


Vážená paní, vážený pane,
v loňském roce vstoupila Severočeská vědecká knihovna (SVK) již do šedesátého roku 

své existence. Toto jubileum připomínala tato kulturní a vzdělávací instituce, která poskytuje 
služby  ve  svých  dvou  hlavních  budovách,  na  sedmi  pobočkách  a  ve  zvukové  knihovně, 
obyvatelům Ústeckého kraje po celý rok. Na plakátech s měsíčním programem se objevoval 
nápis  Ústecká  knihovna  1945  –  2005  a  v Nových  ústeckých  přehledech  vycházel  seriál 
bilancující v každém čísle jinou oblast činnosti knihovny. Během roku se připravoval scénář 
výstavy  a  filmu  o  knihovně,  což  vyžadovalo  prohlédnout  stovky  fotografií  a  dobových 
předmětů, pročíst stovky stran knihovních plánů a ročních zpráv. Oslavy 60 let knihovny pak 
vyvrcholily 16. listopadu setkáním bývalých a stávajících zaměstnanců, na němž byl promítnut 
film a předány pamětní listy téměř padesáti zaměstnancům, kteří v knihovně pracovali 20 a více 
let.  Účastníci  setkání  si  pak  mohli  prohlédnout  rozsáhlou  výstavu  dokumentující  60  let 
knihovny a odnést brožuru věnovanou vzpomínanému výročí.

Kromě oslav bylo další rozsáhlejší akcí položení nové podlahové krytiny v půjčovně 
odborné  literatury ve  Velké  hradební  během  letních  prázdnin.  Od  otevření  přístavby totiž 
uplynulo  již  devět  let  a  tato  doba  se  začala  projevovat  na  interiéru  i  exteriéru  budovy. 
Vysokozátěžové  koberce  nevydržely  neustálý  pohyb  statisíců  čtenářů,  kteří  knihovnu 
každoročně  navštěvují,  a  musely  být  proto  nahrazeny  linoleem.  V r.  2006  bude  výměna 
podlahové krytiny pokračovat v dalším patře přístavby, kde je všeobecná studovna, takže i tam 
se brzy zlepší prostředí.

Ostatní činnosti SVK v r. 2005 lze považovat za tradiční a rutinní a dozvíte se o nich na 
následujících stránkách této zprávy. Je potěšitelné, že mezi ně lze zařadit i sepisování projektů a 
získávání finančních prostředků na jejich realizaci. V r. 2005 SVK uspěla u Ministerstva kultury 
ČR s projektem na výuku základních dovedností informačních a komunikačních technologií či 
s projektem Kooperativní  tvorba  a  využívání  souboru  národních  autorit  v praxi  v SVKUL. 
Ministerstvo kultury ČR finančně pomohlo SVK, aby knihovna mohla nechat natočit film a 
zaplatit vystupujícím na besedách. Z prostředků Ministerstva informatiky ČR byl financován 
Projekt  internetizace  knihoven,  díky  němuž  byly  v r.  2005  připojeny  k internetu  všechny 
pobočky SVK s výjimkou Mojžíře. SVK uspěla i s projekty podanými na Magistrát města Ústí 
n.L. (Besedy, autorská čtení a křty a Nákup knižních novinek), avšak poskytnuté částky byly 
značně  kráceny.  Knihovna  se  proto  obrátila  opět  i  na  starosty  úřadů  městských  obvodů 
s žádostí o finanční příspěvek na nákup pro pobočky a uspěla u ÚMO Neštěmice a ÚMO – 
město.  ÚMO  Severní  Terasa  zaplatilo  instalaci  zabezpečení  pobočky  Stříbrníky  před 
krádežemi.

V roce 2005 přešlo financování regionálních funkcí na jednotlivé kraje. SVK i dalších 
sedm pověřených knihoven dostalo od Ústeckého kraje finanční prostředky na  poradenskou, 
konzultační  a  vzdělávací  službu,  na  pomoc  obecním  knihovnám  při  zpracování  statistik 
knihovnických činností, budování a oběh výměnných fondů, na revizi a aktualizaci knihovních fondů 
obecních knihoven, na nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce, zajištění 
servisu automatizovaného knihovního systému v oblastech katalogizace a revize knihovního fondu 
sice se zpožděním, ale na rozdíl od r. 2006 v plné výši. Pokud se letos nepodaří získat dodatečně další 
peníze, hrozí, že úroveň poskytovaných knihovních služeb v obcích Ústeckého kraje poklesne.

Závěrem využívám této výroční zprávy k poděkování všem, kteří se podíleli na úspěších 
SVK v roce 2004. Patří  mezi  ně nejen zaměstnanci,  ale i  desítky domácích a zahraničních 
institucí, které nám poskytly publikace zdarma, i všichni další dárci a sponzoři.

duben 2006 Ing. Aleš Brožek
     ředitel Severočeské vědecké knihovny



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005

Akvizitéři navštívili 13. ledna mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour 
v Brně a dovezli velké množství regionální literatury, map a plánů měst. Dne 17. ledna byla 
otevřena pobočka v Mojžíři v nových prostorách mojžířské základní školy  poté, co byla přes 
půl roku zavřená.

V únoru věnoval český spisovatel Vladimír Páral  knihovně řadu multiplikátů svých 
publikací  vydaných  v zahraničí  a  knihy,  které  mu  věnovali  jiní  známí  čeští  spisovatelé. 
V rámci PIK byl podán projekt na internetizaci všech poboček knihovny. 10. února proběhlo 
autorské čtení z antologie regionálních spisovatelů Je nás patnáct.

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc internetu“  knihovna opět zorganizovala řadu 
akcí jak pro návštěvníky, tak i pro knihovníky a zúčastnila se Bibliowebu. V této soutěži o 
nejlepší webovou prezentaci obsadila 9. až 10. místo z 33 přihlášených knihoven.

 Konec „Března – měsíce internetu“ patřil tradičně Noci s Andersenem. Tentokrát Noc 
připadla na 1. dubna a zúčastnilo se jí 20 dětí ze ZŠ Rabasova. Děti hrály nejrůznější hry, 
zdobily perníčky či sázely strom, který pro akci věnoval odbor životního prostředí magistrátu. 
Ve spolupráci s Asociací výtvarných pedagogů proběhla 8. dubna beseda s J. A. Haidlerem na 
téma symbolika židovského hřbitova.

V květnu byla knihovna připojena prostřednictvím metropolitní sítě optickými vlákny 
ke koncovému bodu Cesnet. Rychlost připojení se z dosavadních 2Mbps zvýšila na 10 Mbps. 
Ve  vitrinách  v hale  W.  Churchilla  byla  instalována  výstava  Člověk  a  podmořský  svět 
ukazující výstroj nezbytnou k mořskému potápění a fotografování. 25. a 26. května proběhly 
v přednáškovém sále besedy s účastníky 1. ročníku MFF Voda, moře, oceány.

Na tiskové konferenci pořádané 3. června uviděli novináři 1. vydání Babičky Boženy 
Němcové  a  osobní  předměty spisovatelky  zapůjčené  z muzea  v České  Skalici  a  následně 
v knihovně vystavované. Ve Velké hradební v tu dobu probíhala výstava prací žáků Základní 
umělecké školy – výtvarného studia a Musik– Tanz– und Kunstschule v Bannewitz s názvem 
„Setkání – die Begegnung“.  

V letních měsících byla v půjčovně odborné literatury ve Velké hradební vyměněna 
podlahová krytina a následně došlo k rozsáhlé aktualizaci volného výběru vědecké půjčovny i 
všeobecné  studovny a  neaktuální  a  zastaralý  fond  byl  převeden  do  skladů.  V půjčovně  v 
lidové  části  knihovny  byly  kompletně  dokončeny  sklady   (vyklizení  starého  nábytku  a 
postavení regálů), a tak došlo k aktualizaci volného výběru, jeho přesunu do skladů, posunu 
fondů  a  multiplikáty byly převedeny do  skladu  Hornická.  Byly dokončeny nové stránky 
oddělení anglické literatury.

Ve dnech 10.,  11.,  17.  a  18.   září  proběhly v knihovně  Dny evropského dědictví. 
Tentokrát byla pro veřejnost otevřena i budova ve Velké hradební (včetně tzv. „domečku“) a 
instalovaná výstava k historii  vily a rodu Wolfrumů.  Během 4 dnů navštívilo  oba objekty 
1286 osob. Knihovna v září přešla na verzi 310 T Series.

K celostátní akci Týden knihoven, která začala 3. října, připravila knihovna rozšíření 
online  služeb  o  možnost  prodlužování  a  rezervování  knih.  Kdo  z čtenářů  uvede  svou  e-
mailovou adresu, je upozorňován mailem na blížící se konec výpůjční doby.

Dne  14.  listopadu  proběhlo  autorské  čtení  britského  performančního  básníka 
Nicholase  Makohy.  Oslavy  60  let  ústecké  knihovny  vyvrcholily  16.  listopadu  setkáním 
bývalých zaměstnanců se současnými.

Konec roku byl opět ve znamení adventního pěveckého koncertu pěveckého oddělení 
ZUŠ  města  Chabařovic,  který  se  tradičně  konal  v půjčovně  beletrie.  Dne  7.  prosince  se 
skupinka pracovníků knihovny zúčastnila zájezdu do knihovny v Pirně. 



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 36,96 %) a zaevidovalo 11 994 knihovních 
jednotek  titulů  české  neperiodické  produkce  ve  formě  neplaceného  regionálního  nebo 
placeného povinného výtisku. V rámci mezinárodní výměny publikací získalo 15 publikací ze 
Slovenska a SRN.

Oddělení zpracování knihovních fondů

Zkatalogizovalo  13 381 titulů  českých i  zahraničních  knih  jmenně a 14 326 titulů  věcně. 
Technicky zpracovalo  22  778  svazků,  18  432  svazků  zabalilo  do  fólie.  Do  Souborného 
katalogu ČR - CASLIN bylo vyexportováno 11 998 záznamů, do SKATu 11 967 záznamů. 
Rutinně  se  používal  Souboru  národních  autorit  NK ČR,  odkud  se  nejen  stahovaly nové 
záznamy, ale též harmonizovaly autoritní záznamy uložené v naší bázi.

Hudební oddělení

Zakoupilo  a zpracovalo 437 CD, 19 MC kazet, 1 video a  54 hudebnin. Dalších 101CD, 11 
hudebnin  a  8  kazet  získalo  jako  dar  nebo  jako  přílohy  ke  knihám  a  časopisům. 
Zkatalogizovalo 65 hudebnin klasicky do lístkového katalogu a  408 hudebnin do systému T 
Series.

Bibliografické oddělení

Zpracovalo medailony a bibliografie osobností  pro Výběr kulturních výročí, časopis,  který 
ústecká knihovna vydává. Na požádání čtenářů zpracovalo rešerše na témata Soutěž paragraf 
1155 v severočeském tisku, Články o muzeu v Ústí n. L. v tisku za roky 2004-2005, Články o 
ústecké knihovně. Proběhly dokončovací práce  na soupisu časopisů vycházejících v letech 
1918-1945.

Všeobecná studovna

Ve studovně  se  pořádaly individuální  lekce  práce  s internetem  pro  důchodce.  Pracovníci 
nabízeli  návštěvníkům bezplatný přístup k databázi  plných textů českých novin a časopisů 
Anopress, k zahraniční bázi EBSCO (více než 3300 titulů plnotextových časopisů, novin a 
zpráv  informačních  agentur),  k 12  bázím  v rámci  systému  OCLC,  k databázím, 
Springer/LINK,  ČTK a Manuscriptorium.
 
Oddělení časopisů

Do  fondu  přijalo  noviny  a  časopisy  v počtu  2  905  multiplikátů,  z toho  119  titulů  bylo 
zahraničních (Německo 35, USA 30, Slovensko 21, Velká Británie 15, Francie  8, Švýcarsko 
4, Rusko  2, Čína  1, Kanada  2, Itálie 1). Do báze v T Series uložilo 441 nových záznamů 
periodik,  do  vazby  zkompletovalo  1  364  svazků  periodik.  Do  čítárny  novin  a  časopisů 
převedlo další tituly, takže počet titulů odebíraných periodik zde vzrostl na 517.



Oddělení anglické literatury

Uspořádalo 52 exkurzí a 11 metodických seminářů a prezentací výukových materiálů jako 
např. Time to meet face2face, Evaluation and selection of ELT materials, Přehled anglické 
literatury pro ZŠ či Reading activities development. Nově začalo organizovat tzv. čtenářské 
skupiny, které diskutovaly o přečtených knihách (proběhlo 10 sezení).
 
Oddělení pro děti a mládež

Uspořádalo 39 lekcí seznámení s knihovnou, uskutečnilo tradiční Noc s Andersenem, soutěž 
Namaluj si svého Čecha a výstavu anglických knih Waiting for Harry Potter – Magic Pencil 
(ve spolupráci s odd. angl. literatury).

Okresní metodické oddělení
Pro  místní lidové knihovny  zakoupilo 2 176 svazků za  295 tisíc Kč, zkatalogizovalo je a 
zabalilo. Dále zakoupilo 10 CD-ROM za 6 tisíc Kč. Během roku uskutečnilo 32 metodických 
návštěv, poskytlo 47 konzultací  a výběrů knih v OMO, uspořádalo 1 aktiv a  jedenáctkrát 
rozvezlo  nové  knihy  a  výměnné  soubory.  V  průběhu  roku  zajišťovalo  servis  programu 
LANius pro oblast severních Čech. V lednu a červenci všem obecním úřadům, které poskytly 
dotaci na nákup fondu, odeslalo zprávu o čerpání. 

Krajské metodické středisko

Zpracovalo  zprávu  o  plnění  výkonu  regionálních  funkcí  za  rok  2004  a  26  metodických 
návštěv. Uspořádalo 8 vzdělávacích akcí a zorganizovalo školení v základních dovednostech 
v informačních  a  komunikačních  technologiích  pro  86  knihovníků  z  Chomutovska, 
Litoměřicka,  Mostecka,  Teplicka  a  Ústecka.  Provedlo  kontrolu  projektů  VISK  podaných 
v roce 2004 v děčínské a lounské knihovně.

Oddělení automatizace

Oddělení zajišťovalo veškerou údržbu datové techniky, pravidelnou aktualizaci antivirového 
programu AVG, převod dat o čtenářích a monografiích ze systému T Series do systému ISIS, 
převod dat ze systému ISIS do systému T Series pro výpůjční protokol hudebního oddělení, 
archivaci  záznamů  v T  Series  a  konverzi  článků  z T Series  do  UNIMARCu,  vytváření 
seznamu přírůstků monografií  a seriálů  s odkazy do online katalogu k vystavení  na webu, 
aktualizaci seznamů zvukových dokumentů ke stažení z internetu, spolupracovalo při akcích 
v rámci akcí Březen měsíc Internetu a Týden knihoven. Zakoupilo 14 počítačů, 9 laserových 
tiskáren a jeden notebook. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ

Celkový stav knihovního fondu a  jeho složení  (po odpisech)   ke dni  31. 12. 2005

Celkem fond 767 268 knih. jednotek
Z toho

knihy, sv. časop., kartogr. dok. a brožury 650 491 knih. jednotek      
jednotl. čísla časopisů 27 knih. jednotek



gramodesky, CD, MC, videokazety 23 529 knih. jednotek
SD 4 knih. jednotky
DVDA 1 knih. jednotka
diapozitivy 14 869 knih. jednotek
hudebniny 8 668 knih. jednotek 
normy 26 328 knih. jednotek
mikrofiše 38 692 knih. jednotek
CD-ROM a DVD 4 538 knih. jednotek
diskety 121 knih. jednotek

V roce 2005 bylo přijato  do evidence celkem 27 234 knih. jednotek. Z toho:
knihy 21 139 knih. jednotek
kartografické dokumenty 627 knih. jednotek
brožury 607 knih. jednotek
svázané časopisy 1 649 knih. jednotek
CD 828 knih. jednotek
MC  1 24 knih. jednotek
videokazety 146 knih. jednotek
hudebniny  65 knih. jednotek
normy 1 170 knih. jednotek 
CD-ROM a DVD 879 knih. jednotek

Úbytek knihovního fondu 22 302 knih. jednotek

Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        2 712 
z toho zahraniční                119 
Počet výpůjček v r. 2005 1 249 231 knih. jednotek
Počet návštěv v r. 2005 258 994  
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2005 12 323  
Z toho: dětí       1 571
Počet kolektivních akcí a exkurzí          304
Počet vydaných tištěných publikací 12

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

Celkové výnosy 34 027 tis. Kč
z toho vlastní příjmy 1 633 tis. Kč

příspěvek na odd. angl. lit. z Britské rady  86 tis. Kč
granty magistrát a UMO 67 tis. Kč
granty MK                                                                  153 tis. Kč
příspěvek od KU na činnost 32 081 tis. Kč
v tom region. funkce 1 282 tis. Kč

Celkové náklady 33 991 tis. Kč
Hospodářský výsledek kladný  36 tis. Kč
Počet pracovníků (přepočtený)                                                 93
Průměrný plat                                                                    15 210  tis. Kč



NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V R. 2005

1000 nejkrásnějších míst světa Praha : 2005.
Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 42. – Bd. 
45. München – Leipzig : 2004 a 2005.
Biografický lexikón Slovenska. Zv. 1 (A-B) a Zv. 2 (C-F).  Martin : 2002 a 2004. 
Biografický slovník českých zemí. B-Bař  a Bas-Bend. Praha : 2005.
Britannica. Book of the year 2005. Chicago - London – New Delhi : c2005.
Česko-korejský slovník Olomouc : 2004.
Encyclopaedia Beliana. Zv. 4. Bratislava : 2005.
Encyklopedie československých autobusů a trolejbusů. Sv. 1. Praha : 2005. 
Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl : 2004.
Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha : 2005.
Finsko-český biologický slovník. Praha : 2004.
Frekvenční slovník češtiny. Praha : 2004.
Hasičské automobily & historie hasičství : světová encyklopedie : boj s ohněm a záchranné 
akce. Dobřejovice : 2005.
International encyclopedia of dance : a project of Dance Perspectives Foundation, Inc. Vol. 1 
– 6. New York - Oxford : 2004. 
Japonsko-český slovník. Voznice : 2005.
Kdo je kdo : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů. Praha : 2005.
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. 2 sv. Ostrava : 2005.
Lexikon ruských avantgard 20. století. Praha : 2005.
Největší Čech : 100 nejvýznamnějších osobností Čech, Moravy a Slezska. Praha : 2005. 
Německo-český slovník ochrany životního prostředí Pardubice 2005.
Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : 2005.
The Oxford companion to English literature. New York : [2005]. 
Rock & metal book : encyklopedie hard rocku a heavy metalu. Praha : 2005.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004. Sv. 14. Ostrava : 2005.
Slovník latinských citátů : 4328 citátů s českým překladem a výkladem. Praha : 2005.
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha : 2005.
Šmírbuch jazyka českého : slovník nekonvenční češtiny, 1945-1989. Praha - Litomyšl : 2005. 
Technický slovník naučný. R-Š a T-Ž. Praha : 2004 a 2005.
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha : 2005.
Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Sv. O-Ž. Praha : 2004.
Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha : 2005.
The world almanac and book of facts 2005. New York : c2005.

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2005

1. Mácha 2004 / Jakub Pokorný (ISBN 80-7055-116-X), 146 s., 200 výt.
2. Chlapské vzpomínání /  Josef Procházka (ISBN 80-7055-115-1), 95 s., 300 výt.
3. Bílé myšlenky – aforismy / Marcela Zlatohlávková  a Ladislav Muška   (ISBN 80-7055-
118-6), 15 s., 150 výt.
4.  Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v r. 2004 (ISBN 80-7055-119-4), 

nestr., 60 výt.
5.  Světlo stromů / Věra Bartošková (ISBN 80-7055-120-8), 62 s., 150 výt.
6.  Výroční zpráva za rok 2004 (ISBN 80-7055-121-6), nestr.,  80 výt.



V rámci Dnů evropského dědictví byla o dvou zářijových víkendech otevřena i budova ve V. hradební

 

Oslav šedesáti let knihovny se zúčastnila řada bývalých i současných zaměstnanců
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7.  Šeptem i nahlas / Jiří Tobiáš (ISBN 80-7055-122-4), 96 s., 150 výt.
8.  Setkání s - / Jiří Tobiáš (ISBN 80-7055-123-2), 55 s., 120 výt.
9. Ulrika / Alena Melicharová (ISBN 80-7055-124-0), 31 s., 200 výt.
10. Na miskách vah – aforismy / Marcela Zlatohlávková  a Pavel Vot  (ISBN 80-7055-125-9), 
15 s., 200 výt.
11. Ústecká veřejná knihovna 1945 – 2005  (ISBN 80-7055-127-5), 40 s., 600 výt.
12.  Dekomprese / Věra Pávlová  (ISBN 80-7055-117-8), 55 s., 150 výt.
13. Výběr kulturních výročí 2005/2,  nestr., 200 výt.

  14. Výběr kulturních výročí 2005/zvl.číslo. Kalendárium  na r. 2006, 86 s., 100 výt.
  15. Výběr kulturních výročí 2006/1, nestr., 170 výt.

ODBORNÁ  PŘEDNÁŠKOVÁ  A  PUBLIKAČNÍ  ČINNOST 
PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY

A. Brožek moderoval 15. akviziční seminář v Olomouci (10.3.) a poradu akvizitérů 
knihoven  s nabídkovou  povinností   konanou  v Brně  (11.11.),  na  níž  vystoupila  Marie 
Lichtenbergová s referátem Praktické zkušenosti akvizitérky SVK Ústí nad Labem s nákupem 
skript  a  vysokoškolských učebnic.  Rovněž  moderoval  sekci Nové možnosti  Internetu na 
konferenci Knihovny současnosti v Seči (14.9.).  Na konferenci ISSS 2005 v Hradci Králové 
(5.4.)   proslovil  přednášku  Vazby webů  veřejných knihoven  na  weby obcí  a  měst  a  na 
Knihovnické  dílně  v Praze  (20.4.)  přednášku Co na  knihovnický web?  Na Interkulturním 
dialogu v knihovnách III v Praze (2.6.)
 pak přednášku Akvizice knih pro vietnamskou menšinu. 
 

Dále v r. 2005 vyšly následující odborné články pracovníků knihovny:

V boskovické knihovně / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075.  
Roč. 9, č. 1 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
Stav domácích webových stránek veřejných knihoven na konci roku 2004 / Aleš Brožek 
In: Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, č. 2(2005), s. 38-50
V českotěšínské knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- 
Roč. 9, č. 2 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
V urbanické knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 3 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
Prezentace společných projektů paměťových institucí na Internetu / Aleš Brožek  In:  Archivy, 
knihovny,  muzea v digitálním světě 2004. -- Praha : Národní technické muzeum, 2005, s. 65 - 
67. --ISBN 80-7037-138-2
Mohou mít obecní knihovny hezké stránky na internetu? / Aleš Brožek  In: U nás. --
ISSN 0862-9366. -- Roč. 15, č. 1 (2005), s. 12-13 (Přístup též z: http://unas.svkhk.cz)
Biblioweb, soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven vstoupila do  
šestého ročníku  / Aleš Brožek. 
In: ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě [2005] = Local and regional information 
society : setkání   věnované úloze informačních technologií ve  státní  správě a  samosprávě. 
 Praha  :   Triada,  2005
15. seminář akvizičních pracovníků /  Aleš Brožek In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 4 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
V klatovské knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 4 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
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Olomouc hostila akvizitéry / Aleš Brožek  In: Krok. -- ISSN 1214-6420. --
Roč. 2, č. 2 (2005), s.11-12 Přístup též z: www.vkol.cz/KROK
V bruntálské  knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 7 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
V poděbradské  knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 8 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
Website story :  V poděbradské knihovně / Aleš Brožek   In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-
8009. -- Roč. 16, č. 35 (2005), s. 27
V litvínovské knihovně  II  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 10 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
Sekce Nové možnosti internetu / Aleš Brožek In: Čtenář. --ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, č. 11 
(2005), s. 359-360
Website story :  V litvínovské knihovně / Aleš Brožek   In: Veřejná správa. -- ISSN 0027-
8009. -- Roč. 16, č. 44 (2005), s. 29
Ve  velkojesenické  knihovně  / Aleš Brožek  In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. --
Roč. 9, č. 12 (2005) Přístup z: http://www.ikaros.cz
Website story :  Ve velkojesenické knihovně / Aleš Brožek   In: Veřejná správa. -- ISSN 
0027-8009. -- Roč. 16, č. 51-52 (2005), s. 61

INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI

V r. 2005 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku bezmála 170 článků o 
naší knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:

V ústecké  knihovně  mají  kuriozitu  [Robinson  Crusoe  ve  vietnamštině]  /eli.  –  In:  Ústecký 
deník. – 03.01.2005, s. 2.
Pelmel, barevně i tématicky pestrou výstavu  [soubor Jitky Duškové] / Jan Vraný. – In: Ústecký 
deník. – 10.01.2005, s. 15, 1 foto. 
Beseda s filmem o Islandu zaplnila knihovnu / dts. – In: Ústecký deník. – 14.01.2005, s. 18.
Mojžíř má zase knihovnu / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 18.01.2005, s. 16, 1 foto. 
O Romech v knihovně / opk– In: Ústecký týdeník. – 20.01.2005, s.11.
Ústecká knihovna dá tipy na prázdniny / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 21.01.2005, s. 
18, 1 foto. 
Severočeská vědecká knihovna pozvala ing. Párala / Emilio. – In: Přehledy, nové ústecké. – 
leden 2005, s. 54, 1 foto. 
Páral daroval na čtyři stovky knih / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 08.02.2005, s. 19.
Vladimír  Páral  daroval  čtenářům  cenné  knihy  /  Jan  Veselý.  –  In:  Mladá  fronta  Dnes.  - 
08.02.2005, s. 1 – Severní Čechy.
Knihovna má vtipy ve vietnamštině / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 08.02.2005, s. 19.
Páral obdaroval knihovnu / (ČTK). – In: Právo. – 09.02.2005, s. 12.
První letošní dar je od Párala / eli. – In: Ústecký kraj / Komerční příloha.  – 09.02.2005, s. 05 – 
Severní Čechy.
Pilně čtou v romštině i vietnamštině / Rudolf Prchal. – In: Právo. – 19.02.2005, s. 22, 1 foto.
Mojžířská knihovna obnovila provoz /  - In: Městské noviny. – únor-březen 2005, s. 7, 1 foto.
Knihy pro romské čtenáře / (rup). – In: Právo. – 01.03.2005, s. 13, 1 foto.
Webová  pitevna  http://www.svkul.cz /  IT  Team  mamedia,  a.s.  –  In:  Ústecký  týdeník.  – 
03.03.2005, s. 5, 1 foto.
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Měsíc internetu má pomoci i seniorům / dts. – In: Ústecký deník. – 07.03.2005, s. 14.
V knihovně je k nahlédnutí pětisetstránková euroústava / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 
16.03.2005, s. 16.
Digi svět v mojí hlavě / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 24.03.2005, s. 7, 3 fota.
Telegraf : knihovna má euroústavu / - In: Ústecký týdeník. –24.03.2005 s. 5.
Setkání v knihovně-Severočeský klub spisovatelů v Ústí n.L. [autorské čtení Je nás 15] / Mgr. 
Marie Peterková. – In: Přehledy, nové ústecké. – březen 2005, s. 77,78, 1 foto.
Pavlátkova krajina v čase / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 21.04.2005, s.7, 1 foto.
Na vodní festival zvou výstavy knihovny / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 10.05.2005, s. 
18, 1 foto.
Člověk a podmořský svět [výstava – 1.ročník MFF voda moře oceány] / dts. – In: Ústecký 
deník. – 18.05.2005, s. 02, 1 foto.        
Události  posledních dnů v obrazech / - In: Mladá fronta Dnes. – 27.05.2005, s.  35, 1 foto. 
Ústecká  knihovna v dubnu :  nejhezčí  přednášky jsou  krátký [polárník  Jaroslav  Pavlíček]  / 
Emilio@ukp98.cz. - In: Přehledy, nové ústecké. – květen 2005, s. 60, 61, 1 foto.
Brožek četl Babičku z povinnosti / Veronika Černucká. – In: Ústecký deník. – 04.06.2005, s. 
14, 1 foto.
Babička má v Ústí výstavu / (krk). – In: Blesk. – 06.06.2005, s. 4 – Tisk celostátní.
Knihovna vystavila desítky Babiček / Jan Dvořák. - In: Mladá fronta Dnes. – 06.06.2005, s. 2, 1 foto. 
Kniha je k půjčení jen ve dvou knihovnách země [euroústava] / (ann). – In: Mladá fronta Dnes. 
– 10.06.2005, s. 2, 1 foto.
V Ústí mají cenný unikát, nejstarší vydání Babičky / Rudolf Prchal. – In: Právo. – 11.06.2005, 
s. 21, 1 foto.
Knihovna  dárce  uvede  ve  výroční  zprávě  /  Veronika  Černucká.  –  In:  Ústecký  deník.  – 
16.06.2005, s. 13.
Knihovna nabízí filmy o přírodě / Jan Dvořák. – In: Mladá fronta Dnes. – 22.06.2005, s. 02 – Tisk 
celostátní.
Knihovna omezí provoz / (lu). – In: Ústecký týdeník. – 23.06.2005, s. 6.
Knihovna půjčí  želvy,  křováky i  žraloky /  dts.  – In: Ústecký deník.  – 24.06.2005, s.  16 – 
Severní Čechy.
Pozvánky : ústecká knihovna : Babička a velká zima / (red). – In: Impulsy severozápadu. – červen 
2005, s. 25.
Knihovna o prázdninách / opk. – In: Ústecký deník. – 04.07.2005, s. 16. – Severní Čechy.
Knihovna má unikátní vkladní knížku / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 15.07.2005, s. 18, 1 
foto. 
Knihovnice : Termín vydání je nešťastný / dts. – In: Ústecký deník. – 16.07.2005, s. 14.
V knihovně  podají  jakoukoli  informaci  o  Evropské  unii  /  ver.  –  In:  Ústecký  deník.  – 
16.07.2005, s. 15.
Ptali  se  knihovny :  Proč  jsou  policisté  chlupatí  /  Radek  Strnad.  –  In:  Ústecký  deník.  – 
20.07.2005, s. 16.
Erotika bude v knihovnách tabu / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 05.08.2005, s. 18, 1 foto.
Knihy putovaly na toaletu / (jb). – In: Ústecký deník. – 09.08.2005, s. 14, 1 foto.
Knihovna sežene publikaci  za poplatek odkudkoliv  /  Radek Strnad.  – In: Ústecký deník.  – 
11.08.2005, s. 16, 1 foto.
Carlmax Wolfrum jezdil tramvají / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 30.09.2005, s. 16, 1 foto.
Týden knihoven sází na dámy / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 03.10.2005, s. 18, 1 foto. 
Žáci se v knihovně chlubili, co čtou / dts. – In: Ústecký deník. – 04.10.2005, s. 16, 1 foto.
Nové služby knihovny / (lu). – In: Ústecký týdeník. – 06.10.2005, s.5.
Z šatny knihovny se stala dětská tipovací soutěž / dts. – In: Ústecký deník. – 08.10.2005, s. 15, 1 foto. 
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Týden knihoven po sedmé / (wv). – In: Ústecký týdeník. – 13.10.2005, s. 5.
Nastavením hesla lze ušetřit na pokutách / dts. – In: Ústecký deník -.17.10.2005, s. 17. 
Knihovna kvůli výstavě otevřela své trezory / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 21.10.2005, 
s. 20, 1 foto.
Knihovna představuje svoji činnost / Vít Lukáš. – In: Ústecký týdeník. – 27.10.2005, s.10, 2 
fota.
Truchlící se setkali s Máchou / Janni Vorlíček. – In: Ústecký týdeník. – 27.10.2005, s. 5, 1 foto. 
Knihovna nabízí amnestii lidem nestíhaným soudem / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 
15.11.2005, s. 16, 1 foto.
Ústecká knihovna slaví šedesátiny s lidmi i kuriozitami / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 
16.11.2005, s. 15.
Ředitel knihovny má největší radost ze staré cedule / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 
16.11.2005, s. 18, 1 foto.
Knihovna vyhlásila amnestii / (lu). – In: Ústecký týdeník. – 17.11.2005, s. 5, 1 foto.
Knihovna je stále mladá babička. / Jaroslav Haidler. – In: Ústecký týdeník. – 17.11.2005, s. 10, 
1 foto.
Knihovna byla jejich láska a osud / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 18.11.2005, s. 16, 1 
foto.
Výběr kulturních výročí / /opk/. – In: Impulsy Severozápadu. – listopad 2005, s. 24, 2 fota.
Knihovna slaví výročí. – In: Impulsy Severozápadu. – listopad 2005, s. 25.
Kulturní  tip  :  Lektorka  Čaňková  poradí,  jak  si  užít  čtení  /  val.  –  In:  Ústecký  deník.  – 
07.12.2005, s. 18 – Severní Čechy. 

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ
Agentura  Hipo-Dur  v Praze,  Akademické  nakladatelství  CERM v Brně,   ASPI Publishing 
s.r.o. v Praze, Attavena v Českých Budějovicích, Collegium Carolinum v Mnichově,  Český 
statistický úřad v Ústí nad Labem,  Olga Domorázková v Ústí nad Labem, Edizioni Quasar di 
Severino Tognon Srl v Římě, Embassy of the United States of America v Praze, European 
Observatory on Health Systems and Policies v Londýně,  Firma Hot Line v Ústí nad Labem, 
Ing.  Petr  Houška  z  Ústí  nad  Labem,  Václav  Kalina  ze  Slaného,   The  Low  Countries 
v Rekkemu,  Magistrát  města  Ústí  nad  Labem, Ludmila  Makovská  z Ústí  nad  Labem, 
Masarykův ústav AV ČR v Praze, Ministerstvo životního prostředí v Praze, Moravská zemská 
knihovna v Brně, Muzeum města  v Ústí nad Labem,  Nadace Open Society Fund v Praze, 
Nakladatelství  Alfa-Omega v Dobřejovicích,  Nakladatelství  Brána v Praze,  Nakladatelství 
Grada Publishing v Praze, Nakladatelství LINDE v Praze, Nakladatelství Oldag v Polance nad 
Odrou, Nakladatelství  STRATOS v Praze,  Nakladatelství  Studium v Praze,  Nakladatelství 
Šulc  a spol.  v Praze,  Václav  Panocha z  Ústí  nad Labem, Vladimír  Páral  z Mariánských 
Lázní,    Vladimír Přibský z Prahy, Tatiana Rodionova z Aix en Provence, JUDr. Zdeněk 
Rusín z Teplic,   Severočeská distribuční  v Ústí nad Labem, Svět knihy v Praze, Taiwanská 
hospodářská  a  kulturní  kancelář  v Praze,  Teplický Šlauch 2000  v Teplicích,  TRANSGAS 
v Praze,  TV  LYRA  v Ústí  nad  Labem,   Universität  Hamburg  v Hamburgu,  Univerzita 
v Hradci Králové,   Ústav T.G.M. v Praze,  Ústav zdravotnických informací  a statistiky ČR 
v Praze, Velvyslanectví ČR v Thajsku, Vydavatelství Zóna v Kolíně.
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