
 
 



 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 opět po roce se mnohým z Vás dostává do rukou výroční zpráva Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem. Zasíláme ji totiž jako poděkování těm, kteří přispěli ústecké 
knihovně finančně, knižními a časopiseckými dary, fyzicky nebo morálně. Bez jejich pomoci by 
knihovna splnila všechny úkoly, které si stanovila v plánu práce na začátku roku, s většími 
problémy. Ostatním – většinou významným představitelům města a kraje – ji posíláme, aby 
získali přehled o tom, co knihovna v uplynulém roce zrealizovala. 
 Toho, kdo do  knihovny nechodí, asi nenapadne, že v ústecké knihovně se nejen půjčují 
knihy, časopisy, hudebniny, magnetofonové kazety, CD-ROM, DVD, ale že knihovna a její 
pobočky organizuje i řadu exkurzí, besed, školení, výstav a jiných akcí pro nejmenší i seniory. 
Navíc mnohé činnosti, jako je nákup a katalogizace dokumentů, udržování počítačové sítě či 
péče o knihovny zřizované obcemi na Ústecku a metodické řízení knihoven v Ústeckém kraji 
zůstávají skryty zraku i těm, kteří knihovnu často navštěvují. 
 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je již sedmým rokem zřizována 
Ústeckým krajem. Většina finančních prostředků na chod knihovny sice pochází z krajského 
rozpočtu, ale pracovníci knihovny se snaží získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů, 
především z grantů Ministerstva kultury ČR.  Na základě podaného projektu v rámci grantu 
VISK 2 (Vzdělávání pracovníků knihoven v ITC v Ústeckém kraji) obdržela naše knihovna v r. 2009 
finanční částku 48 000 Kč na výuku 120 hodin v základních dovednostech informačních                     
a komunikačních technologií. Školení bylo nabídnuto všem profesionálním knihovnám 
v Ústeckém kraji a prostřednictvím pověřených knihoven i místním knihovnám v jednotlivých 
okresech. Knihovna uspěla i s projektem Zpřístupnění ohrožené Severočeské Mladé fronty 
prostřednictvím digitálních kopií na CD-R a na internetu (3. etapa) ve VISK 7, který Ministerstvo 
kultury ČR dotovalo 47 000 Kč, a s projektem Besedy s cestovateli, se spisovateli, autorská 
čtení či křty nových knih v grantu Knihovna 21. století, na nějž Ministerstvo kultury ČR přispělo 5 
000 Kč.  
 Ač by se mohlo zdát, že rok 2009 byl pro ústeckou knihovnu úspěšným, není tomu tak. 
Nepodařily se totiž získat z Regionálního operačního programu investiční prostředky na 
přestavbu objektu bývalého učiliště spojů v ulici Na schodech na Evropskou knihovnu. Problém 
nedostatku prostor pro deponování povinných výtisků a pro vybudování oddělení cizojazyčné 
literatury tak zůstal i nadále nevyřešen, i když na začátku loňského roku byla dokončena 
projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Věřme, že vedení Ústeckého kraje 
posoudí Evropskou knihovnu jako prioritu pro rozvoj vzdělávání obyvatel našeho kraje a uvolní 
vlastní investiční prostředky poté, co prostředky z Regionálního operačního programu byly již 
vyčerpány na jiné projekty. 
 
 
 
duben 2010         Ing. Aleš Brožek 
            ředitel Severočeské vědecké knihovny 
 
 
 
 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 
 

Dne 8. ledna podala ústecká knihovna na Ministerstvo kultury ČR projekt 3. etapy 
zpřístupnění ohrožených regionálních periodik. Získané finanční prostředky umožnily 
digitalizovat 2600 stran Mladé Fronty z let 1949 a 4500 stran Severočeské Mladé Fronty ze 
stejného období. Křest brožury Vodopády na Ústecku, který se konal 15. ledna v knihovně, 
přilákal 150 osob. 

Dne 11. února byla ve Velké hradební instalována putovní výstava prací studentů 
uměleckých škol o hrozbách neonacismu nazvaná Dovedu to pochopit? Ve stejnou dobu byla 
k vidění na ostění v budově W. Churchilla výstava fotografií vážek severní Moravy,kterou  
vystřídala 18. února výstava fotografií z Tanzanie a Zambie. 

Dne 3. března  byla hostem oddělení pro děti a mládež spisovatelka Renata Štulcová. 
Žákům 5. tříd ZŠ Hluboká četla ze své fantasy trilogie Nemetonburk a představila právě 
vycházející novinku Růže a krokvice. Děti si mohly prohlédnout návrhy ilustrací Renáty 
Fučíkové a dozvědět, jak taková kniha od prvního nápadu vzniká. Veliký úspěch měly labyrinty, 
které se děti naučily kreslit. 

Dne 3. dubna se uskutečnila tradiční Noc s Andersenem, tentokrát inspirovaná knihou 
Nekonečný příběh od Michaela Endeho. Předcházela jí soutěž pro naše čtenáře ve věku 8 –14 
let, v níž měli jakoukoli formou zpracovat, co podle nich dělají knížky v noci. Autoři zajímavých 
prací byli odměněni možností zažít noční dobrodružství v knihovně na vlastní kůži. Na cestě 
podobné té, kterou museli projít hrdinové knihy Átrej a Bastián, pak společně bojovali za 
záchranu Fantázie, světa, bez kterého se ten náš neobejde. Od 20. do 22. dubna hostila 
knihovna zástupce partnerských knihoven, zkouškových center a British Council z celé 
republiky. 

 Dne 5. května besedovala Zuzana Kailová s Milošem Hladěnou, Jaroslavem Hovorkou 
a Jaroslavem Zahálkou o ochraně životního prostředí našeho regionu. Týden nato četla 
v knihovně Milena Oda, německá spisovatelka pocházející z Čech, a následující den představili 
členové Severočeského klubu spisovatelů své novinky. 

 Dne 26. června rozhodl výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, že projekt 
Evropské knihovny neschválí k podpoře z Regionálního operačního programu. 

V letních měsících proběhla revize fondu sklad Vaňov signatury S a IS. Po revizi došlo  
k posunu fondů a fond obou signatur byl definitivně uložen. V lidové části knihovny byl 
zrevidován volný výběr a sklady v budově W. Churchilla. Do vybudovaného  skladu 
Chabařovice  byl  přestěhován fond již nevycházejících a málo využívaných svázaných 
časopisů. 

V rámci Dnů evropského dědictví besedovali 9. září Martin Krsek a Jiří Bálek o minulosti 
ústecké zoologické zahrady a obě budovy knihovny byly otevřeny pro veřejnost v sobotu            
a neděli 12. a 13. září.  

Týden knihoven proběhl 5. -11.října 2008 s mottem „Kniha mého srdce“. Zahájilo jej  
společné čtení žáků ZŠ Petrovice z knih, které se dostaly do finále celostátní ankety, a ukončilo 
sobotní přihlašování nových čtenářů zdarma. V Týdnu knihoven se navíc začalo s půjčováním 
brýlí a deštníků a s online předregistrací. Pro uživatele knihovny byl vydán stručný barevný 
průvodce po službách knihovny. 

Listopad byl tradičně ve znamení filmových festivalů. Nejprve se od 5. do 9. listopadu 
uskutečnily projekce a doprovodné akce v rámci MFF Femina Film, jichž se zúčastnilo 120  
 



 
osob. Promítání filmů MFF Voda * moře * oceány, autorská čtení a besedy s tvůrci filmů 
navštívilo ve dnech 24. a 25. listopadu dokonce 500 osob.  

Bohatý celoroční program pro děti zakončilo 11. prosince společné čtení vánočních 
příběhů, výroba obřích ilustrací, papírových ozdob a vánočních přání na stromeček. Pro 
dospělé byl uspořádán adventní pěvecký koncert 8. prosince a operní recitál Lady Hadačové              
a Jaroslava Myšáka 14. prosince.  

 

Z ČINNOSTI  JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 
 
Oddělení doplňování a evidence knihovních fondů 

Zakoupilo knihy, normy, CD-ROM, videokazety a jiná média (k objemu vynaložených finančních 
prostředků byl dosažen průměrný rabat 31,1 %) a zaevidovalo je. Velkou pozornost věnovalo 
produkci archivů v ČR a snažilo se průběžně získat dokumenty vydané v roce 2009 včetně 
chybějících dokumentů z minulých let. Zaměřilo se rovněž na získávání neprodejných 
dokumentů. V rámci mezinárodní výměny publikací získalo 59 dokumentů z Německa, 
Slovenska a USA. 
 
Oddělení zpracování knihovních fondů 
 
Zkatalogizovalo 14 445 titulů českých i zahraničních knih jmenně a 15 036 titulů věcně. 
Pokračoval rutinní provoz obohacování záznamů o obrázky obálek v celkovém počtu 5115, 
z toho 788 bylo naskenováno. V dubnu 2009 došlo k propojení online katalogu s tzv. obálkovým 
serverem, budovaným na národní úrovni v MZK Brno, a tím i k doplnění obálek ke starším 
záznamům. V souvislosti s projektem TOC, spočívajícím ve skenování obsahů vybraných 
dokumentů, se ke staženým záznamům začaly přidávat odkazy na pdf soubory s obsahy, a to 
v celkovém počtu 2037 v rozmezí duben až prosinec 2009. V součinnosti s dalšími odděleními 
knihovny pokračovalo a bylo dokončeno systematické čištění slovníku tematických autorit.  
 
Hudební oddělení 
 

Zakoupilo  265 CD, 152 DVD, 15 Blu-ray disků a  44 hudebnin. Dalších 29 CD a 24 hudebnin 
získalo jako dar. Při akvizici se zaměřilo na životní jubilea (J.B. Foerster, A. Scarlatti), na 
terezínské autory (Krása, Ullmann, Klein) aj. Zpracování zvukových i zvukově obrazových  
dokumentů probíhalo v souladu s katalogizačními pravidly AACR2 a formátem MARC 21, 
přičemž se využilo čerstvě vydané brožury Katalogizace hudebnin. 
 
Bibliografické oddělení 
 

Zpracovalo Kalendárium 2010 a medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí. 
Podílelo se na zodpovídání dotazů ze služby „Ptejte se knihovny“. Do bází budovaných 
bibliografickým oddělením bylo uloženo: REOS 346 nových osobností + 1 266 osobností 
aktualizováno a doplněno, ANL 331 záznamů. Do Databáze národních autorit NK ČR bylo 
odesláno 55 návrhů nových personálních autorit, 15 korporativních, 26 geografických, 2 návrhy 
akcí. Odesláno bylo také 39 návrhů na opravu či doplnění personálních autorit. 
  



 
Všeobecná studovna 
 

Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb 
využilo 30 osob. Pracovnice nabízely návštěvníkům bezplatný přístup k databázi plných textů 
českých novin a časopisů Anopress, k zahraniční bázi EBSCO, ke čtyřem bázím v rámci 
systému OCLC a nově k plnotextové bázi norem Českého normalizačního institutu. 
V souvislosti s jejím nákupem se přestaly odebírat normy v papírové podobě.  
  
Oddělení časopisů 
 

Do fondu přijalo noviny a časopisy v počtu 2 933 titulů, z toho 93 titulů bylo zahraničních 
(Německo 26, USA 18, Slovensko 23, Velká Británie 11, Francie  7, Švýcarsko  2, Rusko  2, 
Kanada 2, Belgie 2). Do katalogu uložilo 342 nových záznamů periodik, do vazby zkompletovalo  
1 545 svazků periodik. V čítárně novin a časopisů bylo pravidelně odebíráno 469 titulů periodik. 
 
Oddělení anglické literatury 
 

Uspořádalo 22 exkurzí, dva tematické dny (Den s Cabridgeskými zkouškami a Open House), 
pět seminářů, 21 prezentací Cambridgeských zkoušek a 13 videoprojekcí. Zorganizovalo jarní, 
letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek pro 160 účastníků a 5 sezení tzv. čtenářských 
skupin, kde se diskutovalo o přečtených knihách.  
  
Oddělení pro děti a mládež 
 

Uspořádalo 42 lekcí seznámení s knihovnou, setkání se spisovateli Renatou Štulcovou                      
a Lubomírem Müllerem, uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem a podruhé Den pro dětskou 
knihu. Podruhé také pozvalo do knihovny oblíbený projekt LiStOVáNí, který představil 
legendární Včelí medvídky Jiřího Kahouna.  
 
Okresní metodické oddělení 

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 682 svazků za 280 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 28,81 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 76 metodických návštěv, poskytlo 88 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo 2 aktivy a dvanáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. V městské knihovně 
v Trmicích zajistilo tři kurzy pro seniory – Školička internetu. Do knihovního systému REKS 
připojilo knihovny v Povrlech, Přestanově a Velkém Březně. V průběhu roku zajišťovalo servis 
programu LANius pro oblast severních Čech.  
 
Krajské metodické středisko 
 

Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2008 a podniklo 67 metodických 
návštěv. Uspořádalo 5 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 8 kurzů v základních dovednostech 
v informačních a komunikačních technologiích pro 79 knihovníků z 26 knihoven Děčínska,  
Litoměřicka, Mostecka, Teplicka a Ústecka.  
 
 



 
Oddělení automatizace 
 
V obou hlavních budovách nainstalovalo wi-fi routery umožňující připojení uživatelům vlastními 
notebooky k Internetu. Ve vstupních halách obou budov zprovoznilo elektronické panely, které 
upozorňují čtenáře na aktuální akce knihovny. Ve vnitřní síti knihovny byla zprovozněna 
serverová aplikace wiki a byl zaveden systém vystavování nabídkových seznamů vyřazeného 
fondu na webu knihovny. Na internetovských počítačích pro čtenáře byl nainstalován přístup do 
systému Kramerius.  
 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ 
  
Celkový stav knihovního fondu a  jeho složení  (po odpisech)   ke dni  31. 12. 2009 
 
Celkem fond 776 360 knih. jednotek 
Z toho 
knihy, sváz. časop.,kartogr.d. a brožury                         704 848  knih. jednotek 
        elektronické dokumenty 
 (CD-ROM, diskety, DVD)                                          7 914  knih. jednotek       
 audiovizuální dokumenty zvukové  
 (gramodesky, CD, MC)                                           26  048  knih. jednotek  
 audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
 (videokazety, DVD filmy)   1 298  knih. jednotky 
 SD                                                                                          2  knih. jednotky  
 hudebniny                                                                        9 031  knih. jednotek  
 normy                                                                            27 219  knih. jednotek 
V roce 2009 bylo přijato  do evidence celkem 27 031 knih. jednotek. Z toho: 

knihy a brožury 22 687 knih. jednotek 
kartografické dokumenty                                                 400 knih. jednotek 
svázané časopisy                                                         1 958 knih. jednotek 

elektronické dokumenty       
(diskety, CD-ROM, DVD)   757 knih. jednotek        
audiovizuální dokumenty zvukové 
(MC, CD) 827 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové                                  
(videokazety, DVD filmy)                                                              325 knih. jednotek    
hudebniny  68 knih. jednotek 
normy    9 knih.  jednotek  
Úbytek knihovního fondu                                                         10 155 knih. jednotek 
 
Počet titulů odebíraných novin a časopisů                                 2 933 knih. jednotek 
z toho zahraniční                  93 knih. jednotek 
Počet výpůjček v r. 2009                                                     1 100 865 knih. jednotek 
  
Počet návštěv v r. 2009                                                          232 184    
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2009                                11 798    
Z toho: dětí                      1 503 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční Noc s Andersenem, během níž děti plnily soutěžní úkoly a nocovaly v knihovně, 
připadla tentokrát na 3. duben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další noc, a to II. ústecká noc literatury, během níž se četla německá literatura v českém 
jazyce, se uskutečnila v knihovně 13. listopadu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze své nové knihy nazvané Povídky o lásce četl 27. listopadu Ústečanům Michal Viewegh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V letních měsících byl v lidové části knihovny zrevidován volný výběr 
 
 



Počet kulturních a vzdělávacích akcí                      357 
Počet vydaných tištěných publikací                                                   8 
 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 
 
Celkové výnosy 40 988 tis. Kč 
z toho  vlastní příjmy 1 544 tis. Kč 
 granty magistrát 300 tis. Kč 
 granty MK                                                                     100  tis. Kč 
 příspěvek od KU na činnost 39 014 tis. Kč 
 v tom region. funkce  1 020 tis. Kč 
Celkové náklady 40 972 tis. Kč 
Hospodářský výsledek kladný  16 tis. Kč 
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   94  
Průměrný plat                                                                       19 156  Kč 
 
 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2009 

 

     

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2009 
 
1. Jablko smírčího soudce / Vladimír Stibor (ISBN 978-80-7055-160-8), 59 s., 600 výt. 
2. Střípky z minula / Hana Králová (ISBN 978-80-7055-161-5), 80 s., 200 výt. 
3. Naše kopečky / Anna Stará (ISBN 978-80-7055-157-8), [14] s., 1000 výt. 
4. Výroční zpráva za rok 2008 (ISBN 978-80-7055-162-2), [11] s.,  80 výt. 
5. Tisíc podob lásky / Světla Janoušková (ISBN 978-80-7055-163-4), 63 s., 250 výt. 
6. V náplavech času / Ladislav Holý (ISBN 978-80-7055-164-6), 37 s., 200 výt. 
7.  Kde se země provinila: almanach Severočeského klubu spisovatelů v Ústí nad Labem (ISBN         
978-80-7055-167-7),  99 s., 300 výt. 
8. Životy hudbě zasvěcené / Anna Stará  (ISBN 978-80-7055-168-4), [96] s., 500 výt. 

  9. Výběr kulturních výročí 2009/2, nestr., v elektr. podobě 



  10. Výběr kulturních výročí 2009/zvl. číslo. Kalendárium na r. 2010, nestr., v elektr. podobě 
  11. Výběr kulturních výročí 2010/1, nestr., v elektr. podobě 
   

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY 
 

Na konferenci Kniha ve 21. století v Opavě 5. února přednášel A. Brožek na téma České 
knihovny jako vydavatelé beletrie. A. Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který 
tentokrát proběhl 10. června v Hradci Králové a na němž vystoupila M. Lichtenbergová 
s přednáškou Akvizice dokumentů prostřednictvím distributorů, nakladatelů a knihkupců 
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. V rámci konference Krajská knihovna a její 
úloha v systému knihoven u příležitosti 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové proslovil A. Brožek 4. listopadu přednášku nazvanou Krajská knihovna – místo, kde 
najdete vše, co vyšlo v regionu. Ve stejný den hovořila I. Opravilová o službách knihovny na 
Dnu kariéry na UJEP. 

Z odborných článků pracovníků knihovny lze uvést např.: 
 

Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2008 / Aleš Brožek. In: 
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, č. 3 (2009), s. 104-106. 
 

Deset ročníků soutěže o nejlepší webové stránky českých knihoven Biblioweb / Aleš Brožek. In: 
ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě ; Local and Regional Information Society ; 
Visegrádská konference V4DIS : Hradec Králové, kongresové centrum Aldis. Praha: Triada, 2009, 
s. 49-50. Dostupný na World Wide Web: <http://www.isss.cz/archiv/2009/download/isss2009.pdf >. 
 
 

19. akviziční seminář v Hradci Králové – jen krok k významnému výročí tradičních setkávání / 
Jana Chadimová. In: Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7. [cit. 2009-07-01]. Dostupný na World 
Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5585>. URN-NBN:cz-ik5585. ISSN 1212-5075. 
 

Krajská knihovna – místo, kde najdete vše, co vyšlo v regionu / Aleš Brožek. In: Sborník 
z konference Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven. Hradec Králové 2009. 978-80-
7052-090-1, s. 83-88. 
 
 
 
INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI 
 
 V r. 2009 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku téměř 240 článků o naší 
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:  

Knihovně chybí prostory, stavět začnou až na podzim / Radek Nohl. – In: Ústecký deník. – 26. 01. 
2009, s. 3.  

Knihovna vystavuje dravé vážky z Moravy / (dts). – In: Ústecký deník. – 28.01.2009, s. 7 + foto.   

Knihovna prvňáčky registruje zdarma šest let / (opk). – In: Ústecký deník. – 05.02.2009, s. 8.  

Stavební povolení pro knihovnu v únoru nebude / Janni Vorlíček. – In: Ústecký deník. – 07.02.2009, s. 3. 

Prvňáčci mají knihovnu zdarma /  txt ala. – In: 14 dní : Regionální čtrnáctideník. – 23.02.2009, s. 3 + foto. 



Šikovní školáci s fantazií mají šanci užít si Noc s Andersenem / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 
28.02.2009, s. 2 + foto. 

Dobrodružná Noc s Andersenem byla v knihovně pastí pro dospělé : více než 50 dětí přespalo z pátku na 
sobotu v knihovnách na Ústecku : a bavilo se tam / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 06.04.2009, s. 2 + foto. 

Knihovna vystavuje ex libris známých regionálních autorů / Radek Strnad. – Ústecký deník. – 
24.04.2009, s. 7 + foto. 

Spisovatelka čte v knihovně / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 12.05.2009, s. 7 + foto. 

Knihovny mají plno, v době krize jejich význam roste [rozhovor s  ředitelem knihovny] / František 
Roček. – In: Ústecký deník. – 18.07.2009, s. 3 + foto.  

Čtenáři brali knihovnu útokem, bude zavřená / Jitka Hadašová. – In: Ústecký deník. – 18.07.2009, s. 
3 + foto. 

Týden knihoven zve na křest /  Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 05.10.2009, s. 17 + foto. 

Knihovna začala půjčovat  čtenářům brýle a deštníky / (ČTK, ula). – In: Mladá fronta Dnes. – 14.10.2009, s. 
3 – severní Čechy. 

Unikátní filmy mají šanci vidět také školy / Iva Opravilová. In: Ústecký deník. – 25.11.2009, s. 7. 

Devítky ve vědecké knihovně / Nguyen-Vu Duc. – In: Naše adresa. – 30.11. – 5.12. 2009, s. 19. 

Novou knihovnu kraj nepostaví: Kraj na budovu nedá peníze. Ředitel Brožek si stěžuje už 6 let, že nemá 
kam dávat knihy / Janni Vorlíček. – In: Ústecký deník. – 16.12.2009, s. 3 + foto. 

Ředitel knihovny vozí nové přírůstky z Ruska /  - In: Ústecký deník. – 29.12.2009, s. 2 + foto. 
 
 
SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ 
 
Radka Avramova z Českých Budějovic,  Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, advokátní kancelář 
v Praze,  Biskupství královéhradecké - Diecézní teologický institut v Hradci Králové, Biskupství 
litoměřické, CAD PRESS v Bratislavě, CARITAS-Vyšší odborná škola sociální v Olomouci,  
CEVROINSTITUT v Praze, Jon Davis z Prahy, Olga Domorázková z Ústí nad Labem, Jiří  
Dürich z Mladé Boleslavi, Ekumenická akademie v Praze, Filosofický ústav AV ČR v Praze,  
Firma SMG v Praze, Dr. Otilie Grezlová z Přerova nad Labem, Ing. Petr Houška z Ústí nad 
Labem,  Dr. Naděžda Hudíková z Ústí nad Labem, Informační kancelář Rady Evropy v Praze, 
Institut umění + Divadelní ústav v Praze, International Visegrad Fund v Bratislavě,  Japanese 
Literature Publishing and Promotion Center v Tokiu, Jiří Jirkovský z Ústí nad Labem, Knihovna 
a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, Knihovna města Plzně v Plzni, Linde, 
nakladatelství a akciová společnost v Praze, LOSAN, s.r.o., v Ústí nad Labem, PhDr. Radovan 
Lovčí z Plasů u Plzně, The Low Countries v Belgii, Masarykův ústav a archiv AV ČR v Praze, 
Městský úřad,  odbor kultury a cestovního ruchu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, 
Městský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství v Kolíně,  Ministerstvo kultury, odbor 
církví v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor ekonomických analýz v Praze, Nadace 
Jana a Medy Mládkových - Muzeum Kampa v Praze, Nakladatelství Alisa-Vladimír Mostina 
v Petřvaldě, Nakladatelství Brána a Deus v Praze, Nakladatelství Budeč v Praze,  
Nakladatelství OLDAG v Polance nad Odrou, Nakladatelství Šulc-Švarc v Praze, Nakladatelství 
Tomáš Halama v Praze,  Národní archiv v Praze, Národní památkový ústav, územní odborné 



pracoviště v Českých Budějovicích,  Národní rada osob se zdravotním postižením, pracoviště 
Olomouc v Olomouci,  Nejvyšší kontrolní úřad v Praze,   New Era, Publications International 
v Dánsku,  Obec unitářů v Plzni,  Oddíl zrakově postižených sportovců TJ Lovochemie 
v Lovosicích,  Ostravský cicerový klub Radegast v Ostravě,  Václav Panocha z USA, PNS a.s. – 
Divize Ústí nad Labem, Petra Poláková z Ústí nad Labem, I. Pomahačová z Březové,  
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta-katedra slavistiky Prešově,  Vladimír Přibský z Prahy,  
Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Ruská tradice, sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR 
v Praze,  Tomáš Severa z Ústí nad Labem, Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik-Ústav 
veřejné správy a regionální politiky v Opavě, Sociologický ústav AV ČR v Praze, Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením v České republice, sekce Downův syndrom v Jablonci nad 
Nisou,  Společnost přátel beuronského umění v Praze,  Státní oblastní archiv v Zámrsku, 
Statutární město v Hradci Králové,  Střední odborná škola v Luhačovicích, Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů v Praze,   Olga Szymanská z Prahy, Petr Švarc z Ústí nad Labem,  
Leon Tomev z Litoměřic, Transparency International v Praze,  Tympanum, s.r.o. v Praze, 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta-katedra sociální práce a sociální politiky  
v Hradci Králové, Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Konštantina 
Filozofa,  Fakulta sociálných vied a zdravotnictva - Ústav romologických štúdií v Nitře,  
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta - katedra etickej a občianskej výchovy v Bánské 
Bystrici,  Úřad vlády České republiky v Praze, Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze,  
Ústav pro studium totalitních režimů v Praze,  Petr Veselý z Brna,  Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, Wolters Kluwer ČR, a.s., 
v Praze, Západočeská univerzita, Filozofická fakulta-katedra filozofie v Plzni, Zemský archiv 
v Opavě. 
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