
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 opět po roce se Vám dostává do rukou zpráva Severočeské vědecké knihovny v Ústí 
nad Labem. V ní si připomínáme nejen vše podstatné, co se nám podařilo v roce 2011 
uskutečnit, ale i záměry, které jsme nerealizovali. 
 Ti, kteří se v loňském roce zaregistrovali nebo obnovili registraci v knihovně, museli 
zaplatit vyšší poplatek než v letech předchozích. O jeho dvojnásobném zvýšení u všech 
čtenářských kategorií s výjimkou kategorie dětský čtenář, kde se poplatek nezměnil, jsme 
rozhodli na konci roku 2010. Důvodem byla skutečnost, že k poslednímu navýšení došlo po 
pověstných Klausových balíčcích v r. 1997 a že od té doby postupně  klesal  poměr  mezi příjmy 
 z registračních poplatků a výší příspěvku od zřizovatele. Na příspěvku od zřizovatele 
nechceme být zcela závislí, a proto se každoročně snažíme zvýšit příjmy i o prostředky z grantů 
a z dotace magistrátu města Ústí nad Labem. Příspěvek na chod poboček od magistrátu však 
stále klesá a prostředky z grantů jsou často podmiňovány vkladem vlastních prostředků. 
Zvýšením registračních poplatků jsme oproti roku 2010 docílili nárůst vlastních příjmů o 47 %.  
V porovnání s rokem 2010 sice poklesl počet zaregistrovaných čtenářů, ale k naší radosti méně, 
než jsme odhadovali. Jak ukazuje graf v této zprávě, služby knihovny využívalo v r. 2011 více 
registrovaných čtenářů než v roce 2008 a 2009.  
 Domníváme se, že důvodem neklesajícího zájmu je nabídka nových služeb v knihovně. 
Ta je pro uživatele natolik atraktivní, že je zvýšený registrační poplatek neodrazuje. V roce 2011 
jsme proto zavedli mimo jiné půjčování čteček elektronických knih, dálkový přístup do bází 
EBSCO přes čtenářské konto a donášku knih hendikepovaným čtenářům. Posledně 
jmenovanou službu bylo možné realizovat díky zapojení dobrovolníků formou akreditované 
dobrovolné služby. Dobrovolníci odpracovali od října do prosince ve prospěch knihovny 160 
hodin. 
 Bohužel ani v loňském roce se z nedostatku finančních prostředků nezačala realizovat 
stavba Evropské knihovny. V jejím rámci se měla opravit i budova ve Velké Hradební 45. 
Protože stav oken a vnějších dveří v této budově je již velmi špatný a knihovna nemá investiční 
prostředky, začala financovat výměnu oken a dveří po etapách a z odpisů. 
 Závěrem bych rád poděkoval Ústeckému kraji jako zřizovateli, drobným sponzorům a 
příznivcům knihovny uvedeným na konci této zprávy i všem zaměstnancům za to, že se 
knihovna mohla rozvíjet a nadále být nenahraditelnou kulturní a vzdělávací institucí sloužící 
obyvatelům Ústeckého kraje bez rozdílu. 
 
květen 2012         Ing. Aleš Brožek 
            ředitel Severočeské vědecké knihovny 
 
 
 
 
 

 

 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 
 

Od 1. ledna 2011 se zvýšily registrační poplatky pro všechny kategorie kromě dětí. Dne 
7. ledna odeslala ústecká knihovna na Ministerstvo kultury ČR projekt 5. etapy zpřístupnění 
ohrožených regionálních periodik a projekt Vzdělávání pracovníků knihoven ICT v Ústeckém 
kraji. Získané finanční prostředky umožnily zdigitalizovat Průboj z let 1956 až 1964 a odučit 100 
hodin. 

10. února zazněly v knihovně dvě tematické přednášky prof. M. Hilského: 
Shakespearovy ženské hrdinky a Shakespearovi šašci aneb Chvála bláznovství. První 
přednášku určenou pro střední školy navštívilo 124 posluchačů a druhou přednášku, která byla 
určena pro veřejnost, navštívilo 100 posluchačů.  

16. března besedovali ústečtí žáci s Markétou Baňkovou, autorkou knihy Straka v říši 
entropie oceněné v soutěži Magnesia Litera. 

1. dubna od 19 do 24 hodin proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Vedle hlasitého 
čtení v podání mužů nejrůznějších profesí (mimo jiných četl i herec Jaroslav Achab Haidler) se 
uskutečnilo představení Divadla Tineola Kolem světa v čajové konvici, hudbu obstaral DJ 
Kashpaarek v rohlíku. V celé budově knihovny probíhaly navíc hry inspirované pohádkovým 
světem, úspěch měla též výtvarná dílna. 19. dubna zahájilo hudební oddělení půjčování čteček 
e-knih. 

V  květnu byl dokončen převod záznamů zvukové knihovny z  databáze MS-Excel do 
knihovnického systému Clavius, podbáze „Zvukové knihy“. Na konci roku obsahovala tato báze 
sloužící pro automatizovaný výpůjční protokol zvukové knihovny i pro informování o jejím fondu 
2954 záznamů. 30. května seznámilo vedení knihovny novináře s novým knihovním logem. 

1. června odsouhlasila Rada kraje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce s názvem „Výměna oken a vnějších 
dveří v objektu SVKUL v ulici Velká Hradební 45“ podle dokumentace zpracované projektovou 
kanceláří Atelier AVN. V první etapě, která proběhla na podzim 2011, se vyměnila okna 
v přednáškové místnosti a v některých kancelářích.  

O prázdninách byl přestěhován výpůjční pult ve vestibulu ve VH 45; s  tím souviselo i  
přebudování elektrické a datové sítě. Do vestibulu byly umístěny 4 počítače pro veřejnost 
připojené k  internetu, které jsou volně přístupné všem návštěvníkům (i bez registrace) s 
omezením na 30 min. V dětském oddělení byla položena nová podlahová krytina. 

V rámci Dnů evropského dědictví jsme kromě klasických komentovaných prohlídek 
budovy W. Churchilla v kostýmech ze třicátých let umožnili návštěvníkům, aby si 11. září 
zatančili dobové tance pod vedením tanečních lektorů nebo navštívit čajovnu a kavárnu na 
terase knihovny. Úspěch měl  fotoateliér  - Vaše foto v dobovém oblečení. Dětem bylo určeno 
divadelní představení Divadla Krabice Teplice, výtvarná dílna a objevitelská cesta knihovnou, 
v nichž poznávaly členy rodiny, která v budově žila, její zvyky a také dobové reálie.  

Od října začal pracovat v dětském oddělení čtenářský klub. Z akcí pořádaných v Týdnu 
knihoven od 3. do 7. října 2011 měla největší úspěch burza vyřazených knih v budově W. 
Churchilla a happening v budově ve Velké Hradební. Happeningu se zúčastnilo 5 soutěžních 
družstev (ze tříd čtyř SŠ a jedné třídy ZŠ), která se zábavnou a soutěžní formou naučila 
pracovat s informacemi. 
10. listopadu se uskutečnilo představení knihovny a hrátky s českými pohádkami určené dětem 
z jazykově smíšených rodin, žijících v Drážďanech a navštěvujících Schola Ludus. Akce Den 
pro dětskou knihu proběhla již počtvrté. Odstartovala ji 26. listopadu Tereza Horváthová  
 



 

 
 
O prázdninách pracovníci knihovny zbourali vlastními silami starý pult, aby vzniklo místo pro 
pult nový 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Týdnu knihoven družstva ze 4 tříd SŠ a 1 třídy ZŠ se zábavnou a soutěžní formou naučila 
pracovat s informacemi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po besedě s Markétou Baňkovou si účastníci nechali podepsat její knihu 
 
 

 
Zástupci Amerického centra Velvyslanectví USA a České kosmické kanceláře přijeli do 
knihovny s programem Do kosmu s krtkem 
 



autorským čtením ze své knihy Modrý tygr. Dále program pokračoval tiskařskou dílnou Martina 
Raudenského, oblíbený J. Achab Haidler četl z knihy Martina Magora Jirouse. Magor dětem            
a také s dětmi vtipně besedoval na jimi zvolené téma. Na závěr odpoledního bloku pořadů 
zahrálo divadlo Toy Machine strašidelnou pohádku Baba Jaga. DDK byl netradičně zakončen 
divadelním představením Divadla Toy  Machine: Nosferatu pro dospělé diváky.  

Pobočka Hornická připravila 4. prosince Hravou neděli, od 14 do 18 hodin si přišlo na 
čtyřicet zájemců zahrát deskové hry, které jsou na pobočce. 

 

 

 

Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 
 
Oddělení doplňování a evidence knihovních fondů 
 
Zakoupilo knihy, kartografické dokumenty, CD-ROM, videokazety a jiná média (k objemu 
vynaložených finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 32,7 %) a zaevidovalo je. 
Nadále sledovalo nabídku vyřazených knih z jiných knihoven a získalo od 19 knihoven 207 
potřebných publikací včetně regionální literatury z knihovny Muzea města Ústí nad Labem. 
Navázalo obchodní kontakty se specializovanými internetovými knihkupectvími  Fort-Books, 
Seqoy a Comics Centrum. V rámci mezinárodní výměny publikací získalo 25 dokumentů 
z Německa, Slovenska a USA. 
 
Oddělení zpracování knihovních fondů 
 
Zkatalogizovalo 12 736 titulů českých i zahraničních knih jmenně a 12 577 titulů věcně. 
Společnou prací s OČ bylo uloženo 1 131 nových záznamů samostatných dokumentů a příloh 
elektronických a audiovizuálních dokumentů a připsáno 266 svazků. Vedle obohacování 
záznamů o obálky regionální literatury začalo skenování obálek starších připisovaných titulů. 
Celkem bylo na „obálkový server“ odesláno 895 obrázků. Proběhlo čištění slovníku osobních 
jmen, a to se zaměřením na rozlišovací pole shodných záhlaví IDA a vyhledávání duplicit 
regionálních osobností.   
 
Hudební oddělení 
 

Zakoupilo 196 CD, 244 DVD, 1 Blu-ray disk, 57 hudebnin a databázi Naxos Music Library, která 
čtenářům umožňuje 5 simultánních vzdálených přístupů. Pro zvukovou knihovnu 
zkatalogizovalo 670 CD, zharmonizovalo jmenné autority a opravilo údaje u 2 217 kompaktních 
disků převedených z Excelu. Začalo půjčovat čtečky elektronických knih. Pro Výběr kulturních 
výročí zpracovalo medailony Manuel Falla a Gioacchino Rossini. 
  
Zvuková knihovna 
 

Zavedla zásilkovou výpůjční službu pro nevidomé a donáškovou službu. Vznikla první část 
audiokatalogu s 300 tituly. Navázala  spolupráci  se  speciální  MŠ, Tyflocentrem, Tyfloservisem   



a dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Vydala leták s nabídkou nových služeb, který byl 
rozšiřován do ordinací očních lékařů, domovů pro seniory, domů sociálních služeb apod. Ve 
druhém pololetí byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. 
 
Bibliografické oddělení 
 

Zpracovalo Kalendárium 2012, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí. 
Do bází, které buduje řadu let, bylo uloženo: REOS 281 nových osobností + 1 944 osobností 
aktualizováno a doplněno, ANL 635 záznamů. Byla provedena revize beletrie s lokací SLV 
sklad Vaňov (cca 8 500 knih. jednotek) a fondu REG archiv (cca 800 knih. jednotek). Do báze 
národních autorit NK ČR bylo odesláno 21 návrhů nových personálních autorit, 24 
korporativních, 40 geografických a 20 návrhů na opravu či doplnění personálních autorit. 
 
Všeobecná studovna 
 

Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb 
využilo 23 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 k plnotextové bázi norem Českého normalizačního institutu.  
  
Oddělení časopisů 
 

Průběžně evidovalo čísla periodik 2 952 titulů, z toho 84 titulů bylo zahraničních (Německo 23, 
USA 18, Slovensko 23, Velká Británie 11, Francie  6,  Rusko  2 a Švýcarsko  1). Do katalogu 
uložilo 286 nových záznamů periodik. 11 periodik docházejících pouze v elektronické formě bylo 
vystaveno na server a zpřístupněno ve vnitřní síti na http://periodika.svkul.cz/. V čítárně novin           
a časopisů bylo pravidelně odebíráno 426 titulů periodik. 
 
Oddělení anglické literatury 
 

Uspořádalo 18 exkurzí, devět tematických výstavek, dvě přednášky prof. Hilského, seminář 
English for Maturita and for Life, Den s Angličtinou, Den s Cambridgeskými zkouškami, 
prezentace Cambridgeských zkoušek a 15 videoprojekcí. Zorganizovalo pět pretestingů a ve 
spolupráci s British Council Praha zajistilo jarní, letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek.  
 
Oddělení pro děti a mládež 
 

Zajistilo 70 informačních a tematických lekcí, 8 akcí Letem světem s Pimprletem, tradiční Noc 
s Andersenem, dvě besedy s pracovnicí nakladatelství Thovt, které vydává knihy pro děti,  čtyři 
interaktivní besedy s lesními pedagogy, Knihovnu ve třicátých, autorská čtení Markéty Baňkové 
a Markéty Pilátové, Den s dětskou knihou, loutkové představení Anička a beránek a další. 
  
Okresní metodické oddělení 

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 658 svazků za 266 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 31,75 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 52 metodických návštěv, poskytlo 43 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo  aktiv a jedenáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Pro knihovny 



v Malečově, Petrovicích a Tašově vytvořilo nové www stránky. V průběhu roku zajišťovalo 
servis programu LANius pro oblast severních Čech.  
 
Krajské metodické středisko 
 

Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2010 a podniklo 18 metodických 
návštěv. Uspořádalo 4 vzdělávací akce a zorganizovalo 7 kurzů v základních dovednostech 
v informačních a komunikačních technologiích pro knihovníky z 25 knihoven Děčínska, 
Litoměřicka, Mostecka, Teplicka a Ústecka. Zpracovalo statistické údaje za SVKUL  a jejich 
sumáře všech knihoven v kraji a zároveň předalo výsledky do benchmarkingu. Zpracovalo 
doplňkový průzkum a hodnocení vzdělávání v rámci dotačního programu VISK2. 
Spolupracovalo s UZS na Projektu  vzdělávání pracovníků v kultuře. 
 
Oddělení automatizace 
 

Na registrační místa nainstalovalo čtečky elektronických karet, na nový server převedlo 
automatizovaný systém docházky, zprovoznilo virtuální privátní síť pro externí správu serverů, 
revize v  externích skladech apod. Nakoupilo novou licenci antivirového programu AVG na          
2 roky a pro potřeby školení knihovníků  zakoupilo a nainstalovalo  upgrade  na  MS Office 2010   
na všechny počítače v  přednáškovém sále. Na virtuální server Jungle během roku postupně 
přesouvalo dříve samostatné servery (DNS, web knihovny a databáze pro web, připravena nová 
instalace poštovního serveru). 

 
 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ 
  

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2011 (po odpisech) 
 

Celkem fond                                                                                                                                                                         799 905  knih. jednotek 
z toho:  
knihy, sváz. časop.,kartogr.d. a brožury                               725 332  knih. jednotek 
        elektronické dokumenty 
 (CD-ROM, diskety, DVD)                                                9 402  knih. jednotek       
 audiovizuální dokumenty zvukové  
 (gramodesky, CD, MC)                                                 26  601  knih. jednotek  
 audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
 (videokazety, DVD filmy)   2 152   knih. jednotky 
 SD                                                                                           2  knih. jednotky  
  hudebniny                                                                        9 197  knih. jednotek  
 normy                                                                             27 219  knih. jednotek 
 
V roce 2011 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 25 160  knihovních jednotek:  
Z toho: 
knihy a brožury 21 096 knih. jednotek 
kartografické dokumenty                  360 knih. jednotek 
svázané časopisy 1 465 knih. jednotek 
 



elektronické dokumenty 
(diskety, CD-ROM, DVD) 1 139 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukové 
(MC, CD)    579 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
(videokazety, DVD filmy)  435 knih. jednotek 
hudebniny   86 knih. jednotek 
normy    0 knih. jednotek    
 
Úbytek knihovního fondu                                                14 498 knih. jednotek 
 
Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        2 952   
z toho zahraniční                   84  
Počet výpůjček v r. 2011                                             828 877 knih. jednotek   
Počet návštěv v r. 2011                                                          239 329    
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2011                                12 050    
Z toho: dětí                      1 648 
Počet kulturních a vzdělávacích akcí                      386 
Počet vydaných neperiodických publikací                                        10 
 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 
 
Celkové výnosy 44 440 tis. Kč 
z toho  vlastní příjmy 2 244 tis. Kč 
 granty magistrát 297 tis. Kč 
 granty MK                                                                     155  tis. Kč 
 příspěvek od KU na činnost 40 820 tis. Kč 
 v tom region. funkce  1 020 tis. Kč 
Celkové náklady 44 417 tis. Kč 
Hospodářský výsledek kladný  23 tis. Kč 
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   94  
Průměrný plat                                                                       19 903  Kč 
 
 
 
 
 
 
 



Celkový počet registrovaných  čtenářů SVKUL

v letech 2008  až 2011
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V systému Kramerius jsou ve vnitřní síti knihovny k dispozici další naskenované ročníky Průboje 
 
 
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2011  
        



 
 

 

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2011 
 
1. Klíč od zahradníka / Radka Váňová (ISBN 978-80-7055-175-2), 44 s., 200 výt. 
2. Město milenců a vrahů / Táňa Nováková (ISBN 978-80-7055-176-9), 69 s., 250 výt. 
3. Výroční zpráva za rok 2010 (ISBN 978-80-7055-177-6), [12] s.,  80 výt. 
4. O zániku cukrovarů / Anna Stará, [23] l., 300 výt. 
5. Od L.T.C. k Ústeckým Lvům : 65 let hokeje v Ústí nad Labem / Jiří Zdvořáček (ISBN 978-80-
7055-179-0), 287 s., 1000 výt. 
6. Kapky deště / Míla Kotrbatý (ISBN 978-80-7055-180-6), 84 s., 120 výt. 
7. Regionální funkce a knihovny okresu Ústí nad Labem, 16 s., 30 výt. 
8. Grafický manuál logotypu a jednotného vizuálního stylu (ISBN 978-80-7055-181-3), 99 s., 
elektron. verze 
9.  Výsledky činnosti  veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2010 (ISBN    978-80-7055-182-0),  
nestr., elektron. verze 
10. Naše kopečky / Anna Stará (ISBN 978-80-7055-157-8), [17] s.,  1000 výt. 

  11. Výběr kulturních výročí 2011/2, nestr., elektron. verze  
  12. Výběr kulturních výročí 2011/zvl. číslo. Kalendárium  2012, nestr., elektron. verze  
  13. Výběr kulturních výročí 2012/1, nestr., elektron. verze  
   
 

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY 
 

I. Pešková vystoupila s prezentací projektu Dobrovolná služba v muzeu a knihovně na 
semináři Dobrovolníci v knihovnách aneb Jak využít potenciálu dobrovolníků v knihovnách           
a nenechat se zavřít, který se konal 7.- 8.června v Kroměříži. J. Haincová přednesla příspěvek 
Spolkové hnutí na Ústecku na Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů 2011 
v Jihlavě 3. října.  Na celostátním semináři Regionální funkce knihoven 2011 v Plzni hovořil             
A. Brožek 13. října o obsahu webových stránek jako základu pro elektronické služby. Na 21. 
akvizičním semináři 20. října v Havlíčkově Brodě vystoupil A. Brožek s přednáškou Několik 
poznámek k akvizici DVD s filmy a J. Lichtenbergová s referátem Zkušenosti s internetovými 
knižními obchody v SVKUL Ústí nad Labem. Na 12. konferenci Archivy, knihovny a muzea 
v digitálním světě v Národním archivu na Chodovci zazněla 1. prosince přednáška A. Brožka 
Tipy a triky pro ty, co často hledají v Krameriovi. 



Dále v r. 2011 vyšly následující odborné články pracovníků knihovny: 

 

Archivy, knihovny a muzea  v digitálním světě pojedenácté. / Jana Chadimová. In: Čtenář. --
ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, č. 3 (2011),  s. 96-98. Dostupný také z WWW: <http://ctenar 
.svkkl.cz/clanky/2011-roc-63/03-2011/archivy-knihovny-a-muzea-v-digitalnim-svetepojedenacte-
82-859.htm> 
 

Zajištění regionálních funkcí v Ústeckém kraji. / Miroslav Bünter. In: Čtenář. -- ISSN 0011-
2321. -- Roč. 63, č. 3 (2011), s.100-103.  Dostupný také z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz 
/clanky/2011-roc-63/03-2011/zajisteni-regionalnich-funkci-v-usteckem-kraji-82-71.htm> 
 

Kostomlatům je co závidět! / Miroslav Bünter In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, č. 3 
(2011), s.104-106. Dostupný také z WWW <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2011-roc-63/03-
2011/kostomlatum-je-co-zavidet-82-872.htm> 
 

Dvanáct 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, 
2011, s. 51-53. Dostupný také z WWW: <http://www.isss.cz/archiv/ 2011/download/isss2011.pdf >. 

 

Půjčování DVD s filmy v českých knihovnách. / Aleš Brožek. In: GRANDbiblio. – ISSN 1802-
3320. – Roč. 5, č.  2 (2011), s. 6.  
 

Představujeme své logo. / Miroslav Bünter. In:  Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, č. 11 
(2011),  na obálce. Dostupný také z WWW <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2011-roc-63/11-
2011/predstavujeme-sve-logo-90-1051.htm>  
 

21. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě aneb o potřebnosti pravidelných setkávání akvizitérů. 
/ Jana Chadimová. In: Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 12 [cit. 16.01.2012]. Dostupný na World 
Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7279>. URN-NBN:cz-ik7279. ISSN 1212-5075. 
 

Půjčování filmů na DVD v českých knihovnách.  / Aleš Brožek. In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. --
 Roč. 63, č. 12 (2011), s. 430-431. Dostupný také z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2011-
roc-63/12-2011/pujcovani-filmu-na-dvd-v-ceskych-knihovnach-91-1062.htm >.  

 
 

 
INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI 
 
 V r. 2011 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku více než 110 článků o naší 
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:   

Knihovna dnes ukáže Peru, zítra Čínu / (red). – In: Ústecký deník. – 08.03.2011, s. 7 + foto [Vyšlo také v : 
Děčínském, Chomutovském, Jabloneckém, Litoměřickém, Mosteckém, Teplickém a Žateckém                         
a lounském  deníku]. 

Miliónová čtvrť v Ústí? To byla prvorepubliková Churchillova ulice / Alena Volfová. In: : Sedmička : Ústí nad 
Labem a Teplice. – 10.03.2011, s. 2 + foto. 



Královna čtenářů! Přečetla 655 knih za rok / Karel Pech. – In: Ústecký deník. – 17.03.2011, s. 1 + foto. 

Cestovatel Eslem nám v knihovně ukáže Rio, jak ho viděl a zažil / red. – In: Ústecký deník. – 29.03.2011, s. 
8 + foto. 

Ústecká Maximka je dnes moderní mediatékou / Aleš Brožek – In: Naše Ústí.cz. – 4/2011, s. 5 + foto. 

V knihovně máme i krb, který je asi z Pompejí [ rozhovor ing. Aleše Brožka] : Aleš Brožek je  již řadu let 
ředitelem Ústecké knihovny. Méně známou věcí je to, že je ho velkým koníčkem jsou i nejrůznější prapory 
a vlajky/ In: Ústecký deník. – 26.05.2011, s. 1 + foto. 

Knihovna má nové logo, vytvořili ho studenti : krátce / Ich, ČTK. – In: Mladá fronta Dnes. – 02.06.2011, s. 4, 
Severní Čechy. 

Výstava v knihovně přiblíží venkov a venkovany : krátce / Ich. – In: Mladá fronta Dnes. 30.06.2011, s. 4 – 
Severní Čechy. 

Výstava nám připomíná návštěvu císaře  pána : Nostalgickou expozici z roku 1901 hostí knihovna v Ústí 
do pondělí 19. září 2011 / Arnošt Herman. – In. Žatecký a lounský deník . – 13.09.2011, s. 7 [Vyšlo také v : 
Děčínském, Chomutovském, Litoměřickém, Mosteckém, Ústeckém a Teplickém deníku]. 

Knihovny odpouštějí pokuty, pořádají i burzu / Tomáš Kassal. In: -  Mladá fronta Dnes. – 04.10.2011, s. 1, 
Severní Čechy. 

V knihovně Francie i nosorožci : přijdou spisovatelka Buttryová i cestovatel Kettner, Sušický poradí, jak 
pečovat o zrak / Radek Strnad. – In: Ústecký deník. – 10.10.2011, s. 9. 

Hrad zve též na zabijačku, Jirkov má betlémy, knihovna je vánoční / dts. – In: Litoměřický  deník. – 14.12.2011, 
s. 7 [Vyšlo také v: Teplický deník, Žatecký a lounský deník]. 
 
SEZNAM DÁRCŮ, SPONZORŮ A DOBROVOLNÍKŮ 
 
Ad’ore Marketing Communications, s.r.o. v Praze, Alexander J. Bělohlávek z Prahy, Věra 
Bínová    z Ústí nad Labem, Bohuslav Martinů Institute v Praze, Centrum  védská studia 
v Karlštejně, Dana Davídková z Košťan, Jana Divišová z Prahy, Petr Dvořák z Dobříše, 
EDUCON, Občanské sdružení –NGO v Praze, EVERNIA v Liberci, Farmaceutická fakulta,  
Katedra sociální a klinické farmacie  v Hradci Králové, Filosofický ústav AV ČR v Praze, 
Fotbalový klub Jeseníku, Kateřina Chrudimská z Ústí nad Labem,  Jihočeský kraj, Odbor 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví v Českých Budějovicích,   Juris Publishing Inc.                
v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, KOSMOS International 
Institute for Oral Health Science v Japonsku, Jaroslava Krejčová z Ústí nad Labem, Irina 
Kuzmina z Ústí nad Labem,  Dietmar Langer z Broumova,  LUSIANA , společnost s.r.o. v Praze, 
Lenka Mádrová z Hluboček, Magistrát města Ústí nad Labem, Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta, Katedra  dějin státu a práva v Brně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR 
v Praze, Matematický ústav AV ČR v Praze, Milan Měkota z Ústí nad Labem,  Jiří Mencl                   
z Mostu, Městský úřad Cheb, Městský úřad v Sokolově, Ministerstvo školství, mládeže                       
a tělovýchovy, Odbor   pro záležitosti  v Praze, Edita Morcová z Ústí nad Labem, Muzeum 
Těšínska v Českém Těšíně, Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl v Praze, Nadace EVZ v Praze, 
Nadace FORUM 20 v Praze, Nakladatelství Akropolis v Praze,  Nakladatelství Brána a Deus 
v Praze, Nakladatelství DIMENZE 2+2  v Praze, Nakladatelství FABULA v Praze, Nakladatelství 
ISLA v Praze,    Nakladatelství LINDE v Praze, Nakladatelství Oldag  v Polance nad Odrou, 
Nakladatelství Šulc-Švarc v Praze,  Náprstkovo muzeum v Praze, OPS v Kanině, Zita Pavlíková 



z Ústí nad Labem, PNS a.s. – Divize v Ústí nad Labem, Poradna pro občanství v Praze, Monika 
Postlerová z Ústí nad Labem,  Respekt institut, o.p.s. v Praze, Hynek Rychtář z Prahy,  
Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály Svatého Bartoloměje v Plzni, Sdružení knihoven ČR 
v Ostravě, Marek Sekyra z Liberce, Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě,  
Sociologický ústav v Praze,  Státní oblastní archiv v Zámrsku,  Středisko náhradní rodinné péče 
v Praze, Jaroslav Špička z Ústí nad Labem, Luboš Štancl z Brna,    Jiří Šťastný z Ústí nad 
Labem,  Aneta Štrosová z Ústí nad Labem,  Lucie Šůlová   z Ústí nad Labem, Technická 
univerzita, Fakulta přírodovědně-humanitní   a pedagogická, Katedra filosofie v Liberci, Hana 
Tožičková z Ústí nad Labem, Jarmila Trägrová z Teplic, Samanta Trejbalová z Ústí nad Labem, 
Richard Ulman z Prahy, Univerzita obrany v Brně, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy  
a sportu v Praze, Úřad vlády České republiky v Praze, Zdeněk Valjent z Prahy, VAS Chanty-
Mansijská banka v Praze, VŠB – Technická univerzita, Institut geologického inženýrství v 
Ostravě,Vysoké učení technické, Fakulta informačních   technologií v Brně, Vzdělávací centrum 
v Turnově, Wolters Kluwer ČR v Praze, Západočeská univerzita,  Filozofická a právnická 
knihovna v Plzni,  Zemský archiv v Opavě,  Luděk Zlesák z Nové Vsi u Chrastavy                                                                                   
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