Z HISTORIE KNIHOVNY – 3. ČÁST
Vývoj knihovny po první světové válce
Slibný vývoj knihovny zastavila první světová válka. Knihovna byla vystěhována ze své místnosti,
kde byla zřízena zásobovací kancelář. Knihy byly rozházeny v muzeu a část dokonce „uložena“ v
muzejním klosetu. Každý si je mohl půjčovat zcela libovolně. Není tedy divu, že se spousta knih
ztratila nebo byla zničena. Mezi nimi, bohužel, i ty nejcenější. Nemálo utrpěla také Seydlova
knihovna.
Zásluhu za obnovení knihovny nese prof. Mucha, který se v roce 1919 stal
knihovníkem. Knihovna tak mohla začít opět fungovat. A s ní i knihovna
muzejní a Seydlova. Navázalo se na předválečnou tradici a blíže tak začaly
spolupracovat hlavní kulturní berounské instituce - knihovna, čítárna
(správcem je učitel Trojan), muzeum (prof. Papež) a archiv (prof. Kazda).
Knihovník Mucha provedl revizi fondu a zjistil, že z 2 561 knih se během války
ztratilo 1 097 svazků. Zničený fond knihovny i čítárny byl postupně doplňován
dary i koupí. Začalo se uvažovat také o založení dětského oddělení. Mucha
byl přesvědčen, že četba bude paralyzovat zhoubný vliv války na mládež.
Rok 1919 byl významný pro celé české knihovnictví. 22. července tohoto roku
byl vydán zákon o veřejných knihovnách obecních, čili první knihovní zákon.
Ten ukládal za povinnost založit veřejnou nebo městskou knihovnu v každé Josef Poch
obci. V tehdejším Československu tak vznikla rozsáhlá síť veřejných knihoven,
kterou nám mohli v mnohých zemích závidět. Zákon dále ukládal, aby knihovnu řídila knihovní rada.
Tu v Berouně dočasně zastupoval kulturní odbor, který se sešel 6. září 1920 a rozhodl o výpůjční
době dva dny v týdnu, půjčování bez poplatku a poplatek za prodlení
stanovil po měsíci na 20 hal. za každý další den. Ano, již tehdy čtenáři
platili upomínky. Také byl schválen knihovní řád. Statistika říká, že z
knihovny si v tu dobu půjčovalo 207 osob a čítárna odebírala 82
časopisů. V roce 1921 proběhla revize fondu a začal se zřizovat nový
lístkový katalog.

Ex libris Josefa Pocha

V roce 1922 nastoupil do berounské knihovny Dr. Josef Poch,
bezesporu její největší osobnost. Jako první profesionální knihovník v
Berouně byl zvolen 4. července 1922. S jeho funkcí byla spojena také
povinnost vést pamětní knihu města. Místo v berounské knihovně
přijal z existenčních důvodů ihned po ukončení povinných osmi
semestrů na vysoké škole a i při tomto zaměstnání dále studoval. Za
jeho vedení se naše knihovna stala skutečným kulturně - vzdělávacím
centrem. Díky jeho iniciativě, píli, tvrdé práci a zapálení velmi vzrostla
úroveň a popularita knihovny. Více o jeho práci a úspěších knihovny si
povíme příště.
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