
American Library Ústí nad Labem

„ALUL“ 



„Co takhle zřídit v Ústí americkou knihovnu.“



Hlavní cíl 

• Navázat spolupráci s Velvyslanectvím USA, v rámci níž by v SVKUL vznikla 

„americká knihovna“, na kterou budou navázány nejrůznější tematické 

osvětové akce. 



Je to reálné? Aneb zjišťujeme možnosti…

• Podpora ze strany zřizovatele knihovny 

• Podpora ze strany Velvyslanectví USA 

• Možné úrovně spolupráce:

• a) American shelf

• b) American corner



Získáváme základní  „know how“ 

American corner Ostrava 

• Návštěva Moravské zemské 

knihovny - American shelf

• Návštěva Knihovny města 

Ostrava – American corner



Připravujeme se na spolupráci 

• Zvolená úroveň spolupráce: american shelf

• Dotazník pro školy 

• Návrh memoranda o spolupráci SVKUL a Velvyslanectví USA

• Vznik názvu: American Library Ústí nad Labem (ALUL)

• Nastavení základních parametrů spolupráce 

• Příprava pilotních společných akcí 



První společná akce – 23. 3. 2021

• Cílová skupina: široká veřejnost 

• online projekce filmu China undercover

• beseda s Ondřejem Klimešem (Orientální 

ústav AV) a Janou Sehnálkovou

(Institut mezinárodních studií UK)

• 64 účastníků



Druhá společná akce – 29. 4. 2021

• Cílová skupina: studenti SŠ (VŠ, VOŠ)

• online beseda s americkým diplomatem 

• Téma: život diplomata v ČR + americké státní svátky

• Jazyk: angličtina  

• rezervace@svkul.cz

Douglas Morrow

mailto:rezervace@svkul.cz


American Library Ústí nad Labem 

• Součást Oddělení cizojazyčné literatury

• Hlavní cílová skupina: studenti (SŠ, VOŠ, VŠ)

• Fond: knihy, časopisy, DVD, informační materiály

• osvětové akce o americké kultuře (historii, literatuře, svátcích…),  besedy s 

americkými diplomaty, filmové projekce, semináře o  možnostech studia 

(práce) v USA 

• přesah do celého Ústeckého kraje (prostřednictvím knihoven)



Krátkodobé cíle 

• Podpis memoranda o spolupráci (26. 5. 2021)

• Slavnostní otevření ALUL (do 30. 6. 2021)

• Příprava pravidelného a atraktivního programu akcí 

• 1x měsíčně akce pro školy (studenty)

• 1x měsíčně akce pro širokou veřejnost 



Vize do budoucna (dlouhodobý cíl)

• Do 5 let rozšířit úroveň spolupráce a transformovat ALUL z 

varianty American shelf na variantu American corner. 



Děkuji vám za pozornost. 

Jan Černecký 

Oddělení komunikace SVKUL 

Tel: 604 302 271

E-mail: cernecky@svkul.cz


