Z HISTORIE KNIHOVNY – 8. ČÁST
Práce Okresní lidové knihovny Beroun v 60. letech
60. léta začala pro berounskou knihovnu zásadní změnou.
Na post ředitelky nastoupila Věnka Novotná, která zde
působila až do roku 1991. Během té doby mimo jiné
zpracovala také několik bibliografií o osobnostech
Berounska. Změny pociťovalo i celé československé
knihovnictví. V síti veřejných knihoven došlo k budování tzv.
střediskového systému, kdy byly obecní knihovny
přidruženy ke spádové profesionální knihovně. Tento
systém měl zlepšit podmínky malých knihoven na vesnici.
Okresní lidová knihovna Beroun pokračovala v metodické
práci a pomoci lidovým (obecním) knihovnám. Jenom v roce
1960 knihovna vykonala 100 metodických návštěv těchto
malých knihoven. Metodická práce byla postupně
systematizována. Došlo např. k rozdělení lidových knihoven
podle velikosti obce do pěti kategorií, což usnadnilo
porovnávání výsledků knihovnické práce.
V letech 1961-1965 došlo v rámci pětiletého plánu k
systematickému propagování technické literatury (hlavně se
zemědělskou tematikou) - osobním doporučováním či
vystavením knih na pultu. Knihovna věnovala zvýšenou péči
také studovně, která byla pokládána za důležitý nástroj
politické i odborné výchovy. Pro studovnu byl zpracováván Propagační leták oddělení pro děti
katalog nejaktuálnějších politických článků z denního tisku a
časopisů. K vyhledávání knih čtenářům stále sloužily tzv. lístkové katalogy. Knihovna měla v této
době k dispozici abecední autorský katalog beletrie i naučné literatury. V roce 1962 začal čtenářům
sloužit také systematický katalog, ve kterém byla literatura roztříděna podle tématu.
V roce 1964 obsahoval fond knihovny 39 595 svazků. Nejméně knih bylo v oddělení pro děti a
mládež. Důvodem byly nejen nedostatečné finanční prostředky na nákup knih, ale také tehdejší
ediční politika nakladatelství. Dětské knihy byly v knihovně roztříděny na 3 věkové skupiny,
přičemž každá z nich měla svou barvu regálu. Oddělení pro děti půjčovalo tři dny v týdnu.
Postupně docházelo k nárůstu čtenářů i počtu výpůjček. V roce 1962 navštěvovalo knihovnu 1766
čtenářů, kteří si půjčili 72 919 knih, o rok později bylo evidováno 2003 čtenářů a 79 561 výpůjček a
roku 1964 dokonce 83 056 výpůjček. Jejich počet rostl až do roku 1969, kdy došlo ke snížení
výpůjček v celém okrese. Důvodů se sešlo hned několik. Za nejvýznamnější lze považovat
nedostatečnou nabídku knižních novinek způsobenou zvyšováním cen knih, a tím jejich menší
nákup ze strany knihovny. V Berouně v té době působilo dalších 28 knihoven, především
závodních knihoven ROH.
A co se v této době nejvíce četlo? Roku 1964 patřili mezi nejčtenější autory E. M. Remarque, I.
Erenburg, A. K. Kuzněcov, L. Feuchtwanger či T. Dreiser. Nejžádanějšími knihami byly cestopisy a
dobrodružné a detektivní romány. Z české litetatury se nejvíce četla A. Sedlmayerová, R. Kalčík, I.
Klíma, M. Holub, B. Říha. Z naučné literatury se nejvíce půjčovala díla týkající se ateismu a
filozofie. Neobyčejný zájem byl o regionální literaturu.

