerpání fondů              909 tis. Kč 
Finanční dary účelové – Statutární město Ústí nad Labem 2x 4.5 tis. Kč na náklady spojené s doprovodným programem Dnů evropského dědictví. 
Čerpání dotace MŠMT – Mít svět přečtený           900 tis. Kč 

 
649 – Ostatní výnosy z činnosti               10 tis. Kč 
Výkup tříděného odpadu 

 
672 – Výnosy z transferů             61.975 tis. Kč 

A- Výnosy z nároku na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho: 
ZU – příspěvek na provoz            57.006 tis Kč 
- Usnesení RÚK č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021         54.500 tis Kč 
- Usnesení RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 navýšení z volných prostředků ÚK       2.500 tis Kč 
- Usnesení RÚK č. 050/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021 navýšení z důvodu úpravy odpisového plánu             6 tis Kč 
ZU – příspěvek na velkou údržbu schválen usnesením RÚK č. 19/072R/2019 ze dne 20. 11. 2019 na opravu podokapní římsy budovy Velká Hradební 51 byl čerpán v roce 2021 
z důvodu změny termínu vyúčtování usnesením RÚK č. 025/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020      700 tis. Kč 
ZU – příspěvek na velkou údržbu schválen usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 na opravu střešní krytiny a výměny okapních svodů ul. Na Schodech 1535/4  
                 230 tis. Kč 
ZU – Schválený účelový neinvestiční příspěvek na zajištění regionálních funkcí knihoven rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021   
                 1.233 tis. Kč,  
navýšený účelový neinvestiční příspěvek na zajištění regionálních funkcí knihoven rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021   
                     187 tis. Kč; 
ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK                     82 tis. Kč 
Pojistné plnění z pojistné události 20210004767 ze dne 27. 8. 2021 – únik vody z prasklé trubky přívodu vody, poškození interiéru; místo škody: Velká Hradební 1743/49, Ústí 
nad Labem 
 

B- výnosy z transferů ze státního rozpočtu              692 tis. Kč 
IKAP B2                         420 tis. Kč 
MK ČR VISK2, VISK 3, VISK 7, VISK 9/I                   272 tis. Kč 
 

C- ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje a mimo státní rozpočet        1229 tis. Kč    
Dotace Města Ústí nad Labem na výkon městské funkce           1.200 tis. Kč 
Dotace Úřad práce – pracovník VPP (č. smlouvy ULA-VZ-3/2021)             29 tis. Kč 

 
D- výše časového rozlišení přijatého investičního transferu v běžném období            

(účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku)         617 tis. Kč               
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Rozvaha Dlouhodobý majetek 
 
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
PS k 1. 1. 2021                1.950 tis. Kč 
Oprávky                     147 tis. Kč 

KZ k 31. 12. 2021                1.803 tis. Kč 
 
Přírůstek DDNHM – Účet 018 a 078                      0 tis. Kč 

 
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 
PS k 1. 1. 2021                       136.523 tis. Kč 
Oprávky DHM                 -2.773 tis. Kč 
Přírůstky DHM                       169 tis. Kč 
Úbytky DHM                             0 tis. Kč 

KZ k 31. 12. 2021               133.919 tis. Kč 
 
Účet 022 – přírůstky (úklidový podlahový stroj)                   169 tis. Kč     
 
Přírůstky DDHM – Účty 028 a 078                 1.137 tis. Kč 
Nákup kancelářského vybavení, výpočetní techniky a nářadí do dílny, vybavení astronomické knihovny, mobilní telefony, kancelářský nábytek, elektrospotřebiče. 

 
Úbytky DDHM – Účty 078 a 028                        222 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. 2021 – 8 tis. Kč – zůstatek paliv v nádržích. 
 
Doplňkovou činnost Severočeská vědecká knihovna nemá. 

 
Výsledek hospodaření 
Kladný výsledek hospodaření                10.299,04 Kč 
Kladný výsledek hospodaření je tvořen vyššími příjmy z prodeje služeb. 

 
Žádáme o převod celé částky do rezervního fondu.  
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Budou vyplněny závazné ukazatele poskytnuté z vlastních prostředků Ústeckého kraje v roce 2021. Dále budou uvedeny závazné ukazatele poskytnuté 
zřizovatelem v předchozích letech, které nebyly v příslušném roce vyčerpány. 

závazný ukazatel  
č. usnesení 
RÚK/ZÚK + datum 
konání 

částka              
v tis. Kč 

Termín vyúčtování (příp. 
usnesení RÚK/ZÚK o 
prodloužení termínu 
vyúčtování nebo změně 
účelu příspěvku) 

účel 

Objem využití 
finančních 
prostředků 
k 31. 12. 2021 
v tis. Kč 

Výše 
nedočerpaného 
příspěvku příp. 
výše vratky 
zřizovateli v tis. 
Kč 

Termín zaslání 
vratky zpět 
zřizovateli 

Příspěvek 
zřizovatele na 
provoz 

RÚK č. 
049/7R/2021 ze 
dne 27. 1. 2021 

54.500 
 

Příspěvek zřizovatele na provoz 54.500 0 
 

Účelový 
neinvestiční 
příspěvek 

RÚK č. 
049/7R/2021 ze 
dne 27. 1. 2021 

1.233 
 
31. 12. 2021 

Zajištění regionálních funkcí 
knihoven v Ústeckém kraji pro rok 
2021 

 
1.233 

 
0 

 

Příspěvek na 
velkou údržbu 

Rada ÚK č. 
019/82R/2019 ze 
dne 20. 11. 2019 

700 

 
Prodloužení termínu 
vyúčtování do 30. 6. 2021 
Rada ÚK č. 025/4R/2020 
ze dne 16. 12. 2020 

Oprava podokapní římsy, 
okapního systému a vyřešení 
odvodu dešťové vody ul. Velká 
Hradební č.p.51  

 
700 

 
0 

 

Příspěvek na 
provoz 

RÚK č. 
073/12R/2021 ze 
dne 7. 4. 2021 

2.500 

 
Příspěvek na provoz – rozdělení 
volných prostředků ÚK 

2.500 0 

 

Účelový 
neinvestiční 
příspěvek 

RÚK č. 
073/12R/2021 ze 
dne 7. 4. 2021 

187 

 
Zvýšení příspěvku na regionální 
funkci knihoven 

187 0 

 

Příspěvek na 
velkou údržbu 

RÚK č. 
073/12R/2021 ze 
dne 7. 4. 2021 

230 

 
Oprava střešní krytiny a výměna 
okapních svodů ul. Na Schodech 
1535/4 

 
230 

 
0 

 

Příspěvek na 
velkou údržbu 

RÚK č. 
073/12R/2021 ze 
dne 7. 4. 2021 

250 

Prodloužení termínu 
vyúčtování do 30. 6. 2022 
Rada ÚK č. 033/33R/2021 
ze dne 15. 12. 2021 

Oprava kotle ulice Velká Hradební 
49 

 
0 

 
250 

 

Příspěvek na 
provoz 

RÚK č. 
050/17R/2021 ze 
dne 2. 6. 2021 

6 

 

Aktualizace odpisového plánu 6 0 

 

  

Datum zpracování: 15. 2. 2022 
Zpracovatel:   Ing. Michal Satrapa 
Zástupce organizace: Mgr. Jana Linhartová 
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Vyjádření svodného odboru 

Rada Ústeckého kraje usnesením 049/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021 schválila organizaci závazné ukazatele: příspěvek na provoz ve výši 54 500 tis. Kč, objem prostředků 
na platy ve výši 31 126 tis. Kč, povinný odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 1 145 tis. Kč a účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 233 tis. Kč na zajištění 
regionálních funkcí knihoven. Dále Rada ÚK usnesením č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021 navýšila organizaci příspěvek na provoz o 2 500 tis. Kč a účelový neinvestiční 
příspěvek na zajištění regionálních funkcí knihoven o 187 tis. Kč. 
Organizace vykázala k 31. 12. 2021 hospodářský výsledek ve výši 10.299,04 Kč. 
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženým rozborem hospodaření za rok 2021 včetně komentáře k rozdílům a rovněž s navrhovaným přidělením 

hospodářského výsledku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do rezervního fondu. 

 

Zpracovala: Božíková 

Ústí nad Labem: 1. 3. 2022      

Vedoucí odboru: Ing. Martin Kohl 
 


