Knihovna města Plzně 1876 – 2016
(Dvanáct pohledů do minulosti a současnosti)
Pohled pátý: Správci a ředitelé
1876–1899

Tomáš Cimrhanzl
středoškolský profesor, vlastivědný pracovník
Učil na plzeňském reálném gymnáziu. Napsal odbornou publikaci
„Mythologie, čili, Bájesloví Řekův a Římanův“ (1879) a průvodce
„Šumava“ (1878). Zasloužil se o vznik knihovny a stal se jejím
prvním knihovníkem a správcem.

1899–1913

Pavel Nebeský
redaktor, překladatel, dramaturg, herec
Pracoval v redakci Šimáčkových Českých listů, v roce 1884 se
stal hercem a režisérem plzeňského divadla, v letech 1894-1899
byl redaktorem Plzeňských listů. Psal a překládal divadelní hry
a operní libreta. V roce 1902 vytvořil libreto k opeře plzeňského
skladatele Stanislava Sudy „Lešetínský kovář“.

1913–1927

František J. Malý
knihovník, kulturní pracovník, funkcionář Osvětového svazu

1927–1947

Bohumil Polan
knihovník, básník, esejista, divadelní a literární kritik
V roce 1905 maturoval na plzeňské reálce. Po válce absolvoval
jednoroční knihovnickou školu v Praze a v roce 1920 začal
pracovat v plzeňské knihovně. Psal divadelní a literární kritiky.
Významné jsou jeho studie o Stanislavu K. Neumannovi (1919),
Fráňu Šrámkovi (1947) a Karlu Tomanovi (1957). V roce 1967 se
stal čestným občanem města Plzně.

1948–1951

Miloslav Nohejl
knihovník, spisovatel, redaktor
V letech 1921-1922 studoval knihovnictví v Praze, od roku 1922
pracoval v plzeňské městské knihovně. V roce 1951 byl
nezákonně zatčen a vězněn a v důsledku politických represí
musel z knihovny odejít. Byl nejvýznamnějším plzeňským
meziválečným novelistou a romanopiscem, knižně vydal přes
dvacet prací. Podle jeho románu Svět nic neví (1934) byl
natočen v roce 1987 film.

1952–1954

Karel Soukup
knihař

1954–1958

Josef Vaněk
knihovník, pedagog

1958

Jan Maur
knihovník, kulturní pracovník, regionální historik

1959–1970

Josef Hrubý
knihovník, básník, překladatel
Krátce pracoval jako novinář v Praze a knihovnický inspektor
v Sušici. Je autorem mnoha básnických sbírek, z nichž některé
byly přeloženy do cizích jazyků nebo vyšly jako bibliofilské tisky.
Obdržel řadu ocenění, např. Cenu města Plzně a Pečeť města
Plzně (1992), Cenu Bohumila Polana (2001, 2005) a cenu
Magnesia Litera za poezii (2011). Je členem Střediska
západočeských spisovatelů a PEN klubu.

1970–1973

Karel Fleissig
právník, redaktor, spisovatel, knihovník, archivář
Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Plzni
působil jako redaktor Československého rozhlasu a odborný
archivář ve Státním archivu. Psal poezii i prózu, překládal
z vietnamštiny a perštiny.

1974–1979

Miroslav Stiebitz
pedagog, autor metodických textů z oboru knihovnictví

1980–1983

Luděk Hůla
politický pracovník

1984–1990

Jaroslav Schmid
kulturní pracovník, autor a překladatel publikací o válečných
letounech

1990–2009

Dagmar Svatková
knihovnice, pedagožka
Absolvovala katedru knihovnictví a vědeckých informací
Filozofické fakulty UK v Praze. V letech 1965-1976 pracovala
v Krajské knihovně v Plzni (nyní KMP) a v letech 1977-1990 ve
Státní vědecké knihovně jako vedoucí oddělení metodiky
a výzkumu knihovnictví. Vyučovala knihovnické a informační
předměty na ZČU v Plzni, je autorkou článků a statí v odborném
tisku.

2010–

Helena Šlesingerová
spisovatelka, pedagožka, knihovnice
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od roku 1986 pracuje
v Knihovně města Plzně, nejprve v Obvodní knihovně Lochotín,
poté krátce jako metodička pro práci s dětmi a mládeží, 18 let
byla vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež. Je
předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP ČR, členkou Obce
spisovatelů ČR a Střediska západočeských spisovatelů v Plzni.

