
 
 
 
 
 



Vážená paní, vážený pane, 
další rok činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem je za námi a já 

stojím před nelehkým úkolem. Do 14 stran výroční zprávy vtěsnat informace o všem 
podstatném, co jsme v roce 2012 realizovali. V kapitole Ohlédnutí za rokem 2012 se pokusit, 
aby byl každý měsíc charakterizován jen dvěma, maximálně třemi zajímavými akcemi. 
Pořadatelé besed a výstav mi tak každoročně zazlívají, že se z této zprávy dozvíte  
jen o zlomku počtu kulturních akcí. O všech se opravdu ale nedá psát. Vždyť v nejkratším 
měsíci roku 2012 útvar ředitele uspořádal devět besed a jednu videoprojekci, dětské oddělení 
loutkové představení a oddělení anglické literatury dva semináře nakladatelství McMillan. Co se 
týče výstav, byla v budově ve Velké Hradební v té době k vidění výstava o činnosti Ústavu pro 
jazyk český, kterou vystřídala expozice Ministerstva obrany ČR s tematikou o Afghánistánu. 
Ve vestibulu budovy v ul. Winstona Churchilla se střídala výstava zkamenělin z Českého 
středohoří s výstavou exponátů, které si dovezl ústecký cestovatel Vladimír Kettner z cest po 
exotických zemích. Další výstava probíhala v sále před oddělením anglické literatury.  

Není snadné ani vybrat čtyři fotografie ilustrující aktivní činnost knihovnic a knihovníků. 
Existence digitálních fotoaparátů nám přitom umožnila, že máme zdokumentovanou většinu 
z loňských 331 kulturních a 132 vzdělávacích akcí pro veřejnost a ze 17 vzdělávacích akcí pro 
knihovníky Ústeckého kraje. Nejsnazší je proto odkázat na naše webové stránky a jejich 
fotogalerii na http://www.svkul.cz/akce/fotogalerie/ 
 Za kapitolou Ohlédnutí za rokem tradičně charakterizuji činnost dvanácti oddělení. 
Nejsou to však všechna oddělení, pro omezený rozsah zprávy možná nespravedlivě nezmiňuji 
záslužnou činnost lidové a vědecké půjčovny, sedmi poboček a servisních oddělení, jako je 
ekonomické oddělení, hospodářská správa a technické oddělení. 
 Je pochopitelné, že nemohu přinést seznam všech titulů knih, časopisů, CD, DVD a 
dalších dokumentů, které knihovna získala loni (od toho je náš elektronický katalog na 
http://katalog.svkul.cz/), a tak tradičně vybírám desítku zajímavých knižních titulů a zveřejňuji 
jejich obálky. Přiznávám, že je to ale dost subjektivní volba. 
 Naproti tomu seznam publikací vydaných knihovnou a výčet publikační činnosti 
pracovníků knihovny je kompletní, zatímco přehled jejich přednáškové činnosti je výběrový.       
O úplnost se snažím v poslední části zprávy, která přináší seznam dárců, sponzorů a od roku 
2011 i dobrovolníků. 
 Na závěr bych se rád zmínil o činnostech, které jsme zahájili v roce 2012 a které budou 
mít vliv na chod knihovny i v dalších letech. Poté, co se ukázalo, že se tak brzy nezačne se 
stavbou Evropské knihovny, jsme začali využívat bývalé dílny SOU spojů v ulici Na Schodech 
k deponování části fondu knihovny. Na základě únorového usnesení Rady Ústeckého kraje 
jsme zintenzívnili jednání o vyřešení majetkoprávních záležitostí budovy Velká Hradební 49 a 
jednali jsme s magistrátem a městskými obvody o finanční pomoci při financování chodu 
poboček. Bohužel se nedospělo ke konkrétním výsledkům a je paradoxem, že během jednání 
došlo k prodeji objektu, v němž provozujeme pobočku Všebořice. Hrozí tak, že kvůli zvýšenému 
nájmu stanovenému novým majitelem bude muset být tato pobočka v roce 2014 zrušena. 
 Věřme, že rok 2013 bude úspěšnější než léta předcházející a že při jeho bilancování 
budu moci poděkovat tak jako nyní Ústeckému kraji jako zřizovateli, drobným sponzorům, 
příznivcům a dobrovolníkům uvedeným na konci zprávy i všem zaměstnancům knihovny.  
 
Duben 2013            Ing. Aleš Brožek 
      ředitel Severočeské vědecké knihovny 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 
 

Od 2. ledna 2012 začalo fungovat oddělení doplňování a zpracování fondů, které vzniklo 
spojením dvou oddělení. 10. ledna jsme předali na Ministerstvo kultury ČR projekty, jimiž jsme 
se ucházeli o přidělení finančních prostředků z VISK 2, 3, 5, 7 a 9 a z K21. Neuspěli jsme jen 
v K21. 

Dne 8. února se zabývala Rada kraje problémem zapůjčené budovy Velká Hradební 49 
a provozováním poboček na území města. Doporučila upravit stávající smlouvu o výpůjčce 
budovy č.p. 1743 (V. Hradební 49) a usilovat o snížení ročního nájmu za prostory v budovách 
v majetku města Ústí n.L. za symbolickou 1 Kč za pobočku a o navýšení příspěvku města na 
provoz poboček. Pracovníci půjčoven začali využívat ke vzájemné komunikaci Skype. 

Od 1. března se začaly vystavovat ve vitrínách ve vestibulu W. Churchilla novinky. 14. 
března knihovna uspořádala první Večer v knihovně. Pozvala na něj své věrné čtenáře, jimž 
zahrála k tanci a poslechu hudební skupina a severočeští literáti četli ze svých knih. Na Večeru 
byla vyhlášena Králem čtenářů Libuše Machová, která k nám chodí nepřetržitě od roku 1948. 
15. března předal knihovně kulturní a tiskový rada Velvyslanectví USA soubor 193 knih 
z kolekce zlatého fondu amerického písemnictví. 

V dubnu dostalo hudební oddělení další tři čtečky e-knih, na webu knihovny byly 
umístěny užitečné odkazy (do podmenu souborné katalogy, portály, knihovny a knihovnické 
spolky, veřejná správa, instituce, informace o regionu, literatura, jazykověda, volně dostupné 
zdroje a handicapovaní, bezpečí). 

V květnu byl upraven online katalog tak, aby si čtenáři mohli rezervovat dokumenty, 
dříve než jsou předány na oddělení a pobočky. Dne 22. května se uskutečnila beseda se 
spisovatelkou Ivonou Březinovou. 

Od 6. června do 7. prosince 2012 knihovna hostila slečnu Francescu Mariu Donzelli 
z Itálie v rámci projektu Evropská dobrovolná služba v knihovně. Dne 26. června proběhlo 
v knihovně pasování 72 prvňáčků ze ZŠ Elišky Krásnohorské na čtenáře. Koncem června došlo 
v serverovně k havárii klimatizace. 

Od 1. července začal platit nový ceník, který mj. zavedl stokorunovou pokutu za pozdní 
vrácení rezervovaného dokumentu. 

V době letních prázdnin byla horní místnost v přístavbě ve Velké Hradební upravena a 
vybavena technikou, aby mohla být od září využívána jako počítačová učebna. V srpnu byl 
zprovozněn software WINISIS a do něj přeformátována a přeinstalována živá databáze odpisů. 
Od 29. srpna byla k vidění v obou budovách výstava Ústecká knihovna před sto lety. 

Dne 3. září jsme umístili první příspěvek v blogu na http://svkul-blog.blogspot.cz/.  
V rámci říjnového Týdne knihoven proběhl druhý happening 5x5x5x5. Ve všeobecné 

studovně ve Velké Hradební byla umístěna kamerová zvětšovací lupa pro uživatele s vadami 
zraku. Knihovna zprovoznila verzi Kramerius 4, kde postupně vystavujeme zdigitalizované 
regionální noviny a monografie, a zablokovala přístup k nevhodným stránkám na některých 
počítačích. 

V listopadu byla otestována a zprovozněna služba hybridní pošty „dopis on-line“. Dne 
21. a 22. listopadu se v knihovně promítaly filmové dokumenty v rámci Ozvěn MFF Voda, moře, 
oceány. 28. listopadu proběhlo setkání pracovnic místních lidových knihoven Ústecka. 

Dne 1. prosince se v rámci Dne pro dětskou knihu uskutečnilo autorské čtení a beseda 
s Pavlem Hrnčířem, výtvarná dílna NAPOLI pod vedením knižních ilustrátorek v čele s Alžbětou  
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Skálovou a vystoupení Lukáše Hejlíka a Alana Novotného jako Kvak a Žbluňk v projektu 
Listování. Večer se uskutečnil pořad pro dospělé s názvem Listování: Ekonomie dobra a zla. 

 

 

Z ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 
 
Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů 
 
K evidenci přijalo oproti roku 2011 méně dokumentů získaných koupí a povinným výtiskem, 
pokles byl i u darovaných dokumentů. Zvýšení DPH se tak výrazně promítlo do nákupu.             
K objemu vynaložených finančních prostředků byl však dosažen vyšší průměrný rabat, a to  
34,6 % (o 1,9 procentního bodu více než v r. 2011). Retrospektivně se doplňovala regionální 
literatura v antikvariátech ČR a bylo zakoupeno 13 publikací, vydaných do první poloviny 20. 
století. Díky grantu byla dokončena rekatalogizace knih. Z nabídkových seznamů vyřazených 
dokumentů knihoven v ČR bylo získáno 198 dokumentů, z toho 186 z knihovny muzea v Ústí 
nad Labem. V rámci mezinárodní výměny publikací se získalo 82 dokumentů z Německa, 
Slovenska, Ukrajiny a Polska. Zkatalogizovalo se 13 416 titulů českých i zahraničních knih 
jmenně a 13 765 titulů věcně. Bylo uloženo 1 002 nových záznamů samostatných dokumentů a 
příloh elektronických a AV médií a připsáno 170 svazků. Pokračovalo skenování obálek starších 
připisovaných titulů a na „obálkový server“ bylo odesláno 1 208 obrázků. Při rekatalogizaci bylo 
zpracováno 3 755 záznamů knih a 107 připsáno.  
 
 
Hudební oddělení 
 
Zakoupilo 183 CD, 344 DVD a 57 hudebnin. Každých 14 dní obměňovalo obrázky nových AV 
médií na webu.  Pro zvukovou knihovnu zkatalogizovalo 459 CD, zharmonizovalo jmenné a 
věcné autority. Pro Výběr kulturních výročí zpracovalo medailony Otmar Mácha, Arcangelo 
Corelli.  
 
Zvuková knihovna 
 

Byla dále rozvíjena zásilková výpůjční služba pro nevidomé a donášková služba. Do 
audiokatalogu byly namluveny údaje o dalším tisíci titulů. 
 
Bibliografické oddělení 
 
Zpracovalo Kalendárium 2013, medailony a bibliografie osobností pro Výběr kulturních výročí. 
Do bází, které buduje řadu let, bylo uloženo: REOS 622 nových osobností + 2 926 osobností 
aktualizováno a doplněno, ANL 980 záznamů. Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 
37 návrhů nových personálních autorit, 14 korporativních, 46 geografických a 31 návrhů na 
opravu či doplnění personálních autorit. 
 
Všeobecná studovna 
 
Ve studovně se pořádaly individuální lekce práce s internetem pro důchodce. Těchto služeb 
využilo 31 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 2 976 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 270 nových záznamů periodik. 7 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 424 titulů periodik. 
 
Oddělení anglické literatury 
 
Uspořádalo 24 exkurzí, šest tematických výstav, seminář The Perfect Lesson for Children with 
Dyslexia a seminář Free resources on the internet,  setkávání Open English Clubu, prezentace 
Cambridgeských zkoušek a 17 videoprojekcí. Zorganizovalo tři pretestingy a ve spolupráci 
s British Council Praha zajistilo jarní, letní a zimní kolo Cambridgeských zkoušek.  
 
Oddělení pro děti a mládež 
 
Zajistilo 67 informačních a tematických lekcí, 5 exkurzí, 7 akcí Letem světem s Pimprletem, 5 
akcí Knihovna v Ovečce, 3 akce určené dětem z jazykově smíšených rodin, žijících 
v Drážďanech, deset setkání prvňáčků ze ZŠ E. Krásnohorské a ZŠ Trmice v rámci akce 
Knížka pro prvňáčky zakončené pasováním, tradiční Noc s Andersenem, besedu s básníkem a 
prozaikem Pavlem Šrutem a ilustrátorkou Galinou Miklínovou, setkání s autorem populárních 
dětských knih o komisaři Vrťapkovi Petrem Morkesem, besedu se spisovatelkou Ivonou 
Březinovou, Den pro dětskou knihu, loutková představení na motivy knihy Nekonečný příběh a  
Zimní pohádka a další.  
  
Okresní metodické oddělení 

Pro místní lidové knihovny zakoupilo 1 606 svazků za 287 tisíc Kč (k objemu vynaložených 
finančních prostředků byl dosažen průměrný rabat 28,9 %), zkatalogizovalo je a zabalilo. 
Během roku uskutečnilo 50 metodických návštěv, poskytlo 48 konzultací a výběrů knih v OMO, 
uspořádalo  aktiv a dvanáctkrát rozvezlo nové knihy a výměnné soubory. Podílelo se na 
aktualizaci fondu v knihovně v Chabařovicích a Trmicích, pro web trmické knihovny navíc 
zpracovalo prezentaci Noci s Andersenem. V průběhu roku zajišťovalo servis programu LANius 
pro oblast severních Čech.  
 
Krajské metodické středisko 
 
Zpracovalo zprávu o plnění výkonu regionálních funkcí za rok 2011 a podniklo 15 metodických 
návštěv. Uspořádalo 9 vzdělávacích akcí a zorganizovalo 7 kurzů v základních dovednostech 
v informačních a komunikačních technologiích pro knihovníky z 24 knihoven Chomutovska, 
Litoměřicka, Mostecka, Teplicka a Ústecka. Zpracovalo statistické údaje za SVKUL  a jejich 
sumáře všech knihoven v kraji a zároveň předalo výsledky do benchmarkingu. Spolupracovalo 
na analýze mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR.  
¨ 



Oddělení automatizace 
 
Zabezpečovalo provoz a servis datové sítě, veškeré výpočetní techniky a programového 
vybavení pro provoz knihovny a poboček. Aktualizovalo lokální databáze na notebooku, 
vytvářelo úbytkové seznamy a nabídkové seznamy odepsaných dokumentů, pomáhalo  s 
aplikací systému Navision a s přechodem mobilní telefonie k Vodafone. Reinstalovalo server 
VPN (virtuální privátní síť) pro vzdálenou správu a zálohovací server Hippo, instalovalo 
bezdrátovou síť v počítačové učebně, zprovoznilo software WINISIS. 

 
 
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ 
  

Celkový stav  knihovního fondu a jeho složení k 31. 12. 2012 (po odpisech) 
 

Celkem fond                                                                                                                                                                         815 451  knih. jednotek 
z toho:  
knihy, sváz. časopisy a brožury                                            729 031  knih. jednotek 
          kartografické dokumenty                                               10 382  knih. jednotek  
        elektronické dokumenty 
 (CD-ROM, diskety, DVD)                                               10 056  knih. jednotek       
 audiovizuální dokumenty zvukové  
 (gramodesky, CD, MC)                                                 26  900  knih. jednotek  
 audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
 (videokazety, DVD filmy)   2 586   knih. jednotky 
 SD                                                                                           2  knih. jednotky  
  hudebniny                                                                        9 275  knih. jednotek  
 normy                                                                             27 219  knih. Jednotek 
 
V roce 2012 bylo přijato do evidence (kromě OMO) celkem 23 991  knihovních jednotek:  
Z toho: 
knihy a brožury 20 426 knih. jednotek 
kartografické dokumenty                  373 knih. jednotek 
svázané časopisy 1 286 knih. jednotek 
elektronické dokumenty 
(diskety, CD-ROM, DVD)   675 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukové 
(MC, CD)    520 knih. jednotek 
audiovizuální dokumenty zvukově obrazové 
(videokazety, DVD filmy)  630 knih. jednotek 
hudebniny   81 knih. jednotek 
normy    0 knih. jednotek    
 
Úbytek knihovního fondu                                                 8 445 knih. jednotek 
 
Počet titulů odebíraných novin a časopisů                        2 976  knih. jednotek 
z toho zahraniční                   84 knih. jednotek 
Počet výpůjček v r. 2012                                             833 858 knih. jednotek   



Počet návštěv v r. 2012                                                          242 282    
Počet čtenářů zaregistrovaných v r. 2012                                11 736    
Z toho: dětí                      1 659 
Počet kulturních a vzdělávacích akcí                      463 
Počet vydaných neperiodických publikací                                         6 
 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE 
 
Celkové výnosy 46 408 tis. Kč 
z toho  vlastní příjmy 2 233 tis. Kč 
 granty magistrát 267 tis. Kč 
 granty MK                                                                     326  tis. Kč 
 příspěvek od KU na činnost 41 919 tis. Kč 
 v tom region. funkce  1 020 tis. Kč 
Celkové náklady 46 394 tis. Kč 
Hospodářský výsledek kladný  14 tis. Kč 
Počet pracovníků (přepočtený)                                                   94  
Průměrný plat                                                                       20 333  Kč 
 

1 098 169 1 100 865

852 951
828 877 833 858
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PUBLIKACE ZAŘAZENÉ DO FONDU V ROCE 2012  
        

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACE VYDANÉ KNIHOVNOU V ROCE 2012 
 
1. Jak slípky letěly do Zubrnic / Stará, Anna (978-80-7055-190-5), [18] s.,  500 výt. 
2. Ze soudní síně / Herman, Arnošt (978-80-7055-183-7), 58 s., 50 výt. 
3. Výroční zpráva za rok 2011 (ISBN 978-80-7055-184-4), [12] s.,  100 výt. 

  4. Výběr kulturních výročí 2012/2, nestr., elektron. verze  
5. Průvodce knihovnou, [12] s.,  680 výt. i elektronická verze 
6. Výběr kulturních výročí 2012/zvl. číslo 1., nestr., elektron. verze 
7. Jak vojáček Uli z bitvy u Lovosic utekl / Stará, Anna (978-80-7055-189-9), [2, 10] s.,  1500 
výt. 
8. Kočky / Nováková, Táňa (ISBN 978-80-7055-185-1), 32 s., 200 výt. 
9.  Můj strýček maršál / Stará, Anna (978-80-7055-187-5), 41 s.,  300 výt. 
10. Výsledky činnosti  veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2011 (ISBN    978-80-7055-188-2),        
60 l., elektron. verze 

  11. Výběr kulturních výročí 2012/zvl. číslo 2. Kalendárium  2013, nestr., elektron. verze  
  12. Výběr kulturních výročí 2013/1, nestr., elektron. verze  
 
 

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ KNIHOVNY 
 

J. Houžvičková vystoupila s referátem „Služby  Zvukové knihovny v Ústí nad Labem“ po 
přednášce B. Rouleho, ředitele KTN, „Budoucnost a vývoj audio knih“, konané 22. března 2012. 
V. Řeháková, J. Houžvičková a I. Pešková prezentovaly zvukovou knihovnu a dobrovolnictví 
v SVKUL na celostátním semináři „Zvukové knihy v roce 2012“ v MěK Třebíč 10. dubna 2012. 
A. Brožek tradičně moderoval akviziční seminář, který se konal již po dvaadvacáté, a to 14. 
června na výstavišti Černá louka v Ostravě. J. Lichtenbergová na něm přednesla referát 
nazvaný Akvizice dokumentů v době krize aneb Jak za méně získat co nejvíce.  Z. Čermáková 
vystoupila s referátem Projekt EVS IN LIBRARY - Stav k 29. 6. 2012 na konferenci Knihovny 
současnosti 2012 v Pardubicích 12. září a I. Pešková přednesla referát Dobrovolníci v SVK na 
konferenci Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí pořádané v Soběslavi 17. - 18. září. Dne 20. 
listopadu na poradě knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností v NK ČR v Praze 
měla prezentaci k tématu nabídková povinnost J. Lichtenbergová. Na setkání se seniory  
v římskokatolické faře v Ústí nad Labem zazněla přednáška J. Houžvičkové o zvukové knihovně 
a nabízených službách.   
  
  



Dále v r. 2012 vyšly následující odborné publikace či články pracovníků knihovny: 
 

České a moravské knihovny soutěží o nejlepší webové stránky již potřinácté / 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, 
2012, s. 32-33. Dostupný také z WWW: <http://www.isss.cz/archiv/2012/download/isss2012.pdf >. 
 

Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2011 / Aleš Brožek. In: 
Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, č. 4 (2012), s. 136-139. Dostupný také z WWW: < 
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/4-2012/system-kramerius-v-ceskych-a-slovenskych-
knihovnach-na-konci-roku-2011-96-1182.htm > 
 

Výsledky činnosti veřejných knihoven Ústeckého kraje v roce 2011 / Miroslav Bünter a 
Vladimíra Řeháková. - Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna, 2012. 60 l. ISBN 978-
80-7055-188-2 
 

Věrný čtenář (ještě k článku Čtenář roku 2012 v minulém čísle) / Miroslav Bünter. In: Bulletin 
SKIP. --  ISSN 1210-0927. -- Roč. 21, č. 3 (2012), s. 5. 
 

Projekt EVS in Library - stav k 29. 6.2012 = Project EVS in Library - situation to 29 June 2012 / 
Zuzana Čermáková. In: Knihovny současnosti 2012 : sborník z 20. konference, konané ve 
dnech 11.-13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice. -- Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 
2012. -- ISBN 978-80-86249-65-0. -- s. 133-137.  
 
INFORMACE O KNIHOVNĚ V TISKU, ROZHLASE A TELEVIZI 
 
 V r. 2012 bylo uveřejněno v regionálním a celostátním tisku více než 130 článků o naší 
knihovně. Z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších uvádíme:   

Ústecká knihovna potřebuje nové prostory, nejsou na ně peníze / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 
29.02.2012, s. 2 + foto. 

Knihovna dostala dar ze Zlatého fondu / (ape). – In: Právo. – 20.03.2012, s. 10 + foto. 

Noc s Andersenem v Trmicích, Ústí i v Březně / Zpravodajové deníku. – In: Ústecký deník. – 30.03.2012, s. 
9.                                                                                                                                                                                                    

Nový atlas krajiny ČR váží 10 kilo, už se jím chlubí Ústecká knihovna / (dts). – In: Ústecký deník. – 
27.04.2012, s. 3 + foto. 

Řídí knihovnu, sbírá vlajky / Vítek Hnízdil. – In:Ústecko  5+2 dny. – 31. 05. 2012, s. 4 + foto. 

Burza knih nabídla tituly, které nekoupíte / Petr Sochůrek. – In: Ústecký deník. – 07.06.2012, s. 2 + foto. 

Knihovna přes léto omezí svůj provoz / Vít Lukáš. – In: Ústecký deník. – 30.06.2012, s. 2.     

Nejen čeští dobrovolníci v knihovně [Francesca Maria Donzelli] / opk. – In: Čtenář měsíčník pro knihovny. – 
7/8 2012, s. 289. 

Je to neuvěřitelných sto let, co byla díky mecenáši Weinmannovi postavena knihovna v Ústí / Arnošt 
Herman. – In: Děčínský deník. – 26.09.2012, s. 7 [Vyšlo také v:Teplický deník, Žatecký a lounský deník, 
Chomutovský deník, Litoměřický deník, Mostecký deník, Ústecký deník].                                                                           



Týden knihoven bude v kraji pestrý. Jak kde /  Radek Strnad. – In: Liberecký deník.. – 01.10.2012, s. 7 
[Vyšlo také v: Českolipský deník, Jablonecký deník,Teplický deník, Žatecký a lounský deník, Chomutovský 
deník, Litoměřický deník, Mostecký deník, Ústecký deník]. 

Knihovna představí čtečky, zve i na písničkáře Imlaufa a Kopřivu / Iva Opravilová. – In: Ústecký deník. – 
03.10.2012, s. 8. 

Brožek : Chci, aby čtenáři odcházeli spokojeni [rozhovor s ředitelem knihovny Ing. Alešem Brožkem]/ 
Arnošt Herman. – In: Liberecký deník. – 11.10.2012, s. 8 + foto [Vyšlo také v: Českolipský deník, 
Jablonecký deník,Teplický deník, Žatecký a lounský deník, Chomutovský deník, Litoměřický deník, 
Děčínský deník, Mostecký deník, Ústecký deník]. 

Ústecké knihovny jsou vepři  : Univerzitní knihovna chce mít ve svém názvu slovo „vědecká“. Tak se ale už 
jmenuje krajská knihovna / Lucie Chlebná. – In: Ústecko 5 + 2 dny. – 22.11.2012, s. 2 + foto.   

I silně slabozrací si mohou v knihovně přečíst noviny : Ústecká knihovna má kamerovou lupu. Tištěný text 
dokáže mnohonásobně zvětšit  a lidé si ho pak mohou pohodlně přečíst na monitoru : využijte čtečky / 
Lucie Chlebná. – In: Ústecko 5 + 2 dny. 29.11.2012, s. 3 + foto. 

Přinesla knihy a zachránila tím život  / Jitka Hadašová. – In : Ústecký deník. – 30.11.2012, s. 2.       

Knihovna se chystá na finále roku 2012 : Advent různě i Zimní pohádka o sněhulákovi / (red). – In: Ústecký 
deník. – prosinec 2012 [vydání zdarma], s. 9. 

Knihovna má kamerovou lupu / (opk). – In: Naše Ústí.cz. – 12/2012, s. 4.  

 

SEZNAM DÁRCŮ, SPONZORŮ A DOBROVOLNÍKŮ 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, Akademie muzických umění, Divadelní fakulta 
v Praze,  A.M.I.M.S. ve Vranově nad Dyjí, Mgr. Romana Beránková ze Smědčic, Bergman 
nakladatelství v Praze, Věra Bínová    z Ústí nad Labem, Vlaďka Bosková z Prahy,  PhDr. Ivo Brožek 
z Ústí nad Labem, Centrum NAKLIV v Brně,  Centrum  védská studia v Karlštejně, CEVROINSTITUT 
v Praze,  COTTON, Marie Mazancová z Litoměřic,  Český svaz bojovníků za svobodu – 
Sdružení domácího odboje a partyzánů  - Historická   skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana 
Žižky v Unhošti, Miloslav Draxl z Ústí nad Labem,  Defensor pacis v Brně,  Otto Dworschak z 
Litoměřic,  EVERNIA v Liberci, Kateřina Ewald z Ústí nad Labem,   Anastázia Filatova z Ústí nad 
Labem, Filosofický ústav AV ČR v Praze, Marcus Heaster z Anglie,  Kateřina Chrudimská z Ústí nad 
Labem,  PhDr. Rostislav Janošík, vydavatel z Prahy,  Jednota českých matematiků a fyziků 
v Praze, Juris Publishing Inc. v Praze, Monika Kalábová Knauerová z Novosedlic, Kartografické 
nakladatelství P.F.art v Brně,  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze, KONVOJ 
v Brně,  Zdeňka Králová z Ústí nad Labem, Jaroslava Krejčová z Ústí nad Labem, Irina Kuzmina z 
Ústí nad Labem,  The Library of America v New Yorku,  Magistrát města Ústí nad Labem, František 
Málek z Ústí nad Labem,  Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra  dějin státu a práva v Brně, 
Milan Měkota z Ústí nad Labem,  Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně, Nakladatelství Brána a Deus 
v Praze, Nakladatelství DUHA Press v Brně,  Nakladatelství FABULA v Praze, Nakladatelství Kapucín 
v Duchcově,   Nakladatelství LINDE v Praze, Nakladatelství Oldag  v Polance nad Odrou, Nakladatelství 
Šulc-Švarc v Praze,  Petr Novák z Loun,  Obec Želechovice, Ing. A. Hampl, starosta,  Obecně 
prospěšná společnost Czech Vipassana v Hronově,  Miroslav Oliverius z Kladna, Veronika a 
Petr Ortovi z Teplic, Bc. Zita Pavlíková z Ústí nad Labem, PNS a.s. – Divize v Ústí nad Labem, 
Monika Postlerová z Ústí nad Labem, RADIX v Praze,  RADANAL v Pardubicích,  Sociologický ústav 



v Praze,  Spolek Nicholase Wintona v Praze,  Státní oblastní archiv v Zámrsku,  Patrik Šíma 
z Ostravy-Zábřehu,  Jaroslav Špička z Ústí nad Labem, Jiří Šťastný z Ústí nad Labem,  Aneta Štrosová z 
Ústí nad Labem,  Lucie Šůlová   z Ústí nad Labem, Taipei Economic and Cultural Office v Praze, 
Petra Tietzová z Ústí nad Labem, Markéta Tovarová z Ústí nad Labem, Hana Tožičková z Ústí 
nad Labem, Jarmila Trägrová z Teplic, Samanta Trejbalová z Ústí nad Labem, Univerzita Palackého, 
Právnická fakulta, Katedra evropského práva v Olomouci,  Univerzita Tomáše Bati, Fakulta 
humanitních studií, Ústav pedagogických věd ve Zlíně, Úřad vlády České republiky v Praze, Ústav 
přístrojové techniky AV ČR v Brně,  Dagmar Veleková z Prahy,  Výzkumný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, Ivana Žáčková z Libočan, PhDr. Josef Žeňka 
z Prahy.                                                                                  
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