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Státní vědecká knihovna padesátiletá
Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem patří mezi knihovny, které
nemají hlubší historické kořeny. Její počátky je možné vysledovat v roce 1945,
kdy se do převážně německého města rozvráceného válkou a četnými nálety
stěhovali noví obyvatelé z nejrůznějších míst vnitrozemí Čech i ze Slovenska.
Městská knihovna začala pracovat již počátkem srpna 1945 ve velmi skromných
podmínkách a s malým knižním fondem. Jak píše v Dějinách veřejného
knihovnictví v Ústí nad Labem dr. Fr. Hejl, půjčovala koncem roku 1945 jen
jednu knihu na 14 dní. Ale tak, jak se postupně stabilizoval život ve městě
rozrůstaly se knihovní fondy i služby Městské knihovny. V roce 1949 dostala
budovu, v níž její vědecká část sídlí dodnes, a od roku 1950, kdy vyšly směrnice o
organizaci lidového knihovnictví, podle nichž Krajské národní výbory ve svém
sídle přebíraly pod své řízení městské knihovny a změnily je na krajské knihovny
s působností na celý kraj, byla Městská knihovna připravena tuto novou roli plnit
pro Ústecký kraj. V průběhu 50. let se začala systematičtěji orientovat
i na
doplňování vědecké a odborné literatury, která se stala později základem pro její
působení jako státní vědecké knihovny. Po územní reorganizaci státu
v roce
1960 se Krajská lidová knihovna v Ústí nad Labem stala ústřední knihovnou
celého Severočeského kraje, tedy i Liberecka, kde do tohoto data působila jako
krajská knihovna nynější Státní vědecká knihovna v Liberci.
S postupným
zkvalitňováním veřejného knihovnictví v celé republice (revize
a knihovnické
zpracování fondů ve všech knihovnách, důsledná metodická pomoc vesnickým
knihovnám, vytváření kooperačních sdružení, ale i obsazování míst v knihovnách
odborníky ze středních knihovnických škol a katedry knihovnictví FF UK) rostl i
tlak uživatelů knihoven na poskytování kvalitních, bibliografických a informačních
služeb. Garanty této kvality a spektra byly právě krajské knihovny, které ve
speciálních odděleních poskytovaly nadstandardní služby pro obyvatele svého
sídla i kraje.
V Ústí nad Labem to byl např. v 50. letech Kabinet pro studium hudby
a
dramatu, který položil základ pozdějšímu hudebnímu oddělení a studovně
publikací z oboru umění, která působí dodnes a po dlouhou dobu byla vzorem jak
takováto oddělení budovat i pro jiné knihovny. V 60. letech vzniklo
vědeckotechnické oddělení a oddělení společenských věd a umění. Vedle
zvýrazňování orientace na vědeckou a odbornou literaturu však nezapomínala ani
na půjčování beletrie a dětské literatury. Jak ve městě přibývala sídliště, byly na
nich otevírány nové pobočky pro nejširší vrstvy obyvatel. Co se týká práce
s
dětskými čtenáři, patřilo oddělení pro děti a mládež opět mezi ta, která ovlivnila
práci s dětským čtenářem v řadě dalších knihoven (nápadité akce, ale hlavně
systematické pořádání knihovnicko informačních lekcí včetně velice dobře
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zpracovaných metodických materiálů).
V polovině 70. let po reorganizaci vědeckého a lidového knihovnictví v bývalé
ČSSR Krajská knihovna v Ústí nad Labem získala statut, podle kterého se stala
Státní vědeckou knihovnou pro Severočeský kraj se vším, co k tomu patřilo, tzn.
dosahem knihovnických a informačních služeb pro obyvatele kraje, poradenskou
a metodickou činností pro všechny veřejné knihovny kraje a na požádání i pro
knihovny jiných sítí či resortů, vzdělávacím a konzultačním centrem pro
knihovníky, zpracovatelem regionální bibliografie Severočeský kraj v tisku,
vydavatelem krajské katalogizace atd. Funkci státní vědecké knihovny silně
zvýznamnilo i to, že k 1. 7. 1979 se stala, stejně jako ostatní SVK, příjemcem
povinného výtisku všech českých a slovenských knižních a českých časopiseckých
titulů. Co tento akt znamenal pro další zkvalitnění služeb čtenářům a všem
potenciálním uživatelům netřeba příliš rozepisovat, nebylo třeba shánět tituly
meziknihovní službou, naopak SVK mohla libovolný titul půjčit. Druhou
stránkou věci ale je, že příjemce povinného výtisku je povinen tuto literaturu
trvale uchovávat, což klade značné nároky na skladové prostory. S nedostatkem
skladů se SVK v Ústí nad Labem potýkala už od 70. let, kdy krásná vila, v níž
sídlí, začala praskat ve švech. Návrhů, jak problém vyřešit, bylo několik přístavba hlavní budovy, stavba nové knihovny, postavení depozitního skladu. V
polovině 80. let se podařilo postavit sklad na 100 000 svazků ve Vaňově, ale
nebyla zamítnuta ani přístavba hlavní budovy, i když se začala realizovat až po
roce 1990 a v současné době je před dokončením. Odlehčení hlavní budovy od
velkého počtu málo využívaných fondů však
stísněnou situaci knihovny
nevyřešilo. Potřeba rozšiřovat čtenářské prostory - studovnu odborné literatury,
čítárnu časopisů, hudební knihovnu (zde je třeba poznamenat, že v rámci této
hudební knihovny už od roku 1977 pracuje zvuková knihovna pro nevidomé - v
době svého vzniku to byla jediná specializovaná knihovna pro zrakově
postiženého v Severočeském kraji), studovny regionální literatury, ale
i
zpřístupňování bází dat na počítačích, vedlo k jednání s úřady města
o
poskytnutí dalších prostor. V polovině roku 1990 převedl ještě Severočeský KNV
do majetku knihovny budovu bývalého Krajského výboru SČSP
a
knihovna tím dostala k užívání druhou krásnou vilu, do které byla soustředěna
půjčovna beletrie a populárně naučné literatury, hudební oddělení
s
komplexními informačními službami, půjčovna a čítárna novin a časopisů
a
oddělení pro děti a mládež. V původní budově zůstala tzv. vědecká část,
orientovaná na odborné služby včetně využívání databází.
O Státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem by bylo možné napsat ještě mnohé.
Její vývoj nebyl pochopitelně tak přímočarý, jak by se z povrchního pohledu
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zdálo. Musela překonat mnoho problémů, prostorových, finančních
i
personálních (hodně vystudovaných knihovníků se do Ústí nad Labem, které mělo
vždy přídech ne příliš lákavého města, nehrnulo). SVK však měla štěstí (chtělo
by se napsat kliku) na ředitele, počínaje dr. Františkem Hejlem, který ji vybudoval
prakticky z ničeho, přes Jaroslava Prskavce a Ladislava Zoubka
k dnešnímu
ing. Alešovi Brožkovi. Každý z nich dal knihovně něco jiného, ale vždy to pro
knihovnu znamenalo krok dále, upevnění jejího postavení ve městě, v regionu i v
rámci knihoven v republice. Vždy to byla knihovna, o níž se mluvilo a s níž se
muselo počítat
při řešení
odborných knihovnických, bibliografických a
knihovnicko-informačních problémů.
Ředitel instituce, byť s vysokou erudicí a autoritou, by asi mnoho nezmohl bez
zázemí kolektivu své knihovny. A v tom měli asi všichni ředitelé SVK v Ústí nad
Labem štěstí. Nemohu zde vyjmenovat všechny, kterých si vážím a které považuji
za své přátele, neodpustím si ale nejmenovat Zdeňka Vojtka, nyní emeritního
knihovníka v Poličce, dobrého a laskavého člověka, výraznou osobnost,
v odborném světě uznávanou autoritu, autora řady knihovnických příruček
i
anonymního přispěvatele k dějinám regionální kultury Ústecka i Severočeského
kraje.
Na závěr si můžeme položit otázku. Je padesát let trvání knihovny hodně nebo
málo? Ve srovnání s věkem člověka je to hodně, padesátiletý člověk je vyzrálý,
měl by být i moudrý, ví, co udělal v životě špatně i co chce. Ve srovnání
s
některými jinými státními vědeckými knihovnami s bohatými vzácnými
historickými fondy, uloženými ve stejně cenných historických budovách, ale
hlavně s nepřerušenou kontinuitou vývoje, padesát let mnoho není. Státní
vědecké knihovně v Ústí nad Labem slouží ke cti, že nabídkou a kvalitou svých
služeb se vyrovná všem státním vědeckým knihovnám, i když stále plní kromě
svého poslání vědecké a odborné knihovny i funkci městské knihovny pro
obyvatele stotisícového města, zajišťuje provoz řady poboček, informatickou
výchovu dětí a mládeže, pořádá kulturně výchovné akce atd., čili všechno, co dělá
každá klasická veřejná knihovna. O kolik více je to práce ve srovnání se státními
vědeckými knihovnami, vedle kterých ve městě působí okresní či velká městská
knihovna, netřeba psát. V posledních letech se zvýraznila i funkce knihovny vůči
rozšiřující se Univerzitě J. E. Purkyně. Státní vědecká knihovna
v Ústí nad
Labem má tedy před sebou stále hodně práce - být vědeckou
a
všeobecnou odbornou knihovnou pro široký region, do určité míry být knihovnou
pro studující univerzity a městskou knihovnou pro všechny obyvatele města. Vedle
toho bude i nadále knihovnickým centrem, kde knihovny
i knihovníci
naleznou své odborné zázemí, ale i uzlovým centrem rozvíjející se počítačové
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knihovnické sítě ČR. A tak nezbývá než přát tomu, kdo bude psát
o SVK v
Ústí nad Labem při příležitosti jejího stého výročí, aby mu to činilo stejné potěšení
jako mně.
PhDr. Jana Sodomková
ředitelka odboru knihovnictví
Národní knihovny v Praze

Počátky knihovnictví v Ústí nad Labem
Knihovnictví v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici. V roce 1896 byla
ústecké veřejnosti zpřístupněna stosvazková knihovna Svazu
Němců
severozápadních Čech, která byla v r. 1899 převedena do správy města jako
Lidová knihovna a čítárna města Ústí. Od r. 1912 do r. 1945 sídlila v moderní
budově na Lidickém náměstí (od r. 1922 pod názvem Městská knihovna), která
však byla pobořena během amerických náletů na Ústí nad Labem v dubnu 1945.
Ještě starší je česká spolková knihovna, v jejíž prospěch uspořádala Česká
vzdělávací beseda silvestrovskou zábavu roku 1875. V roce 1879 se již řídila
knihovním řádem a v roce 1900 byl pro ni koupen dům v Revoluční 78. V roce
1920 se stala dělnickou knihovnou, která působila do roku 1930, kdy většinu
svého fondu věnovala české menšinové knihovně. Ta byla zřízena na základě
knihovnického zákona z roku 1919. Půjčovat začala v domku na dvoře budovy
německé školy v Solní ulici 4. dubna 1922. Od listopadu 1925 působila tato
česká veřejná knihovna na Kostelním nám. č. 7. Po Mnichovském diktátu byla
v září 1938 zapečetěna a většina jejích fondů byla později zničena.
Historie naší knihovny se začíná psát v létě 1945, kdy se do města stěhují z
vnitrozemí noví obyvatelé. Česká knihovna neexistuje a na opravu německé
knihovny nejsou peníze. (Později se však ukázalo, že demolice polorozbořené
budovy a uklizení trosek stálo přesně tolik, kolik bylo rozpočtováno na její
opravu!)

Padesát roků naší knihovny ve faktech
1945
Městská knihovna se přihlásila k životu počátkem srpna 1945, když jí město
přidělilo místnost v ředitelně obecní školy v nynější Brněnské ulici. Zde se ještě
pro veřejnost nepůjčovalo. Podle vzpomínek dr. Františka Hejla, prvního ředitele
knihovny, byl jejím prvním zaměstnancem Josef Petrásek. Ten zpracovával fondy
na jednom ze tří psacích strojů, které se podařilo zkompletovat v opravně v
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Pařížské ulici ze šesti, jež se našly v troskách při hledání notového materiálu. V
listopadu se knihovna přestěhovala do ulice Prokopa Diviše č. 12. V přízemí
nalevo bylo umístěno výpůjční oddělení společné pro dospělé i mládež, bez čítárny
a bez příruční knihovny. Po krátké době se knihovna rozšířila
o malé
skladiště a ze dvou místností se jedna upravila pro katalogizaci a druhá pro
manipulaci s knihami. Pro veřejnost byla otevřena 16.listopadu 1945 poté, co byl
vytištěn malý propagační leták s plánkem města a s vyznačením cesty do
knihovny. Protože její fond nebyl velký (na konci roku čítal 4050 svazků, z toho 2
000 svazků se podařilo zachránit z bývalé menšinové knihovny, další svazky byly
zakoupeny nebo pocházely z německé knihovny), půjčovala se jen jedna kniha na
čtrnáct dní. Přesto ji na konci roku využívalo 602 dospělých a 86 dětí.
1946
Malé prostory v ulici Prokopa Diviše donutily ředitele knihovny dr. Fr.
Hejla hledat vhodnější místnosti, v nichž by mohla knihovna působit aspoň
5
let, než bude postavena budova pro městskou knihovnu, jak se tehdy věřilo. Ty
byly nalezeny v bývalé Foustkově kavárně a cukrárně v Revoluční tř. 41 (na jejím
místě je nyní prodejna firmy Multisys). V letních měsících byl zhotoven velký
čtenářský stůl ze starých stolů a upraveny regály získané z bývalé německé
knihovny. Knihovna byla slavnostně otevřena 14. října 1946. V prvním poschodí
bylo výpůjční oddělení s pultem z německé knihovny a s katalogy, spojené se
skladištěm ve 2.patře vnitřními schody a výtahem užívaným dříve pro transport
jídel a nápojů. V prvním poschodí byla ještě čítárna novin
a čítárna
časopisů, spojená se studovnou a s příruční knihovnou. Ve zvláštní místnosti byla
hudební knihovna, čítárna a knihovna mládeže. 8 pracovníků knihovny (včetně
šatnářky a uklízečky) mělo k dispozici 3 kanceláře. Na podzim 1946 byla
otevřena také první pobočka městské knihovny v Předlicích. Velká místnost byla
rozdělená na půjčovnu a čítárnu vybavenou sice 29 židlemi, ale jen 3 tituly
časopisů. Knihovníkem byl učitel J. Kořínek.
1947
Ústřední knihovna města Ústí nad Labem, jak se nyní nazývala, byla
v
tomto roce otevřena pro dospělé šest dní v týdnu po čtyřech hodinách. Oddělení
pro mládež bylo v provozu rovněž čtyři hodiny, ale jen pět dní v týdnu. Zápisné se
vybíralo ve výši 10 Kčs, za legitimaci rovněž 10 Kčs, za 1 svazek beletrie půjčené
na 3 týdny se platilo 1 Kčs. I tak stále rostl počet čtenářů, který na konci roku
dosáhl čísla 1983. Každý čtenář měl v knihovně vlastní sáček, do něhož se ukládaly
lístky vypůjčených knih, tento systém se užívá dodnes. Kromě předlické pobočky
začala pracovat pobočka v Krásném Březně, v Trmicích (od 29.května) a na
Bukově (od 1.září). V pobočkách se platily stejné poplatky jako v ústředí, i když
byly otevřeny jen jednou týdně, a to dvě až tři hodiny.
S výjimkou
Krásného Března byly bez skladů.
8

1948
V tomto roce poprvé překročil počet čtenářů v ústředí 2000. Nárůst knižních
fondů však nebyl příliš velký, protože došlo k vyřazení anglo-americké, religiozní
a legionářské literatury. Knihovna zpracovala pětiletý plán činnosti na léta 19491953, který počítal se vzrůstem zapsaných čtenářů na konci pětiletky na 3200. Po
celý rok prakticky nepracovala trmická pobočka. Dne 25.listopadu rozhodla rada
MěNV, že budova ve Velké hradební 49 (vila postavená v letech 1914 - 1915 pro
syna majitele předlické textilky K.H. Wolfruma), která dosud sloužila oblastní
úřadovně ministerstva informací, bude přidělena knihovně. Osm jejích pracovníků
se v prosinci stěhovalo do vlastního objektu.
1949
Knihovna vydala svou první obrazovou publikaci, jednoduchého průvodce
po knihovně, aby získala další čtenáře. Počínaje únorem byla její půjčovna
otevřena od pondělí do pátku od 13 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.
Čítárna i studovna měla být ve všední dny otevřena dokonce až do 22 hodin, v
sobotu a v neděli od 9 do 12 hodin, a to vše zajišťovali pracovníci, jejichž
počet se v tom roce pohyboval mezi šesti až osmi. Rozšířila se i síť poboček, když
od listopadu začala pracovat pobočka na Střekově a v prosinci byl opět obnoven
provoz v Trmicích.
1950
V knihovně byl založen Čtenářský klub. Zorganizoval přednášky o české a
sovětské literatuře, do knihovny přijela Marie Pujmanová. Změnila se skladba
knihovního fondu: místo knih západních autorů se začala kupovat díla sovětských
autorů, a to v nebývale velkém počtu (např. Erenburgův román Jedním dechem se
získal v 15 exemplářích), do seznamů byly zapsány první gramofonové desky. Byl
zakoupen Rotaprint na rozmnožování seznamů vzorné četby (jeden z prvních se
jmenoval Čeští klasikové) a byly vydány náborové plakáty. Ke zkouškám pro
získání Fučíkova odznaku nabídla knihovna zapůjčení místnosti. Aby se
zkvalitnila práce poboček, jejich vedení převzal pracovník knihovny od učitelů.
1951
Podle směrnice o organizaci lidového knihovnictví z 21. prosince 1950 začala
městská knihovna plnit funkci krajské lidové knihovny a přešla pod řízení
Krajského národního výboru. Svou činnost propagovala pomocí diapozitivů v
kinech, ve vývěsní skříňce a v ústeckém rozhlasu, vydala několik tisíc letáčků,
které se rozdávaly v kinech. Byl zakoupen promítací přístroj a pro děti se
promítaly od listopadu filmy v sobotu odpoledne v čítárně. Také Čtenářský klub
uspořádal řadu akcí. Největší účast (135 osob) byla na besedě s účastníky
berlínského mírového festivalu mládeže a studentstva. Bylo uspořádáno 24
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kulturních večerů, např. Tylův večer s ukázkami ze hry Kutnohorští havíři
v
provedení závodního klubu ROH Setuzy. Do ústeckých domovů mládeže byly
zasílány výměnné soubory (Ažajevova kniha Daleko od Moskvy byla rozeslána
do 30 svazáckých skupin.)
1952
Počátkem roku vyšla tiskem první bibliografie (Plán doplňkové četby ke
studiu dějin VKS). V červnu bylo v suterénu budovy zřízeno samostatné
dětské kino s pevným plátnem. Kromě něho zde byly sklady. Ve zvýšeném přízemí
byla zřízena půjčovna, čítárna novin s příruční knihovnou slovníků, studovna,
bibliografické oddělení a veřejná informační služba. V 1. patře působilo
doplňovací okresní oddělení putovních souborů (pro lidové knihovny
v 78
obcích), poradna lidové tvořivosti (ve 2 místnostech), přednáškové oddělení pro
lektory a osvětové pracovníky, diskotéka a knihovna mládeže. Pracovníci Krajské
lidové knihovny vyřadili další politicky nevhodnou literaturu nejen
v ústřední
knihovně (1832 svazků), ale i v 9 obcích ústeckého okresu. Do okresních knihoven
zasílali vlastní letákový časopis "Hovoříme se čtenáři"
a knižní dary. Pro
zvýšení počtu nových čtenářů zorganizovali akci "Nejmladší úderníci své
knihovně", která přilákala do knihovny od 10.října do 23.prosince 420 nových
čtenářů. Knihu Daleko od Moskvy přečetlo již 2000 čtenářů.
1953
V bývalé kanceláři ředitele byla vytvořena studovna s příruční knihovnou a
časopisy. Na Fučíkově (dnes Masarykově) třídě byl od srpna úspěšně v provozu
propagační stánek knihovny sloužící k náboru nových čtenářů (nepodařilo se
však získat čtyři dvojice svazáků, které by dělaly nábor do knihovny po domech)
a půjčující knihy na občanské a prozatímní legitimace. Výstavu Ruské malířství
19. století pořádanou v knihovně od 26.ledna do 22.února navštívilo 1800 osob.
Na pobočkách se rozšířil provoz na dva dny v týdnu, v ústřední knihovně se
půjčovalo od 6. září i v neděli dopoledne. Pracovníci knihovny se přihlásili do
soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu a o činnosti knihovny byl natočen
krátký film. Dne 6.prosince byla knihovna přejmenována na Krajskou knihovnu
Maxima Gorkého. V tu dobu zde pracovalo 11 zaměstnanců.
1954
Současně s novým názvem knihovny vzniklo oddělení sovětské literatury
se samostatnou studovnou sovětských vědeckých originálů. Činnost zahájil
také Kabinet pro studium hudby a dramatu jako speciální studovna pro poslech
hudebních skladeb. Návštěvníci zde měli k dispozici systematický seznam
gramodesek a hudebnin, ve výpůjčním oddělení byly vyloženy sešity s výstřižky
z denního tisku. Usnesením Krajského národního výboru z 22.června začala
knihovna plnit funkci krajské knihovny "s péčí o vědeckou a naučnou literaturu".
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Nedostatku prostor v budově měla pomoci přístavba čítárny a skladů, jejíž projekt
byl zpracován v srpnu. Tak jako v dalších letech se však na tuto stavební akci
(rozpočet činil 150 tisíc Kčs) peníze nenašly.Knihovna uspořádala 84 hlasitých
čtení, některá byla dokonce rozšiřována ampliony do okolních ulic. Literárních
nebo politických besed pro čtenáře bylo v tomto roce dokonce 236, prakticky
obden je někde v Ústeckém kraji řídil pracovník knihovny. Byla vydána
předvolební obrázková brožura o knihovně a bibliografie k dějinám KSČ
v
několikatisícovém nákladu. Společně s podniky Kniha, Sovětská kniha
a
Správou spotřebních družstev knihovna instalovala krajskou výstavu sovětské
knihy a tisku, již navštívilo ve vestibulu kina Hraničář od 7. do 28. listopadu
25
tisíc lidí. Poprvé v naší republice uskutečnila ústecká knihovna spolu se Správou
Ústecké dráhy a s podnikem Kniha nový druh propagace literatury, a to
v
železničním voze s cestujícími. Ministerstvo kultury vyznamenalo knihovnu
čestným uznáním. Rozšířila se síť poboček, od února začala pracovat nová
pobočka na Klíši. Výměnné soubory se začaly posílat do Divadla Zdeňka
Nejedlého a na chirurgii a ortopedii Ústavu národního zdraví a v tomto zdravotním
zařízení se staly základem pro připravovanou novou pobočku.
1955
Pracovníci knihovny si připomněli 10 let existence společně s oslavou
osvobození ČSR. Intenzivně propagovali služby knihovny (v ústeckých
tramvajích a autobusech se objevily letáky zvoucí do knihovny)
a
zemědělskou literaturu. Besedy s mládeží začali pořádat i v neděli dopoledne a
zpestřovali
je promítáním zvukového filmu a diafilmů. Uspořádali první
literární seminář (Velcí čeští klasikové a revoluční tradice našeho lidu) a
literární soutěž pro děti nazvanou "Znáš knihy v naší knihovně?". Propagaci
literatury v železničním voze rozšířili o přehrávání sovětských desek. Za tyto a
další aktivity propůjčilo 9. května Ministerstvo kultury knihovně Čestný štít a titul
Vzorná lidová knihovna v celostátní soutěži knihoven Budujeme vzornou lidovou
knihovnu.
1956
Byly otevřeny dvě nové pobočky, v lednu v Krajském ústavu národního zdraví
a v březnu na Červeném vrchu. Vzhledem k tomu, že nepracovala střekovská
a
bukovská pobočka, byl jejich celkový počet stále 6. Během roku se uskutečnilo 15
literárních večerů, např. Večer černošské poezie a 2. večer rukopisných novinek
spisovatelů Ústeckého kraje, na němž předčítali samotní autoři. Knihovna
zorganizovala slavnostní zahájení Měsíce knihy v městském divadle, jehož se
zúčastnilo 430 osob, a školení vedoucích čtenářských kroužků
v
Československém svazu mládeže. Z publikační činnosti knihovny zaujal
256stránkový katalog hudebnin, o jehož distribuci projevilo zájem i několik
specializovaných prodejen v Čechách a na Moravě.
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1957
V knihovně byla nově upravena přednášková místnost, v níž byly mimo jiné
uspořádány hudební večery nazvané Rukopisné novinky dirigentů ústecké
opery a Francouzská poesie lidová. Knihovna vydala nové náborové plakáty
a
knihtiskem text "K literární mapě Ústeckého kraje" v nákladu 5 tisíc výtisků. Dr.
Fr. Hejl vypracoval a v červnu vydal příručku "Nástin systematického třídění
knihovnického", které spočívalo v kombinaci velké abecedy, arabských číslovek a
malé abecedy (toto třídění se užívalo v ústecké knihovně a v okresních
knihovnách Ústeckého kraje řadu let). Začaly vycházet drobné bibliografie pod
společným názvem "Z katalogů krajské knihovny". V rámci práce s mládeží byl
při knihovně ustaven kroužek mladých techniků a na pobočce na Červeném vrchu
se uskutečnilo 132 televizních besídek, jichž se účastnilo 6000 dětí.
1958
Pokračovalo pořádání literárních večerů, proběhla beseda o nových
pravidlech českého pravopisu. V Kabinetu pro studium hudby a dramatu bylo
přehráno 2375 děl. Oproti předchozím rokům se snížil počet televizních
besídek. V oddělení mládeže byla zahájena soutěž o odznak Vzorný čtenář.
Z publikační činnosti lze uvést vydání barevné literární mapy a zkráceného
textu příručky pro vesnické knihovny a rozeslání prvních tištěných lístků
systematického katalogu do okresních lidových knihoven. Od 2. května znovu
začala pracovat střekovská pobočka, takže počet poboček vzrostl na sedm. Dne
29. srpna knihovna opět přešla pod správu města, i když její krajská funkce
zůstala zachována.
1959
Od začátku roku se v knihovně analyticky zpracovávaly články z Rudého práva
a Průboje a vydávaly se ve formě periodika s názvem "Aktuality". Od
24. února
zahájila činnost pobočka Bukov. Aby se zkvalitnil nákup knih i na pobočky, byla
vytvořena nákupní komise, jejímiž členy byly i pracovnice
z poboček.
Literární večery dostaly nový název - Rozpravy literární a umělecké - a vystoupil
na nich mimo jiné i univerzitní profesor Hugo Siebenschein
s přednáškou
o Goethovi a Čechách. V březnu se 110 dětí zúčastnilo orientačního závodů
pionýrů městem, přičemž cíl byl v knihovně. Knihovna vydala nový propagační
materiál: plakáty s kapsičkami na knižní lístky doporučovaných knih.
1960
Městská knihovna Maxima Gorkého zaměstnávala 19 lidí, což jí umožnilo
rozšířit bibliograficko-informační službu (pokračovala ve vydávání Aktualit 6x
ročně) a okresní metodické oddělení. To ve dvou pracovnících vyexpedovalo 134
výměnných souborů vesnickým knihovnám..Nedostatek skladových prostor pro
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rozšířující se fond vedl ke zrušení kina mládeže v suterénu,kde se postupně začaly
budovat sklady. V rámci Rozprav v knihovně vystoupili univerzitní profesoři
K.Krejčí, J.Dolanský, O. Vočadlo, kritik dr. V.Holzknecht, básníci J.Šotola a K.
Šiktanc, spisovatel Fr. Rachlík, herečka J. Charvátová. Besedy
s mládeží se
začaly pořádat mimo knihovnu ve školních třídách. Patnácté výročí si knihovna
připomněla vydáním brožury s reprodukcemi titulních stran nejúspěšnějších
bibliografií a plakátů. Počet poboček (osm) se nezměnil, přestože od 14. ledna
začala pracovat nová pobočka Střekov-Osada. V červenci byla totiž z
ekonomických důvodů zrušena pobočka v Krajském ústavu národního zdraví.
1961
Krajská školská a kulturní komise při Krajském národním výboru pověřila
rozhodnutím z 27.dubna Městskou knihovnu Maxima Gorkého
vytvořit
univerzální vědeckou knihovnu. Dr. Fr. Hejl provedl v červnu reorganizaci
knihovny tak, že ji tvořil oddíl osvětový a oddíl vědeckotechnický, který měl
spolupracovat se středisky vědeckých, technických a ekonomických informací na
závodech. Zároveň navrhl, aby budova ve Velké hradební 49 včetně plánované
přístavby sloužila pro oddíl osvětový. Pro oddíl vědeckotechnický navrhl využít
budovu bývalé banky proti hotelu Savoy. Tento záměr se nepodařilo prosadit.
Knihovna vydala pro knihovny Severočeského kraje 2 čísla "Socialistického
knihovníka" a pokračovala ve vydávání "Aktualit ze života Severočeského kraje".
Na Literárních večerech vystoupil německý básník
R. Kunze, čeští básníci J.
Šotola, J. Noha a K. Šiktanc. Na klíšské pobočce bylo zorganizováno 39
předčítacích večerů. Knihy se začaly balit do průsvitné fólie fatrafanu místo
hnědého papíru. Počet pracovníků knihovny se zvýšil na 23.
1962
Rada Městského národního výboru v Ústí nad Labem schválila 16. února nový
organizační řád Knihovny Maxima Gorkého. Podle něho
byla městskou
knihovnou, střediskem metodických a bibliograficko-informačních služeb pro
knihovny okresu a z pověření Krajského národního výboru, po územně správní
reformě z roku 1960, plnila funkci krajskou. Stala se centrem metodické
a
odborné činnosti pro knihovny Severočeského kraje. Znamenalo to koordinovat
bibliografickou činnost knihoven v kraji, řídit krajskou soutěž Budujeme vzornou
lidovou knihovnu, vést statistiku knihoven v kraji, vydávat pro ně bulletin
o
stavu knihoven aj. Na podzim odešel dr. Fr. Hejl do důchodu ( v knihovně
pracoval ještě další čtyři roky ) a 30. října převzal řízení knihovny Jaroslav
Prskavec. Opět byl vypracován nový projekt přístavby knihovny s využitím
podkladů z roku 1954. Se čtenáři v knihovně besedoval M. Holub, D. Hamšík, J.
Hanzlík, H. Bělohradská i B. Hrabal. Dne 10. prosince byla otevřena technická
studovna. Od září začala klíšská pobočka půjčovat čtyři dny v týdnu, otvírací
doba ostatních sedmi poboček se nezměnila, byla dva až tři dny v týdnu (pouze
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pobočka Střekov Osada i nadále byla otevřena jen jednou týdně).
1963
Knihovna si připomněla 95. výročí narození M.Gorkého výstavami jeho díla v
půjčovně i na pobočkách. V rámci literárních večerů byla uspořádána beseda s
K. Michalem, M. Schulzem, L. Fuksem a J. Nohou, jehož básně recitoval M.
Friedl. Na pobočce Červený vrch besedoval se čtenáři L. Vaculík. Podle plánu
práce se v tomto roce měly navázat kontakty s největšími strojírenskými
a
stavebními závody Severočeského kraje, zavést evidence novátorů a sestavit
katalog bibliografických lístků s technickoekonomickými informacemi. Technická
studovna byla přeměněna ve vědeckotechnické oddělení, které vydalo výběrový
seznam knih a článků v odborném tisku o polovodičích, o technice
v
domácnosti a začalo vydávat "Knižní přírůstky. Byla vytvořena kartotéka
devizových časopisů v knihovnách Severočeského kraje a podle ní sepsán
a
vytištěn seznam. V květnu se na celokrajské poradě ředitelů okresních knihoven
dohodla vzájemná spolupráce při excerpci regionálního tisku. Ústecká knihovna
začala od října excerpovat krajský deník a zasílat kopie záznamů okresním
knihovnám, liberecká knihovna se zaměřila na excerpci závodních časopisů.
V
červnu začala celková revize fondů knihovny. Během roku přešla knihovna pod
správu Krajského národního výboru v Ústí nad Labem a 19. prosince schválila
školská a kulturní komise Severočeského KNV nový organizační řád knihovny.
Vznikla nová pobočka ve Všebořicích, čímž počet poboček vzrostl na devět.
1964
Krajskou knihovnu M.Gorkého tvořily 4 úseky: středisko doplňování,
zpracování a ochrany knihovních fondů, bibliograficko-zpravodajská
a
výpůjční služba (s vědeckotechnickým oddělením a přírodovědným oddělením),
metodický kabinet a hospodářská správa. Oddělení pro děti se
v červenci
přestěhovalo do nově postaveného Domu kultury pracujících a v září bylo
otevřeno jako oddělení pro děti a mládež do 18 let. V krásných prostorách bylo
vytvořeno ukázkové pracoviště práce s knihou mezi dětmi
a
dospívající mládeží. Vytvořily se základy archivu regionální literatury a začal se
budovat předmětový katalog. Tiskem byl vydán metodický materiál o práci se
zemědělskou literaturou a 4 čísla metodicko-informačního bulletinu pro knihovny
jednotné soustavy v Severočeském kraji s názvem Knihovnické zprávy.
Metodický kabinet zorganizoval základní kurs pro knihovníky místních lidových
knihoven a knihoven ROH, jenž byl opakován i v dalších letech. Do knihovny
přijel na besedu L.Fuks.
1965
V dubnu skončila revize fondů knihovny. Na podzim bylo otevřeno oddělení
společenských věd a umění, které se po letech systematického budování stalo
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pojmem v řadách knihovníků. Oddělení přírodních věd a techniky zpracovávalo
československé normy z oboru strojírenství a stavitelství. Pro knihovníky
místních lidových knihoven a knihoven ROH byl uspořádán seminář o současné
světové literatuře. Společně s krajským nakladatelstvím a krajským podnikem
Kniha byla zorganizována celokrajská čtenářská anketa, jíž se zúčastnilo téměř 20
000 čtenářů. Ve dnech 29. září až 1. října se uskutečnil krajský seminář na téma
Pedagogické a psychologické problémy v práci s dětmi a mládeží
v
knihovnách. Podle vítězného urbanistického návrhu měla být postavena nová
budova knihovny na Mírovém náměstí vedle spořitelny na místě okresního soudu,
který měl být zbudován na Střekově. Náklady na postavení knihovny byly
odhadnuty na 7,750 mil. Kčs. Pobočka Osada-Střekov ukončila svou činnost
v říjnu. Na konci roku knihovna zaměstnávala již 40 pracovníků.
1966
Byla uspořádána beseda s L.M.Pařízkem, J.Marešem a Fr. Hrubínem. Knihovna
se podílela na přípravě soutěže Co víš, povíš pro žáky 8. tříd ZDŠ. Byly
zpracovány soutěžní podmínky pro školní a odborné knihovny.
V
oddělení společenských věd a umění se zřídily věcné a jmenné katalogy
a
čtvrtletně byla vydávána bibliografie Novinky literatury z oboru umění
a
společenských věd. Byly zahájeny práce na systematickém katalogu. Začaly
se
řadit lístky z Bibliografického katalogu - Česká kniha. Okresním
knihovnám byly zaslány záznamy o regionální produkci. Na podzim byl zrušen
útvar metodického kabinetu a jeho pracovníci byli zařazeni do odboru
bibliografické a informační služby.
1967
Od 1. června rozšířila knihovna služby pro obyvatelstvo a organizace.
Knihařská a tiskařská dílna začala nabízet zhotovení reprografických
a
fotodokumentačních prací podle vydaného ceníku. V listopadu byl vydán
bibliografický leták k 50. výročí VŘSR a soupis materiálů ke 4. sjezdu Svazu
československých spisovatelů. Byl uspořádán literární večer se spisovatelkou
A.Sedlmayerovou. V dětském oddělení byla instalována výstava dětských knih
přihlášených do soutěže Mezinárodní unie pro dětskou knihu a o měsíc později
výstava ukrajinských dětských knih.
1968
Pražské jaro našlo odezvu i u pracovníků knihovny. Zpracovali výběrový
seznam literatury v anglickém jazyce a připojili se ke vznikajícím výborům na
ochranu svobody tisku. Po srpnové invazi vyjádřili písemně podporu
A.
Dubčekovi a dalším politikům a protestovali proti zastavení vydávání časopisu
Reportér. Dne 16. října uspořádali hudebně literární večer Síly národa. Vydali tzv.
"Černou knihu" o okupaci sovětských vojsk, jejíž vydání způsobilo tvrdý
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normalizační postih několika pracovníků. Nedostatek skladovacích prostor vedl
k vybudování nového skladu pod zahradou. Stav pracovníků se během roku zvýšil
o 7 a dosáhl čísla 54.
1969
Do nově vybudovaného skladu byl přestěhován fond naučné literatury a začaly
se upravovat podkrovní místnosti pro další pracoviště knihovny. Pro tiskařskou
dílnu byl zakoupen ofsetový stroj ROMAYOR 312. Všechny vázané časopisy
byly zpětně zkatalogizovány. Z ediční činnosti lze uvést vydání předmětového
rejstříku k systematickému katalogu, Přírůstky literatury za rok 1968 v 5 svazcích,
bibliografie díla Maxima Gorkého a obnovení vydávání knihovnického
zpravodaje, tentokrát pod názvem Listy severočeských knihovníků. Oproti roku
1968 došlo k poklesu výpůjček vzhledem k opožděnému zahájení provozu na
pobočce v
Krásném Březně
a havarijnímu stavu pobočky
Střekov.
Experimentálně se začaly cirkulovat zahraniční časopisy do pěti místních
lidových knihoven.K 31.červenci byl z funkce ředitele knihovny odvolán Jaroslav
Prskavec a dočasným řízením byl pověřen Zdeněk Vojtek.
1970
Při příležitosti 25. výročí vzniku knihovny byla vydána bibliografie nazvaná
Dílo M. Gorkého v českém jazyce a ke 100.výročí narození V. I. Lenina
bibliografie jeho děl v nákladu 2000 výtisků. Knihovna byla organizátorkou
celostátního vyhodnocení 20. ročníku soutěže Budujeme vzornou lidovou
knihovnu, spolupořadatelem soutěže Co víš, povíš pro 8. třídy ZŠ. Dne
14.
května uspořádala seminář pro pracovníky středisek vědeckých, technických a
ekonomických informací, 20.listopadu celokrajský aktiv knihovníků odborných
knihoven a 8. prosince proběhla v Ústí Národní porada o regionální bibliografii. V
rámci knihovny bylo ustaveno technické (provozní) oddělení a s odborem kultury
Okresního národního výboru v Ústí nad Labem byla uzavřena nová dohoda o
spolupráci na úseku doplňování a metodické pomoci místním lidovým knihovám v
okrese. Po celý rok půjčovaly pobočky Bukov II., Červený vrch, Klíše, Krásné
Březno, Předlice a Trmice. Pro havarijní stav byla v březnu uzavřena pobočka
Bukov I. a po jednoročním přerušení byla otevřena pobočka na Střekově. 1.října
byl jmenován novým ředitelem Ladislav Zoubek.
1971
Na příkaz MK ČSSR začala další očista knihovních fondů od "politicky
nevhodné" literatury, vyřazeno bylo téměř 200 titulů. Po několika předběžných
jednáních byla uzavřena dohoda o koordinaci činnosti mezi ústeckou
a
libereckou knihovnou. Z ní vyplynula pro Krajskou knihovnu M.Gorkého
specializace na humanitní obory vzhledem k techničtějšímu zaměření liberecké
knihovny. Byly zakoupeny faksimile Vyšehradského kodexu, Velislavovy bible
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a Kroniky trojánské pro potřebu práce s mládeží. V rámci výchovného systému
Kultura mládeži se uskutečnily besedy s O.Hejnou, V. Čtvrtkem a R.Pilařem.
V lednu byla vydána informativní brožura o službách knihovny a první
bibliografická ročenka Severočeský kraj v tisku 1967. V průběhu roku bylo z
odboru bibliograficko-informační služby vyčleněno metodické oddělení. Do
provozu byl dán nákladní výtah a byla zakoupena kopírka OCÉ.
1972
V rámci Mezinárodního roku knihy byla knihovna spolupořadatelem
výstavy Kniha všem - nejhezčí dětem, kterou navštívilo přes 32 000 dětí. K 50.
výročí vzniku SSSR byla uspořádána výstava unikátních 1. a 2. vydání děl
Maxima Gorkého, která zapůjčila Slovanská knihovna. Oddělení přírodních
věd
a
techniky
uspořádalo ve spolupráci s krajskou komisí VTEI
koordinační poradu k nákupu knih a časopisů z devizové oblasti. V oddělení
doplňování a zpracování knihovních fondů byl reorganizován systém přírůstkového
zpracování fondu, zavedeny nové základní signatury a začal se řadit místní
lístkový katalog. Vyšlo prvních pět čísel nástěnkového
a
bibliografického materiálu "Výběr kulturních výročí" a začal se zpracovávat
a
vydávat statistický přehled "Výsledky činnosti lidových knihoven Severočeského
kraje v roce ..." ( oba tituly vychází dodnes) a byly vydány metodické materiály
ediční řady "Kultura mládeži". Pobočka Červený vrch se přestěhovala do
nových prostor v Hornické-Staré (provoz zahájila 11.září).
V srpnu postihla
knihovnu živelná katastrofa (prasknutí vodovodní trubky)
v místnosti ve 3.
patře, která způsobila značné vytopení skladů naučné literatury v suterénu.
1973
V únoru zahájil činnost úsek centrální krajské katalogizace, kdy tištěné
katalogizační lístky byly rozesílány do 40 knihoven kraje. Byla vytištěna
"Bibliografie bibliografií z fondu knihovny" a čtenáři žádaná bibliografie knih
a časopiseckých článků z oboru motorismu. Pokračovalo vydávání metodických
materiálů v edici Kultura mládeži pomoc práci s dětmi a mládeží v knihovnách
kraje. V rámci výchovného systému Kultura mládeži byla uspořádána beseda
s J.Suchlem, Z.K.Slabým a L.M. Pařízkem. Pracovníci knihovny vyřadili "politicky
a ideově závadnou" literaturu v místních lidových knihovnách
v okrese a
pomáhali " s očistou" i ve školních knihovnách. Pobočka Klíše se na podzim
přestěhovala do nových prostor. Pobočka Trmice byla pro nevyhovující prostředí
uzavřena od 1.července. Do majetku knihovny byla
v červenci
převedena budova bývalé školy na Čeřeništi k vybudování odlehčovacího skladu.
Dne 18. září schválila Rada Severočeského krajského národního výboru zřízení
Krajské vědecké knihovny Maxima Gorkého
s vědeckou funkcí, kterou
dříve neměla.
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1974
Byl zpracován nový statut knihovny, v němž je definována krajská ústřední
funkce. K Roku české hudby a k 30. výročí Slovenského národního povstání
vyšla zvláštní čísla Výběru kulturních výročí. V únoru navštívil oddělení pro
děti a mládež ministr kultury Miloslav Brůžek. Společně se Zahraniční literaturou
byla uspořádána výstava obrazových publikací (od 16. do 25.května). Počet
odběratelů centrální krajské katalogizace se zvýšil o 8 knihoven. Protiatomový
kryt, který knihovna užívala několik let jako sklad knih, musel být uvolněn.
1975
V průběhu 1. pololetí byla provedena rozsáhlá adaptace knihovny bez
přerušení provozu. Vzniklo oddělení politické literatury (s 10 studijními místy),
studovna s fondem příručkového charakteru se čtecím přístrojem a 9 místy,
oddělení časopisů s 296 odbornými časopisy (nadále byla v provozu i čítárna
novin a populárních časopisů pro 30 čtenářů) a oddělení speciálních fondů se
zařízením pro sluchátkový poslech desek a magnetofonových záznamů.
V
ústřední půjčovně byly přemístěny regály a zřízena bibliograficko-informační
služba. Zrušena byla oddělení přírodních věd a techniky a oddělení společenské
literatury a umění. Z příkazu tehdejších nadřízených orgánů byla
v oddělení
pro děti a mládež zrušena čítárna, ze které se po stavebních úpravách stala
kancelář Domu politické výchovy. Do fondu knihovny bylo zapřírůstkováno 911
svazků ruské literatury v originálu. Ke Dnům české poezie byla uspořádána
výstava exponátů z Památníku národního písemnictví a beseda s J.Švorcovou.
Ve 2. čtvrtletí se zahájila stavba garáží a dílny. V budově na Čeřeništi byly
ukončeny adaptace.
1976
Od 1.ledna došlo k rozdělení krajského a okresního metodického oddělení na
dvě samostatná pracoviště. V červnu byl schválen nový statut knihovny a od
července začal platit v souladu se statutem nový výpůjční a čítárenský řád. Pro
velkou návštěvnost v oddělení speciálních fondů (hudební oddělení) bylo od
15.října přehrávání desek omezeno pouze na uživatele knihovny s platným
čtenářským průkazem. Ministerstvo kultury doporučilo, aby čtvrtletník "Výběr
kulturních výročí" byl využíván jako celostátní nástěnkový materiál ke kulturně
výchovné činnosti v knihovnách. Náklad jednoho čísla byl přes 1000 výtisků.
Jeho zvláštní číslo bylo věnováno 15. sjezdu KSČ. Začala vycházet novinková
služba o přírůstcích zahraniční literatury v 5 řadách. V rámci výchovného systému
"Mládež a kultura" byla uspořádána beseda s ilustrátorem J. Kudláčkem.
V
čítárně se začaly konat literárně hudební večery s názvem "Z knihovny
a
diskotéky vybírá" a večery poezie. Pro potřeby knihovny byla uvolněna budova ve
Velké hradební č. 51. Výstavba garáží a dílny byla skončena ve IV. čtvrtletí.
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1977
Počátkem roku zahájila svou činnost pobočka zvukové knihovny pro
nevidomé jako první v Severočeském kraji. K 60. výročí VŘSR proběhlo
několik akcí a vyšla řada metodických a bibliografických materiálů. Pracovníci
knihovny vypracovali koncepci budování střediskových knihoven v kraji
a
zorganizovali k tomu dvoudenní seminář. V prostorách Státní spořitelny
uspořádali výstavu o rozvoji knihovnictví. Tiskem vyšla bibliografická ročenka
Severočeský kraj v tisku 1970 (ročenka za r. 1968 a 1969 musela zůstat
v
rukopisu). Technické a ekonomické oddělení bylo reorganizováno.
1978
K 30. výročí únorových událostí bylo vydáno zvláštní číslo Výběru kulturních
výročí a bibliografie. V rámci Dnů družby Severočeského kraje
s
Vladimirskou oblastí byl vydán "Průvodce Vladimirem a Vladimirskou oblastí
a byla uspořádána beseda s vladimirskými spisovateli Tichonovem
a
Nikiforovem. Ke koordinaci nákupu časopisů byl po letech opět vydán seznam
zahraničních časopisů odebíraných knihovnami a informačními pracovišti
Severočeského kraje. Od listopadu byl reorganizován úsek doplňování
a
zpracování knihovních fondů (vznikla dvě samostatná oddělení).
1979
Od 1. dubna byl změněn název knihovny na Státní vědecká knihovna Maxima
Gorkého a od července jí bylo přiznáno právo na příjem povinných výtisků knih a
českých časopisů. Od 31. července začal platit nový organizační řád, podle něhož
se knihovna rozčlenila na útvar pro vědecké služby a odbornou práci (ÚVSOP) s
odděleními: doplňování a evidence knihovních fondů, oddělení zpracování
knihovních fondů, oddělení politické literatury, oddělení studoven a metodické
oddělení a na útvar pro kulturně výchovnou činnost (UKVČ)
s ústřední
půjčovnou
pro dospělé oddělením bibliograficko-informačních
služeb,
oddělením pro děti a mládež a pobočkami a na ekonomicko-provozní útvar.
K
Mezinárodnímu roku dítěte byla uspořádána soutěž. Další soutěž byla o titul
Vzorný čtenář. Vedle literárních večerů se začaly pořádat večery svazáků. Počet
odběratelů katalogizačních lístků centrální krajské katalogizace vzrostl na 50
knihoven. Na sídlišti Severní terasa byla otevřena pobočka a byl vypracován
úvodní projekt stavby odlehčovacího skladu knih ve Vaňově.
1980
Vzhledem k velkému počtu docházejících povinných výtisků periodik
musela být zrušena studovna a vytvořen z ní sklad časopisů. V oddělení časopisů
byl omezen volný výběr a do uvolněných regálů byl umístěn příručkový fond
ze zrušené studovny. V rámci oslav 35. výročí Československa byl uspořádán
cyklus výstav regionální literatury a vydáno zvláštní číslo Výběru kulturních
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výročí věnované severočeským autorům (na Pedagogické fakultě v Ústí n.L. se
začalo využívat jako skriptum). Bylo zahájeno vydávání bibliografií časopiseckých
článků k problematice zdokonalené soustavy řízení národního hospodářství a
obnoveno vydávání Listů severočeských knihovníků
a informačních
pracovníků. Ve spolupráci s divadlem Zd. Nejedlého
a Činoherním
studiem vznikl nový pořad "Večery před premiérou", který získal velkou popularitu
mezi ústeckou veřejností. Pobočka Krásné Březno byla zavřena dva měsíce a ve
zbylé části roku se v ní půjčovalo jen jednou týdně.
1981
Byl vydán nový výpůjční řád, jímž bylo zrušeno vybírání základních
čtenářských poplatků. K 60. výročí KSČ byl uspořádán ve spolupráci
s
Pedagogickou fakultou vědecký seminář, bylo vydáno zvláštní číslo Výběru
kulturních výročí k tomuto výročí a speciální bibliografie. Dále byla vydána
bibliografie Seznam studijních partitur ve fondu knihovny.V rámci literárně
hudebních večerů se uskutečnila beseda se spisovatelem L.Fuksem.
1982
Od 1. ledna byly stanoveny dny pro přehrávání vážné a populární hudby. Pro
hudební večery byl zakoupen klavír Petrof. Uskutečnily se další besedy se
spisovateli (A.Herman, J. Švejda), pásmo prózy severočeských autorů, jarní
setkání s J. Markem a seminář k výročí Mostecké stávky (zároveň vyšla
k
tomuto tématu bibliografie). Byl zahájen základní knihovnický kurs a byly
zorganizovány 2 semináře pro pracovníky knihoven a VTEI. Pracovníci knihovny,
jejichž počet poprvé překročil hranici osmdesáti přepočtených úvazků, pomohli při
třídění politické literatury knihovny ROH na Bukově a při výběru politické
literatury pro knihovnu Severočeského KNV.
1983
K Roku českého divadla byla vydána dvě zvláštní čísla Výběru kulturních
výročí, další zvláštní číslo bylo věnováno osobnostem dělnického
a
komunistického hnutí na severu Čech v rámci oslav únorových událostí
(o
jejich významu byl uspořádán i vědecký seminář). Byly uspořádány 4
předpremiérové večery, v knihovně začala pracovat odbočka Hudební mládeže
ČSR. Bylo obnoveno vydávání edice pomůcek k systému Mládež a kultura, začaly
vycházet bibliografické přílohy ke Zpravodaji pro lektory. Byla zpracována studie
přístavby knihovny v zahradě a zásady centralizovaných služeb v knihovnictví.
1984
V tomto roce uspořádali pracovníci knihovny největší počet kulturních akcí
pro veřejnost. K Roku české hudby se konalo 5 předpremierových večerů a 5
komorních koncertů (koncert pořádaný odbočkou Hudební mládeže dokonce
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natáčela Čs. televize), Dne poezie se zúčastnilo 5 básníků, na besedy se čtenáři
přijel J. Nesvadba a M. Kubátová. Začala adaptace ústředního skladu a pobočka
v Předlicích byla uzavřena k 30. červnu. 1. dubna zahájila provoz pro veřejnost
pobočka na Kamenném vrchu.
1985
Knihovna si připomněla
40. výročí osvobození Československa
uspořádáním dvoudenní konference (spolu s Pedagogickou fakultou v Ústí nad
Labem), na které byl přednesen vedoucím odboru knihovnictví Státní knihovny
ČSR v Praze dr. Mirko Velinským referát o vývoji severočeského knihovnictví
v uplynulých 40 letech. K osvobození našeho kraje uspořádalo oddělení pro děti a
mládež celoměstskou čtenářskou soutěž a knihovna vydala zvláštní číslo Výběr
kulturních výročí. O odboji a osvobození ČSR a Severočeského kraje byla
zpracována bibliografie jako součást celonárodní bibliografie. Mezi významný
ediční počin patří též vydání dvousvazkové metodické pomůcky o celookresním
centralizovaném systému knihovnických služeb a zahájení vydávání výběrové
bibliografie Politické aktuality. Do adaptovaného ústředního skladu knih byly
přemístěny knihy dočasně uložené na zámku ve Velkém Březně. Dne
16.
listopadu proběhla oslava 40. výročí vzniku knihovny.
1986
V tomto roce byly poprvé zakoupeny nové typy dokumentů: kompaktní disky a
videokazety. Fond knihovních jednotek překročil půlmilionovou hranici.
V
budově KV KSČ byla vybudována příruční knihovna, která byla až do r. 1989
doplňována fondem státní vědecké knihovny. Ke sjezdu a založení KSČ byla
uspořádána vědecká konference a vydána bibliografie a Kalendárium. Pracovníci
knihovny se podíleli na přípravě a organizaci celostátního vyhodnocení soutěže
Budujeme vzornou lidovou knihovnu, které se tentokrát konalo v Mostě. Bylo
ustaveno regionální informační středisko, které začalo vydávat bibliografický
měsíčník "Kultura a umění Severočeského kraje". Od
1. září opět začala
sloužit čtenářům pobočka v Trmicích. V listopadu byla opět zpracována studie na
přístavbu knihovny do zahrady.
1987
Pracovníci knihovny spoluorganizovali s nakladatelstvím Albatros "Týden
dětské knihy", v jehož rámci byla uspořádána ve foyer Domu kultury výstava knih
nakladatelství Albatros a spisovatelů, kteří navštívili v rámci této akce Ústí nad
Labem. Výběrová bibliografie časopiseckých článků začala vycházet s novým
názvem "Politické a ekonomické aktuality". Byla dokončena stavba skladu knih ve
Vaňově s kapacitou cca 130 000 svazků, který se postupně začal zaplňovat
knihami naučné literatury a vázaných časopisů. V říjnu byl dokončen projekt
"Přístavba knihovny".
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1988
Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros byla uspořádána výstava
ilustrací s názvem Nejhezčí dětem a bylo zorganizováno 16 besed se spisovateli.
Začalo vycházet nové bibliografické periodikum "Ústí nad Labem v tisku". Do
oddělení speciálních fondů byl koupen první přehrávač kompaktních disků.
Zvuková knihovna se přestěhovala do ulice Na schodech a 19.září zahájila
provoz. Byly získány další skladové prostory v bývalé mateřské škole
v
Neštěmicích,kam se ukládal povinný výtisk beletrie a literatury pro děti. Vedení
knihovny požádalo o přidělení budovy OV KSČ ve Vladimirské ulici pro
vybudování lidové knihovny, ale neuspělo.V měsíci červnu byla oficiálně
zahájena stavba "Přístavba knihovny".
1989
Ve výstavní síni B. Smetany byla opět instalována výstava Nejhezčí dětem,
již navštívilo téměř 6900 osob. K březnovým událostem roku 1939 bylo vydáno
zvláštní číslo Výběru kulturních výročí. Další zvláštní číslo (v rekordním nákladu
1100 výtisků) bylo věnováno pěveckým sborům severních Čech. Část tzv.
"zvláštních fondů" byla uvolněna pro využití v knihovnách. Pobočky Státní
vědecké knihovny převzaly metodickou působnost v místních lidových
knihovnách v obcích integrovaných k městu Ústí nad Labem. Na podzim byly
zahájeny první výkopové práce na stavbě "Přístavba knihovny" v zahradě.
1990
V lednu byly nabídnuty knihovně Občanským fórem tři podlaží v bývalé
budově KV KSČ ,kde mělo vzniknou tzv. "Evropské kulturní centrum".
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na adaptaci a provoz se od
realizace později ustoupilo. V únoru byla otevřena nová pobočka ve Všebořicích
a zrušena pobočka v Předlicích. Výstava Nejhezčí dětem byla opět uspořádána v
síni B. Smetany. Koncem června byla převedena do majetku knihovny budova
bývalého Domu družby (vila postavená E.J. Weinmannem v roce 1930) ve
Vladimirské ulici (nyní ul. W. Churchilla) č.3 a 11. září v ní byla otevřena čítárna
novin a časopisů. Oddělení pro děti a mládež byla vrácena čítárna
v jejích
původních prostorách. Do fondu se vrátily zpracované knihy
z
uvolněných "zvláštních fondů". Do knihovny došly četné dary knih z nadace
Charta 77 a z Kanady. Oddělení politické literatury zaniklo a byla vybudována
studovna společenských věd. Z názvu knihovny bylo vypuštěno jméno Maxim
Gorkij. Byly koupeny první dva počítače a knihovnický software CDS/ISIS.
Ředitel Ladislav Zoubek odešel do důchodu a na základě konkursního řízení byl
novým ředitelem 1. července jmenován ing. Aleš Brožek.
1991
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Novým zřizovatelem knihovny se stalo od 1. ledna Ministerstvo kultury ČR.
Byl vydán nový výpůjční a čítárenský řád, jímž byl opět zaveden čtenářský
registrační poplatek. V hudebním oddělení se od září začaly absenčně půjčovat
kompaktní disky, ve studovně společenských věd se pravidelně vystavovaly nové
knihy a její fond se rozšířil o mapy a průvodce. Začala se budovat báze
docházejících časopisů, báze záznamů pro regionální ročenku, báze údajů
o regionálních osobnostech a báze bibliografií. Pro časté krádeže byl zrušen sklad
v Neštěmicích. Od 4. března začala sloužit veřejnosti nová pobočka v Mojžíři,
dětské oddělení se přestěhovalo z Bukova do Všebořic, zvuková knihovna z ulice
Na schodech do areálu Karka. K 1. říjnu byla uzavřena pobočka na Severní
Terase.
1992
I tento rok byl ve znamení rušení, stěhování a otvírání nových poboček
vzhledem k privatizování objektů. Dne 2. března byla otevřena pobočka
Krásné Březno v nových prostorách kulturního domu Corso a 23. března
pobočka Stříbrníky s fondy uzavřené pobočky Severní Terasa. Pobočka na
Novosedlickém náměstí ukončila činnost k 15. červnu. V budově bývalého
Domu družby se prováděly stavební úpravy, aby zde v roce 1993 mohla působit
lidová knihovna. Místo zrušeného skladu v Neštěmicích byla pronajata část krytu
civilní obrany v Důlcích. Na přístavbě v zahradě se začalo konečně pracovat, byly
vyhloubeny a zabetonovány základy a začala růst stavba. K urychlení
přístavby knihovny se vedla neúspěšná jednání s magistrátem a Univerzitou J.E.
Purkyně o sdružení investičních prostředků. Pro malý zájem odběratelů
přestaly vycházet "Přírůstky zahraniční literatury" a bibliografický měsíčník
"Kultura a umění Severočeského kraje". Začala se budovat báze čtenářů ústřední
půjčovny. Knihovna se stala zakládajícím členem Sdružení knihoven ČR.
Ministerstvo kultury vydalo 7. prosince nový statut knihovny.
1993
Pracovníci knihovny, jejichž přepočtený počet se v průběhu roku zvýšil z
89 na 94, se podíleli na rozdělení knihovního fondu mezi budovami ve Velké
hradební 49 a Vladimirská ul. č.3, nyní Churchillova ul. Během srpna byly obě
budovy pro veřejnost uzavřeny a do 1. patra Vladimirské č. 3 bylo přestěhováno
hudební oddělení. V přízemí byla vytvořena půjčovna beletrie a populárně naučné
literatury. Čítárna novin a časopisů se přemístila do suterénu a nabídka časopisů se
zúžila na populární periodika. Do této budovy se rovněž přestěhovalo ředitelství
knihovny, ekonomický úsek, oddělení doplňování a evidence knih. fondů, oddělení
zpracování knih. fondů a okresní metodické oddělení z Velké hradební. Uvolněné
prostory ve Velké hradební byly využity pro vytvoření nových a větších studoven.
V přízemí vznikla vedle půjčovny odborné literatury všeobecná studovna
vybavená počítačem s bázemi dat pro čtenáře a studovna regionální literatury. Do
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1. patra byla přestěhována studovna společenských věd. Upravena byla studovna
výtvarného umění a oddělení časopisů, ve kterém se rozšířil volný výběr.
Přestěhován byl i krajský metodický kabinet, jenž se přejmenoval na konzultační a
poradenské středisko pro knihovny. Provoz v obou budovách byl slavnostně
zahájen 1. září. Kromě těchto činností musel být vyklizen sklad knih oddělení pro
děti a mládež v Domě kultury i sklad rezervního fondu na pobočce Kamenný vrch.
Všebořická pobočka se přestěhovala do jiných prostor, i když zůstala ve stejné
budově. Pokračovalo zavádění výpočetní techniky. V červnu byl uveden do
zkušebního provozu automatizovaný výpůjční systém kompaktních disků v
hudebním oddělení využívající software Foxpro, na podzim proběhlo výběrové
řízení na dodávku síťového software Novell a jeho zakoupení.
1994
Nedostatek finančních prostředků zpomalil průběh přístavby Státní vědecké
knihovny. Proto se vedla nová jednání s Univerzitou J.E. Purkyně, okresním
úřadem a magistrátem. Byly získány další finanční prostředky a na přístavbě byla
zhotovena střešní konstrukce, zabudovala se vzduchotechnika, výměníková stanice
aj. V lidové knihovně byly na konci roku upraveny prostory v suterénu pro
oddělení pro děti a mládež. Knihy ze skladu v Čeřeništi byly odvezeny a objekt byl
předán novému majiteli. Počítačová síť v lidové knihovně byla zprovozněna
počátkem roku a koncem května byl nainstalován knihovnický software Tinlib.
Do báze uživatelů knihovny se začaly ukládat údaje z poboček. Byl vydán
"Průvodce po Státní vědecké knihovně" a "Výroční zpráva knihovny za r. 1993".
Vzrostla propagace knihovny v tisku a počet článků o knihovně uveřejněných v
jednom roce překročil stovku, což je nejvíce v historii knihovny.
1995
V lednu začalo sloužit veřejnosti oddělení pro děti a mládež v lidové
knihovně, kam se přestěhovalo během prosince 1994 z Domu kultury. Zároveň se
veškerý knižní přírůstek začal zpracovávat a katalogizovat pomocí software Tinlib
a do zapřírůstkovaných publikací se začaly vlepovat samolepky s čárovým
kódem. Okresní metodické oddělení zahájilo v průběhu druhého čtvrtletí
zpracování výměnných souborů softwarem Lanius. Trmická pobočka se stala od 1.
ledna obecní knihovnou, takže se počet poboček snížil na sedm. Pracovníci
knihovny začali chystat oslavu 50 let knihovny.

Užívané názvy knihovny v letech 1945 až 1995
1945-1946 Městská veřejná a studijní knihovna
1946-1950 Ústřední knihovna města Ústí nad Labem
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1951-1953 Krajská lidová knihovna
1953-1958 Krajská knihovna Maxima Gorkého (též Krajská lidová knihovna Maxima Gorkého)
1958-1963 Městská knihovna Maxima Gorkého (též Knihovna
Maxima Gorkého)
1963-1979 Krajská knihovna Maxima Gorkého
1979-1990 Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého
1991-dosud Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Přehled zaměstnanců, kteří během 50 let pracovali v knihovně nejméně
roky a více nebo pracují dodnes
ABTOVÁ Milada
BALIŠOVÁ Jana
BAUER Stanislav
BEJBLOVÁ Aloisie
BENEŠOVÁ Milada
BEŇOVSKÁ Věra
BERÁNKOVÁ Naďa
BERGEROVÁ Ida
BERGROVÁ Alena
BILÍKOVÁ Ludmila
BODOVÁ Miroslava
BOHÁČOVÁ Věra
BOKOVÁ Vlasta
BRODŇANOVÁ Ludmila
BROŽEK Aleš, ing.
BRYNDOVÁ Jaroslava

1. 1. 1978 - 3. 11. 1987
1. 7. 1979 - dosud
1. 2. 1977 - 31. 12. 1980
1. 9. 1981 - 30. 6. 1982
1. 12. 1986 - 30. 6. 1990
1. 6. 1984 - 25. 7. 1988
1. 9. 1987 - dosud
1. 10. 1964 - 30. 6. 1981
1. 7. 1990 - 31. 8. 1993
24. 7. 1961 - 1967 ?
1. 6. 1991 - dosud
1. 10. 1969 - 31. 3. 1978
1. 9. 1983 - 31. 8. 1986
1. 11. 1980 - dosud
1. 1.1979 - dosud
25. 8.1975 - 31. 3.1989
1. 7. 1964 - 25. 11. 1981
16. 4. 1984 - 31. 4. 1985
1. 1. 1991 - 8. 2. 1991
1. 12. 1984 - dosud
1. 7. 1990 - dosud
1. 9. 1968 - 31. 1. 1977
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ČERMÁKOVÁ Danuše
ČERNÁ Věra
ČERNOHORSKÁ Vlasta
ČERNÝ Anton
ČERVINKOVÁ Olga
ČESKÝ Jan
ČIHÁK Antonín
ČIHÁKOVÁ Jiřina
ČÍPOVÁ Rozálie
ČÍŽKOVÁ Jaroslava
ČUMPL Stanislav
ČUMPLOVÁ Ludmila
DAVÍDKOVÁ Zuzana
DOSTÁL Ivan
DOUBKOVÁ Věra
DUBOVÁ Marcela
ESENTIEROVÁ Anna
FANTOVÁ Jiřina
FIALOVÁ Janka
FIKAROVÁ Vlastimila
FIŠEROVÁ Věnceslava
FORŠTOVÁ Miroslava
GALÁŠOVÁ Ilona
GRUNDMANOVÁ Jiřina
HÁJKOVÁ Helena
HÁJKOVÁ Jaroslava
HÁJKOVÁ Libuše
HALÁKOVÁ Marie
HAMELOVÁ Lenka
HAMPLOVÁ Vlasta
HANZLÍKOVÁ Olga
HAVLÍNOVÁ Marie
HEIM Pavel
HEIMOVÁ Zuzana
HEJL František, dr.
HEJLOVÁ Marie
HELDOVÁ Gertruda
HEMIŠ Petr

1. 6. 1979 - 31. 8. 1985
15. 1. 1990 - 14. 2. 1992
1. 7. 1968 - 17. 5. 1976
1. 2. 1979 - dosud
1. 1. 1987 - dosud
23. 1. 1967 - 23. 3. 1971
1970 - ?
1979 ?
15. 1. 1970 - 31. 12. 1976
1. 9. 1971 - dosud
1. 3. 1985 - 30. 4. 1995
18. 9. 1990 - dosud
17. 9. 1973 - 31. 12. 1976
1. 11. 1974 - 31. 5. 1987
1. 8. 1979 - 30. 6. 1986
5. 7. 1978 - 31. 1. 1988
1. 11. 1971 - dosud
24. 9. 1981 - dosud
15. 5. 1967 - 1. 5. 1971
1. 11. 1965 - 31. 8. 1977
17. 10. 1994 - dosud
12. 9. 1983 - 10. 12. 1992
1. 7. 1993 - dosud
1. 7. 1967 - dosud
1. 12. 1961 - 1. 5. 1970
1. 8. 1974 - 31. 5. 1980
1. 1. 1981 - dosud
1. 11. 1987 - dosud
25. 11. 1957 - ?
1. 9. 1988 - dosud
1. 10. 1967 - 31. 8. 1993
1. 5. 1966 - dosud
1. 11. 1965 - 30. 4. 1975
1. 8. 1976 - 14. 1. 1985
5. 11. 1962 - 30. 6. 1993
1. 9. 1990 - dosud
10. 5. 1965 - 31. 7. 1971
1. 1. 1964 - ?
11. 5. 1959 - 1968 ?
16. 8. 1945 - 30. 6. 1966
15. 8. 1954 - 31. 8. 1966
15. 12 . 1957 - ?
1. 11. 1958 - 3. 1. 1988
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HLOUŠEK Josef
HLOUŠKOVÁ Blanka
HLOUŠKOVÁ Božena
HOLÁ Katuše
HOMOVÁ Květa
HOUFEK Václav
HOUFKOVÁ Helena
HRADECKÁ Šárka
HŘEBEJKOVÁ Alena
HRODKOVÁ Gertruda
HULCEROVÁ Hana
CHAROUSKOVÁ Libuše
JAVORČÁKOVÁ Eva
JEHLÍKOVÁ Miroslava
JELENOVÁ Jarmila
JELÍNKOVÁ Jana
JÍROVCOVÁ Marie
JOKLOVÁ Marie
JÓNOVÁ Marie
KAFKOVÁ Annelíze
KAHUDOVÁ Miluše
KALINIČOVÁ Drahomíra
KALIVODA Alois
KALIVODOVÁ Marie
KAPLANOVÁ Věra
KAVÁNKOVÁ Květa
KLATOVSKÁ Vlasta
KLEMENTOVÁ Helena
KLOUČKOVÁ Marie
KOBLENCOVÁ Hanička
KOČANDRLOVÁ Anna
KOKOŠKOVÁ Darja
KOKOŠKOVÁ Pavla
KOMÁROVÁ Anna
KONÍČKOVÁ Vlasta
KONRÁDOVÁ Miroslava
KOPECKÁ Květuše
KOPŘIVA Josef
KOŠKOVÁ Alžběta
KOUBKOVÁ Jitka

1. 6. 1992 - dosud
1. 9. 1967 - 31. 3. 1973
1. 4. 1959 - ?
1. 11. 1965 - 28. 2. 1970
15. 3. 1983 - dosud
1. 4. 1983 - 31. 8. 1986
1. 8. 1989 - 31. 7. 1994
1. 9. 1991 - dosud
1. 8. 1962 - 15. 9. 1973
1. 1. 1977 - 11. 9. 1991
1. 2. 1979 - 30. 9. 1991
1. 2. 1990 - dosud
20. 6. 1988 - dosud
15. 8. 1983 - 31. 1. 1986
1. 1. 1993 - dosud
1. 6. 1969 - 28. 2. 1973
1. 4. 1975 - dosud
1. 5. 1977 - 19. 9. 1983
14. 10. 1986 - 30. 6. 1995
1. 3. 1976 - 30. 9. 1987
1. 5. 1976 - 31. 12. 1994
15. 5. 1957 - ?
20. 10. 1980 - 31. 12. 1983
1. 1. 1965 - ?
1. 7. 1961 - 7. 5. 1970
15. 12. 1969 - dosud
2. 1. 1959 - ?
1. 5. 1958 - ?
1. 1. 1982 - 31. 12. 1990
1953 - ? 1957 ?
16. 2. 1961 - 31. 12. 1979
1. 9. 1990 - dosud
1. 1. 1981 - 31. 1. 1984
1. 2. 1987 - 30. 6. 1995
4. 8. 1980 - 30. 4. 1987
1. 4. 1954 - 31. 8. 1988
1. 11. 1980 - 31. 12. 1994
1. 4. 1980 - 30. 11. 1983
15. 1. 1985 - 30. 6. 1990
1. 1. 1966 - 28. 2. 1970
1. 4. 1976 - 31. 10. 1986
1. 7. 1965 - 31. 1. 1973
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KOUDELKOVÁ Ludmila
KRATOCHVÍLOVÁ Iveta
KŘENKOVÁ Květoslava
KŘIČKOVÁ Helena
KUGLEROVÁ Drahomíra
KUNOVÁ Libuše
KYJOVSKÁ Božena
KYNDLOVÁ Antonie
KYSILKOVÁ Alenka
KYTLEROVÁ Ludmila
LAHODOVÁ Věra
LAPKOVÁ Hana
LEHMANOVÁ Dana
LEJČKOVÁ Božena
LICHTENBERGOVÁ Marie
LIMROVÁ Soňa
LOUVAROVÁ Bohumila
LUDAČKOVÁ Marie
LUKÁŠKOVÁ Vlasta
MACLOVÁ Marie
MAKOVSKÁ Ludmila

1. 10. 1961 - 31. 3. 1975
1. 8. 1988 - dosud
1. 11. 1965 - 12. 2. 1971
1. 6. 1958 - ?
1. 4. 1963 - 31. 12. 1983
1. 2. 1973 - 6. 6. 1995
4. 9. 1989 - dosud
10. 9. 1946 - 31. 7. 1978
4. 5. 1987 - dosud
1. 5. 1958 - 31. 12. 1975
1. 8. 1962 - 18. 5. 1974
1. 9. 1988 - dosud
6. 6. 1977 - 31. 3. 1983
20. 2. 1978 - 30. 9. 1982
1. 9. 1973 - dosud
1. 9. 1980 - 30. 4. 1986
1. 9. 1991 - dosud
1. 4. 1955 - ?
3. 5. 1977 - 1981 ?
1. 1. 1977 - 30. 9. 1980
19. 9. 1978 - 30. 11, 1986
1. 9. 1988 - 30. 6. 1989
6. 8. 1990 - dosud
MANĚNOVÁ Jana
1. 9. 1988 - dosud
MAREŠ Jaroslav
1. 6. 1982 - 31. 8. 1993
1. 12. 1994 - dosud
MAŠKOVÁ Olga
2. 10. 1979 - 28. 2. 1983
MATĚJKOVÁ Božena
1. 5. 1960 - 30. 6. 1973
1. 1. 1974 - 30. 4. 1976
MATĚJŮ Eva
10. 12. 1981 - 31. 12. 1990
MATUSZKOVÁ Alena, Mgr.
15. 8. 1983 - dosud
MEDEK Ivan
1. 1. 1984 - dosud
MICHALCOVÁ Eliška
1. 10. 1971 - dosud
MOUDRÁ Věra
1. 9. 1974 - dosud
NELIBOVÁ Andrea
1. 8. 1987 - 1. 9. 1991
NĚMEČEK Emil
15. 4. 1981 - dosud
NOVÁK Michal
1. 12. 1980 - 31. 1. 1994
NOVÁKOVÁ Jana
1. 10. 1963 - dosud
NOVÁKOVÁ Ludmila
15. 3. 1958 - 30. 9. 1978
NOVÁKOVÁ Milena
1. 10. 1973 - 30. 9. 1976
NOVÁKOVÁ Miriam
1. 9. 1980 - 31. 12. 1994
NOVOTNÁ Emilie
19. 2. 1964 - 28. 2. 1982
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NOVOTNÁ Ludmila
1. 2. 1958 - 31. 1. 1974
OPRAVILOVÁ Iva
1. 12. 1989 - dosud
OPRAVILOVÁ Jaroslava
1. 1. 1992 - dosud
OXOVÁ Irena
1. 1. 1964 - 31. 7. 1967
PACOVSKÝ Karel
10. 1. 1977 - 31. 8. 1981
PEČENÁ Marie
5. 1. 1982 - 31. 12. 1991
PECHATÁ Dagmar
1. 3. 1977 - 31. 3. 1980
PEK Vladimír, Mgr.
1. 4. 1966 - dosud
PEKÁRNOVÁ Anežka
1. 9. 1967 - 31. 3. 1995
PEKOVÁ Jana
1. 5. 1971 - dosud
PIKERTOVÁ Božena
1. 1. 1976 - 31. 12. 1980
PILÁTOVÁ Zdeňka
16. 2. 1970 - 30. 11. 1983
PILEČKOVÁ Jaroslava
1. 6. 1992 - dosud
PITROVÁ Vlasta
1. 8. 1963 - 23. 6. 1967
PONČOVÁ Zuzana
15. 9. 1983 - dosud
POSPÍŠILOVÁ Milada
15. 3. 1958 - 14. 1. 1990
PRACHAŘOVÁ Miluše
1. 6. 1983 - 10. 11. 1992
PROCHÁZKOVÁ Helena
16. 2. 1961 - 30. 4. 1985
PROCHÁZKOVÁ Helena ml.
14. 2. 1971 - 31. 8. 1975
PROCHÁZKOVÁ Marie
1. 9. 1986 - 30. 9. 1991
PRSKAVEC Jaroslav
1. 9. 1962 - 31. 8. 1970
PUCHÝŘOVÁ Alena
7. 9. 1987 - 16. 3. 1991
RAHMOVÁ Alena
1. 9. 1983 - 31. 7. 1993
RAPPRICHOVÁ Alena
16. 6. 1975 - 30. 6. 1979
RÁŽKOVÁ Ludmila
22. 6. 1992 - dosud
RICHTROVÁ Ivana
13. 9. 1976 - 1. 3. 1980
ROČKOVÁ Blanka
1. 9. 1982 - dosud
RUSÁ Milada
20. 6. 1958 - ?
RUSÝ Karel
1. 6. 1958 - ?
RŮŽIČKOVÁ Vlasta
1. 2. 1979 1983 ?
RYLICH Miroslav
24. 11. 1980 - dosud
ŘEŘICHOVÁ Marie
1. 9. 1986 - 6. 9. 1993
SADÍLKOVÁ Eva
1. 9. 1990 - dosud
SIPKOVÁ Hana, Mgr.
1. 9. 1981 - dosud
SKALICKÁ Jitka
1. 8. 1968 - 31. 7. 1987
SKLENÁŘOVÁ Jiřina
1. 4. 1980 - dosud
SLEPIČKOVÁ Radka
1. 9. 1988 - dosud
SMOLÍKOVÁ Květuše
1. 9. 1968 - 30. 9. 1971
SOBOTKA Karel
1. 2. 1974 - 31. 12. 1979
SOUKUPOVÁ Klára
1. 8. 1988 - dosud
SOUKUPOVÁ Marie
1. 1. 1968 - 30. 9. 1971
STREJČKOVÁ Hana
1. 9. 1980 - 31. 1. 1986
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SUDA Jaromír
1. 4. 1975 - 1. 9. 1980
SVOBODOVÁ Darina
1. 10. 1988 - dosud
SVOBODOVÁ Jitka
14. 10. 1975 - dosud
ŠEBESTOVÁ Jitka
1. 7. 1981 - dosud
ŠIMEČKOVÁ Milica
15. 5. 1967 - 31. 12. 1977
ŠOLCOVÁ Zdeňka
1. 6. 1989 - dosud
ŠOLTOVÁ Hana
1. 4. 1988 - dosud
ŠRUTOVÁ Miroslava
1. 9. 1991 - dosud
ŠTĚPÁNKOVÁ Marie
1. 4. 1953 - ?
ŠTURCOVÁ Jiřina
15. 4. 1963 - 31. 3. 1978
ŠUBRT Jaroslav
1. 1. 1970 - 25. 6. 1980
ŠULCOVÁ Irena
1. 8. 1977 - 30. 4. 1985
ŠVEHLÍKOVÁ Zuzana
1. 9. 1981 - dosud
ŠVERCLOVÁ Vlasta
1. 4. 1982 - 31. 3. 1995
TIPTOVÁ Marie
16. 12. 1963 - 30. 9. 1977
TLAČBABOVÁ Anna
1. 7. 1977 - 10. 1. 1984
TOMÁNKOVÁ Alžběta
1. 8. 1975 - 31. 10. 1978
1. 6. 1979 - dosud
TRÄGROVÁ Jarmila
1. 9. 1977 - dosud
TRIEBOVÁ Věra
1. 9. 1981 - 31. 12. 1985
TRNKOVÁ Eliška
1. 4. 1971 - dosud
TRPIŠOVSKÁ Marie
1. 5. 1986 - dosud
TRUBKOVÁ Jiřina
16. 12. 1963 - 31. 12. 1984
TRYNEROVÁ Marie
1. 6. 1984 - 31. 1. 1995
TŮMOVÁ Daniela
1. 6. 1983 - 30. 6. 1990
UHLÍK Vladimír
1. 9. 1983 - 31. 7. 1988
UHROVÁ Anna
4. 12. 1961 - 6. 10. 1972
VACKOVÁ Drahoslava
1. 9. 1990 - dosud
VACOVÁ Marie, PhDr.
14. 9. 1981 - 30. 9. 1993
VÁGNEROVÁ Naděžda
1. 9. 1975 - 22. 1. 1983
VANÍČKOVÁ Jana
24. 2. 1992 - dosud
VAŘBUCHTOVÁ Jiřina
1. 2. 1968 - 30. 4. 1976
VEJDĚLEK Václav
1. 9. 1980 - 11. 4. 1991
VEJDĚLKOVÁ Helena
3. 1. 1991 - dosud
VELTRUSKÁ Marie
16. 2. 1973 - 31. 3. 1979
VESELÁ Božena
21. 6. 1965 - 1971 ?
VESELÁ Marcela
1. 11. 1983 - dosud
VINTER Vladimír
1. 2. 1977 - 31. 12. 1990
VITUJOVÁ Ludmila
1. 7. 1967 - dosud
VLČKOVÁ Zdeňka
15. 8. 1966 - dosud
VOJÁČKOVÁ Zuzana
2. 7. 1973 - 31. 8. 1977
VOJANOVÁ Eva
1. 4. 1969 - 30. 4. 1976
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VOJTEK Zdeněk
VOJTKOVÁ Hana
VONDROVÁ Jaroslava
VOSÁHLOVÁ Petruše
WÁGNEROVÁ Blanka
ZAJÍČKOVÁ Olga
ZAPŘÁLOVÁ Božena
ZÁRUBOVÁ Marta
ZÁRYBNICKÁ Květuše
ZATORJOVÁ Eva
ZDVOŘÁČEK Jiří
ZELENKOVÁ Ivana
ZEMAN Jindřich
ZEMANOVÁ Alena
ZEMANOVÁ Libuše
ZENDULKOVÁ Jana
ZOUBEK Ladislav
ZVĚŘINOVÁ Danuše
ŽÁČKOVÁ Jaroslava
ŽIŽKOVÁ Markéta

16. 10. 1963 - 30. 6. 1986
1. 8. 1957 - 31. 3. 1981
1. 12. 1992 - 30. 6. 1995
3. 1. 1991 - dosud
6. 1. 1992 - dosud
1. 6. 1980 - 31. 12. 1990
1. 4. 1971 - dosud
1. 9. 1956 - 31. 1. 1972
1. 4. 1966 1971 ?
1. 10. 1978 - 31. 3. 1995
1. 10. 1982 - 15. 6. 1986
1. 2. 1967 - 1970 ?
1. 1. 1979 - dosud
1. 1. 1979 - 31. 8. 1984
16. 6. 1975 - dosud
1. 12. 1959 - 30. 6. 1971
1. 2. 1978 - 29. 2. 1988
1. 10. 1970 - 31. 8. 1990
1. 9. 1967 - dosud
30. 11. 1964 -1971 ?
1. 2. 1987 - 29. 2. 1992

Tento seznam byl sestaven z dostupných materiálů, které nejsou zcela úplné.
Proto se předem omlouváme těm, kteří se nedopatřením do seznamu nedostali, a
prosíme je o doplnění údajů

31

32

33

34

35

ÚSTECKÁ VEŘEJNÁ KNIHOVNA 1945 - 1995
Zpracoval kolektiv pracovníků Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem
Vydala a vytiskla:Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Velká hradební 49
401 34 Ústí nad Labem
Náklad: 600 výtisků
Rok vydání: 1995
ISBN 80-7055-44-9

36

