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SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
V ÚSTÍ  NAD LABEM – 

PRŮVODCE SVĚTEM REALITY I  FANTAZIE .

Malé kulturní americké centrum – 
American Library Ústí nad Labem –
jsme v rámci Oddělení cizojazyčné 
literatury otevřeli díky spolupráci 
s Velvyslanectvím USA.  

Jeho dokumentový fond, 
který bude dále aktualizován 
a rozšiřován, je tvořen beletrií, 
naučnou literaturou, 
učebnicemi 
a výukovými materiály. 

Primárně je zaměřen 
na potřeby studentů
 a učitelů angličtiny, 
díky jeho 
rozmanitosti 
si tu ale 
na své 
přijdou 
i další 
cílové 
skupiny. 

Ústecký kraj připravil veletrh 
Jak na společné vzdělávání 2021 

s podtitulem Co nám covid dal a vzal, 
kde jsme se významně podíleli 

jednak na zajištění přednáškového 
programu, jednak jsme představili 

množství svých aktivit ve 
vystavovatelské doprovodné části. 

Prezentovali jsme se zejména 
nadstavbovými a moderními 

službami, které mění a otevírají 
nový pohled na činnost 

knihoven a rozšiřující se pole 
jejich působnosti.

Návštěvníci veletrhu se tak 
mj. seznámili s 3D tiskárnami, 

virtuální realitou a ozoboty, 
mohli se projít po Měsíci 

či zmizet díky 
trikům AV studia.

Klasické knihovnické 
služby na veletrhu 

reprezentovala ukázka 
portfolia elektronických zdrojů 
a databází, nabídka Dětského 

oddělení zaměřená na čtenářskou 
gramotnost a ochutnávka 

z fondu Americké knihovny. 

Bonbonkem pak byla 
prezentace několika 

faksimilií rukopisů 
a starých tisků. 

Poradenské a edukační 
centrum představilo novinky 

svých partnerů 
a chystanou Databázi pomůcek. GERTRUDE STEIN 

JEDNIČKA JE 
NEJOSAMĚLEJŠÍ ČÍSLO

Rádi bychom poděkovali za úsilí, čas a obětavost 7 dobro-
volníkům, kteří v knihovně odpracovali celkem 372 hodin 
při distribuci objednaných knih v době uzavření knihovny, 
pomáhali při práci ve skladu knih, vedení projektu Open 
English Club, přípravě aktivit pro děti na pobočce Hornická 
(deskové hry) nebo během jednorázových akcí knihovny 
(tvořivé dílny, workshopy Dětského oddělení).

Za přízeň a podporu děkujeme Ústeckému kraji, svému 
zřizovateli, a městu Ústí nad Labem.  Velvyslanectví USA, 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L., Národnímu pedago-
gickému institutu, SPC Ústí n. L., Dobrovolnickému centru, 
kavárně Knihomolka, společnostem Spektra, Tyfloservis, 
Tyflocentrum a Tichý svět, Nadačnímu fondu FriendlyVox, 
Severočeskému klubu spisovatelů, České genealogické 
společnosti, projektu KineDok, centru PÉXIS, Badatelské 
akademii Datel, nakladatelstvím Fraus a Pasparta, měsíč-
níku Uličník, společnosti Black and Decker a dalším part-
nerům patří naše díky za pomoc a spolupráci. 

A všem svým čtenářům a návštěvníkům ze srdce děkuje-
me za věrnost, zájem a společně strávené chvíle.

MLUVIT A NASLOUCHATYANKEE Z CONNECTICUTU 
NA DVOŘE KRÁLE

ARTUŠEZapůjčili jsme pro 
vás 87 dokumentů 
z jiných knihoven 
v rámci meziknihovní 
výpůjční služby 
(2 ze zahraničí) 
a 2 095 našich 
dokumentů jsme 
k zapůjčení odeslali.

Pokračovali jsme 
v digitalizaci regionálních 
publikací, ke zveřejnění 
bylo připraveno 
167 ročníků 
periodik.

ZEMĚ 
DIVŮ

Vydali jsme 9 tištěných publikací v celkovém nákladu 
2 230 výtisků. Na webu knihovny jsme zveřejnili 9 elek-
tronických dokumentů, mj. elektronickou verzi Výroční 
zprávy 2020 nebo novou koncepci knihovny a 2 čísla seri-
álu Výběr kulturních výročí.

S cílem pomoci osamělým seniorům překonat období 
sociálního vyloučení jsme spustili telefonní linku Zavo-
lejte knihovně. Těm, kdo právě nemohou osobně přijít do 
knihovny, jsme nabídli řešení v podobě služby Zásilka 
z ústecké knihovny.

Pro zájemce o astronomii jsme otevřeli Astroklub a bě-
hem roku připravili několik pozorování oblohy i živé vysí-
lání zatmění Slunce. Díky velkorysosti společnosti Black 
and Decker jsme vybavili elektrickým nářadím dílnu pro 
veřejnost. 

Naše 
Americká 
knihovna 
zároveň 
zprostředkovává 
přístup do databáze 
eLibrary, jež nabízí mj. širokou škálu 
amerických periodik, a připravuje kulturní 
a vzdělávací akce jak pro školy a studenty, 
tak pro širokou veřejnost. 

Poznali jste v titulcích 
díla amerických 
autorů a autorek?

Pokud je správně určíte, 
můžete z prvních 
písmen jejich příjmení 
zkusit sestavit název 
jednoho z oblíbených
 literárních žánrů.



MILÍ ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI 
A PŘÁTELÉ NAŠÍ KNIHOVNY,

v úvodu loňské výroční zprávy jsem napsala, že 
knihovny tady pro vás byly, jsou a budou jak v ča-
sech zlých, tak i v těch dobrých, a věřila, že vše 
zlé se v lepší obrátí. Bohužel byl ale rok 2021 zno-
vu rokem, kdy dalším těžkým obdobím procházela 
nejen kultura, ale celá společnost. Jsem však ráda, 
že mohu říci – i přes mnohé překážky a těžké chvíle 
naše knihovna v této zkoušce obstála na výbornou. 

Pandemie nám ukázala, jak pružní dokážeme být 
a jak bezprostředně se dokážeme přizpůsobit no-
vým situacím. Jsem právem pyšná na své kolegy, 
kteří to i přes nepřízeň doby a různá úskalí nevzdali 
a neustále hledali nové cesty ke zpřístupnění slu-
žeb knihovny. Ať už se jednalo o výdejní okénka, 
spolupráci s dobrovolníky nebo realizaci online akcí, 
knihovníci to zvládli skvěle. Zároveň mě těší, že 
uplynulý rok byl úspěšný a plodný i stran inovací 
a  projektů. Vedle báječného mezigeneračního pro-
jektu „Dopis babičce a dědečkovi“ se nám podařilo 
navázat spolupráci s Velvyslanectvím USA, otevřít 
polytechnické dílny, audiostudio, Astroklub či půj-
čovnu ručního nářadí.

A co si přát nakonec? Naším posláním, které jsme 
formulovali v rámci tvorby nové koncepce, je, aby se 
knihovna v dalších letech stala pro každého z vás 
skvělým průvodcem světa reality i fantazie a bez-
pečným místem, kam se budete rádi vracet. Proto 
budeme já i mí kolegové potěšeni, když tomu tak 
opravdu bude.

Přeji vám všem pevné zdraví a spoustu neotřelých 
zážitků v knihovně.

 

Jana Linhartová, ředitelka
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ZVONEM
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Vzdělávat se a bavit jste se s námi mohli 
v knihovně, mimo ni i ve virtuálním prostoru.
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NALEZENÁ  MINULOST
V průběhu roku 2021 vyšlo o knihovně více než 230 člán-
ků, nejčastěji vycházely v regionálních médiích a jejich 
mutacích (např. Žít Ústí, regionální Deníky apod.). Repor-
táže o aktivitách knihovny se také pravidelně objevova-
ly ve vysílání ČRo Sever.

Psalo se a hovořilo o dostavbě a plánovaném otevře-
ní depozitáře Na Schodech, snížení rozpočtu na provoz 
knihovny, o podobě služeb knihovny během protipan-
demických opatření, nové službě Zásilka z ústecké 
knihovny nebo o projektu Dopis babičce a dědečkovi. 
Nechyběly pozvánky na online a „živé“ akce, výtvarné 
dílny, soutěže, autorská čtení.  Bez pozornosti nezůstalo 
slavnostní otevření Americké knihovny ani vydání no-
vých publikací. Řada článků byla věnována dobrovolní-
kům z řad zaměstnanců knihovny a jejich pomoci při 
odstraňování následků ničivého tornáda na jižní Moravě.

V Magazínu Severočeské vědecké knihovny na adrese 
blog.svkul.cz jste si mohli přečíst 34 nových příspěvků, 
na YouTube kanálu knihovny přibylo 11 nových propa-
gačních videí. Najdete nás i na Facebooku a na Insta-
gramu můžete sledovat, jak Žijeme s knihou, podívat 
se Do_studovny, zjistit, co se děje v alul.american.
knihovna, nebo virtuálně navštívit Detske_knihovnaus-
ti. Dětem a jejich rodičům přináší inspiraci detskyblog.
svkul.cz.

V roce 2021 jsme pro vás získali 18 434 nových do-
kumentů za 3 241 699,50 Kč. Dalších 1 175 svazků 
za 265 342 Kč bylo zakoupeno pro výměnný fond 
v Oddělení regionálních funkcí. 

Opět jsme se zapojili do projektu podporujícího ná-
kup nekomerčních titulů české literatury a literární 
vědy a kritiky do veřejných knihoven Česká knihov-
na a získali tak 37 titulů. Díky projektu Cizojazyčná 
literatura jsme přijali 162 knih.

Nabídli jsme 3 023 exemplářů periodik, jejich povin-
ný výtisk jsme doplnili nákupem za 158 640,86 Kč.

8 175
lidí se zaregistrovalo

122 511
lidí přišlo do knihovny

232 616
lidí využilo online služeb 
z prostoru mimo knihovnu

146 498
lidí nahlédlo na webové stránky

11 617
lidí navštívilo některou z akcí

682
akcí bylo připraveno pro veřejnost

727 893
dokumentů knihovna nabízela

304 850
dokumentů 
si čtenáři 
vypůjčili 17 845

digitálních 
dokumentů 
bylo staženo

3 377
e-dokumentů 
si čtenáři 
vypůjčili

beletrie
MORNŠTAJNOVÁ, ALENA: 
Tiché roky

naučná literatura
ŠLACHTA, ROBERT: 
Třicet let pod přísahou

dětská literatura
KINNEY, JEFF: 
Deník malého poseroutky

e-kniha
LEDNICKÁ, KARIN: 
Šikmý kostel

audiokniha
VONDRUŠKA, VLASTIMIL: 
Mezi tiárou a orlicí. I, 1045–1073 
a VONDRUŠKA, VLASTIMIL: 
Pomsta bílého jednorožce

film
Příliš osobní známost 
a Psí poslání 2

desková hra
Zlaté Česko: otázky a odpovědi: 
zábavná hra pro zvídavé Čechy

mapa
Česko a Slovensko;  
Evropa: autoatlas časopis

Reflex: 
CS společenský týdeník

CD
Advaced 5: authentic examination 
papers from Cambridge ESOL

hudební CD
20 Best Of Ireland

174 796
 lidí hledalo 
v katalogu 


