Z HISTORIE KNIHOVNY – 2. ČÁST
Spolek Museum a veřejná knihovna v Berouně
Nejdůležitější datum v historii naší knihovny je 23. červenec 1896, kdy byl založen spolek
Museum a veřejná knihovna v Berouně. Jeho úkolem bylo pátrat po starožitnostech
a památkách, zejména královského města Berouna, shromažďovat je a uchovávat ve spolkových
sbírkách. Spolek měl spravovat archivy a městské památky a pořádat naučné přednášky. Dalším
úkolem tohoto spolku bylo zřídit veřejnou knihovnu.
Tato knihovna již nesla název „Městská“, jelikož byla
finančně
podporována
městem.
Prvním
knihovníkem byl jmenován Vincenc Švagr.
S rokem 1898 začala také opět fungovat
Občanská beseda. A tak mohla být 3. června 1900
znovu otevřena veřejná čítárna. Ta sloužila
veřejnosti ve všední dny od 17:00 do 21:00 hodin,
v neděli a svátek od 8:00 do 12:00 a od 14:00
do 17:00 hodin. Předplácela si osm časopisů a další
získávala prostřednictvím různých spolků. Její fond
stále rostl. V roce 1905 měla už 120 časopisů
a počet návštěvníků čítal 9 650 osob!
V roce 1901 vydal výbor Musea a veřejné
knihovny pro lid v Berouně první tištěný katalog
knih. Byl malého formátu o 31 stranách. V úvodu
ke katalogu se píše, že knihy se půjčují ve čtvrtek
od 6:00 do 7:00 hodin večer, členem spolku
se může stát každý, kdo zaplatí 2 zl. Knihy se dají
půjčovat po celý rok zdarma, půjčují se nejvýše 3
a je možné si je nechat nejdéle 4 neděle. Musejní
spolek si kladl za cíl, aby knihovna fungovala co
nejlépe a stále se vylepšovala. Významný je také
rok 1903, kdy byla ke knihovně připojena Seydlova
knihovna, která získala místnosti v nové radnici.
Podle Zprávy zemského statistického úřadu knihovna v roce 1905 vlastnila 2440 knih, měla 80
zapsaných čtenářů a evidovala 4000 výpůjček, čímž se dostala na první místo v celém českém
království! Tato data sice nebyla zcela přesná, ale svědčila o tom, že zájem o četbu v Berouně
stoupal.
Od roku 1903 zde působili knihovníci František Mlíčko a Josef Mestek. Tím končí prvních 12 let
života naší knihovny, která bez větších problémů fungovala až do první světové války. Jaký osud
válka knihovně připravila si povíme v dalším díle.
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