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Vernisáž fotografií a křest knihy „Dvacítky“ otevře Wolfrumovu vilu 

 
 

Vernisáž fotografií Lucie Korečkové a křest knihy Barbory Slámové „Dvacítky“ 
s autogramiádou účastnic charitativního projektu proběhne v zrekonstruované bývalé 
Wolfrumově vile, v nově otevřené galerii „Maximka“, ve Velké Hradební 49, 26. 4. 2019 
od 10.00 hod pro zvané. 
 
Celou akcí Vás provede Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje, která za 
účasti primátora, Petra Nedvědického a krajské radní Jitky Sachetové, investora, 
ředitelky Severočeské vědecké knihovny Jany Linhartové, zástupců stavební firmy a 
dalších vzácných hostů slavnostně zahájí vernisáž. Při této příležitosti bude odhalena 
panem primátorem pamětní deska rodině podnikatele Wolfruma, který vilu v roce 
1914 postavil a hosté se v komentované prohlídce přízemí a 1. patra za doprovodu 
bývalého ředitele knihovny, pana Aleše Brožka, seznámí s rekonstruovanými prostory 
této vily a dozví se i něco málo z historie vily a života rodiny Wolfrumů. 
 
Následně bude tato výstava zpřístupněna od 11.00 hod veřejnosti do 31. 5. 2019. 
Čtenáři a zájemci z řad široké veřejnosti si budou moci zrekonstruované prostory 
prohlédnout 1. 5. od 10.00 – 16.00 hod v rámci dne otevřených dveří, který pořádá 
Severočeská vědecká knihovna. 
 
„Těšilo by mě, kdyby byla vila využita od sklepa až po podkroví. Suterén a půda 
poskytnou zázemí knihovně, přízemí a první patro jsou určeny veřejnosti. Vznikl tu 
nový přednáškový sál, vrátí se do těchto prostor oddělení časopisů a bude zde i 
příjemný prostor na wifi nejen k odpočinku, ale i k setkávání. Potěší mě, když lidé 
budou vnímat knihovnu jako prostor pro každého i místo, kde naleznou nejen 
informace, ale i pohodu a klid,“ to jsou smělé plány ředitelky Severočeské vědecké 
knihovny, Jany Linhartové. 
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