Knihovna s infocentrem Teplá
Vznik a rozvoj Veřejné knihovny v Teplé je úzce spjat s přílivem českého
obyvatelstva na Tepelsko.
40. léta
Veřejná městská knihovna byla otevřena v prvním patře domu 237 na Stalinově třídě
/dnešní Fučíkova ulice/ 21. října 1946 a měla 46 svazků. Byla vedena dobrovolným
knihovníkem a řízena šestičlennou knihovní radou. Knihovna se rozvíjela díky darům
ministerstva informací, Krajského národního výboru v Karlových Varech, Okresního
národního výboru v Toužimi a dalšími drobnějšími dary.
1948
Zřízena čítárna časopisů.
1949
Zřízena příruční knihovna.
50. léta
Pořádány přednášky o knihách, čtenářské besedy s mládeží.
1954
Knihovna vyznamenána čestným štítem a titulem "Vzorná lidová knihovna".
60. - 70. léta
Knihovna metodicky řízena Okresní knihovnou v Karlových Varech.
1969
Z městské knihovny se stává středisková knihovna s profesionálním knihovníkem.
Pod Střediskovou knihovnu Teplá patří Místní lidové knihovny v Poutnově, Brti,
Otročíně, Bečově nad Teplou, Tepličce a Starém Sedle.
1969 - 1971
Místní lidové knihovny patřící pod Střediskovou knihovnu Teplá jsou vybaveny
novým knihovnickým nábytkem. Centralizace finančních prostředků na nákup knih a
časopisů. Knihy jsou zapsány v přírůstkových seznamech v Teplé. Okresní knihovna
v Karlových Varech také vyplácí mzdy profesionálním i dobrovolným knihovníkům.
70. léta
Kvalitnější zpracování knihovního fondu - balení knih do fólií, značení na hřbetu,
budování katalogu podle Mezinárodního desetinného třídění.
1979
Stěhování knihovny do budovy na Masarykově náměstí č. 5. Zřízeno oddělení pro
dospělé, děti a mládež. Zaveden volný výběr knih. Knihovna provádí samostatný
nákup knih a připravuje výměnné soubory pro jednotlivé místní lidové knihovny
patřící do jejího střediska.

1989
Uzavřeny přírůstkové seznamy knihovny a veškerý nákup knihovního fondu je řízen
Okresní knihovnou v Karlových Varech. Výhodou centrálního nákupu je využívání
vysokého obchodního rabatu.
90. léta
Zrušeny Místní lidové knihovny v Tepličce, Starém Sedle a Poutnově.
1991
Stěhování knihovny z důvodu prodeje budovy. Současná adresa knihovny:
Masarykovo náměstí 66 Zaveden registrační čtenářský poplatek.
1994
Zřízena pobočka knihovny v Penzionu pro staré občany v Teplé.
1996
Uzavřena smlouva mezi zřizovatelem knihovny - Město Teplá a Okresní knihovnou v
Karlových Varech o sdruženém využití finančních prostředků na nákup knihovního
fondu.
1999
Díky grantům MK ČR započato s automatizací knihovny. Zakoupen počítač a
knihovní systém LANius.
2000
Zakoupen samostatný počítač pro děti na prohlížení CD-ROM.
Knihovna napojena na Internet.
2001
Automatizace výpůjčního systému.
Knihovna spojena s infocentrem a posílena pracovní silou. Oficiální název Knihovna
s infocentrem Teplá.
Registrace knihovny s infocentrem na Ministerstvu kultury České republiky.
2002
Převedení pracovních sil a majetku z Okresní knihovny Karlovy Vary na zřizovatele
knihovny Město Teplá.
2003
Knihovna vybavena novým nábytkem a podlahovou krytinou a výpočetní technikou.
Vše pořízeno za podpory Města Teplá, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní
rozvoj, Ministerstva informatiky České republiky a PHARE. Knihovna s infocentrem
má sedm počítačů, z toho pět napojených na internet.
Předány knihovní fondy Místních knihoven v Otročíně, Brti a Bečově nad Teplou
Krajské knihovně v Karlových Varech.

2004
Díky grantu Ministerstva kultury a informatiky České republiky umožněn přístup na
internet pro uživatele zdarma. Knihovna je připojena přes ISDN 64 kb/s /pevná linka/.
Provedena generální oprava sociálního zařízení. Výměna regálů v dětském oddělení.
Obdržen sponzorský dar od pana učitele Radovana Nováka na nákup naučné
literatury ve výši 60.000,- Kč a od pana Ing. Pavla Dolejše 20.000,- Kč.
Ukončena dohoda o spolupráci při nákupu a zpracování knih s Krajskou knihovnou v
Karlových Varech. Od roku 2005 si knihovna nakupuje a zpracovává nové knihy
sama. Zakoupen nový knihovní systém CLAVIUS.
2005
Převod knih z knihovního systému LANius do systému CLAVIUS.
Zakoupena nová počítačová sestava.
Zakoupena nová kopírka s možností kopírování formátu A3.
Výměna osvětlení ve skladu s knihami.
Krajskou knihovnou v Karlových Varech zapůjčena počítačová sestava v rámci
projektu EU SROP "Informační a komunikační technologie pro veřejnost
Karlovarského kraje.
Knihovna připojena přes ADSL, přenosová rychlost 512/128 kbit/s.
2006
Zakoupena nová počítačová sestava.
U staršího PC rozšířena paměť.
Nainstalován nový antivirový systém NOD – 32.
Vybudován bezbariérový přístup.
2007
Zprovozněn www on-line katalog.
Zakoupena nová počítačová sestava.
Opět obdržen certifikát od České centrály cestovního ruchu – CzechTourismu
"Oficiální turistické centrum pro rok 2007".
2008
Zakoupen nový modul Z39.50 ke knihovnímu systému CLAVIUS.
Zakoupena nová počítačová sestava.
Obdržen certifikát od České centrály cestovního ruchu (Czech Tourism) „Oficiální
turistické centrum pro rok 2008“.

