Z HISTORIE KNIHOVNY – 4. ČÁST
Josef Poch a významné události v historii knihovny
Josef Poch se ihned po svém nástupu pustil do revize fondu, která ho zaměstnávala až do ledna
dalšího roku. Výsledkem bylo zjištění, že se v uplynulých letech ztratilo velké množství knih - z 3 421
svazků chybělo celých 1 357 titulů! Nový knihovník pořídil seznamy knih, které knihovna původně
vůbec neměla. Byly psané na stroji a několikrát se ručně doplňovaly. Pořízeny byly i nové katalogy
všech druhů (abecední jmenný, přírůstkový, místní, názvový) a kvůli nim bylo nutné přeorganizovat
celý fond. Josef Poch začal pravidelně podávat statistické výkazy o knihovně a čítárně kulturnímu
odboru. Od této doby tedy existují o provozu, výkonu a funkci knihovny a čítárny souvislé a přesné
zprávy. Knihovní fond byl postupně doplňován a noví čtenáři na sebe nenechali dlouho čekat. V roce
1923 byla do knihovny přibrána nová úřednice a bylo tak možné prodloužit výpůjční dobu na všechna
všední odpoledne na čtyři hodiny. Výsledkem byl až stoprocentní nárůst návštěv knihovny!
Josef Poch měl o budování knihovny zcela jasnou představu.
Věděl, že knihovna má obyvatele Berouna vzdělávat, a že je
třeba ji stále rozšiřovat, propagovat a přibližovat všem obyvatelům. Jeho cílem byla knihovna, která by plnila jak funkci zábavnou, tak studijní. Dobře si uvědomoval, že město se středními školami, střediskem velkého průmyslu a zemědělského
kraje by mělo mít i vědecké oddělení. Plán byl však závislý na
přídělu peněz. Rok 1924 je v historii knihovny významným
mezníkem také proto, že město zakoupilo Duslovu vilu, kam
se o rok později přestěhovala nejen knihovna s čítárnou, ale i
muzeum a archiv. Na konci roku začala knihovna vydávat žákovské legitimace. V roce 1924 měla 1160 čtenářů, což bylo
10,17% obyvatel města.
Neméně významný byl rok 1925, kdy se knihovna zúčastnila
jubilejní krajinské výstavy v Berouně, kde vystavovali Podbrdské průmyslové podniky, živnostníci a kulturní i sociální instituce všeho druhu. Knihovna zde měla vlastní expozici, o které
se uznale vyjádřil sám prezident T. G. Masaryk. Vystaveny
byly zajímavé knihy, statistické deníky, propagační materiály,
reklamní tisky, plakáty, fotografie apod. Za svou expozici si
knihovna zasloužila čestný diplom.
Ještě významnější byl ale rok následující, kdy se v Praze konal mezinárodní sjezd knihovníků. Už sama skutečnost, že se Čtenářská legitimace z roku 1925
sjezd konal právě v Praze, ukazovala, jakou vážnost získalo československé knihovnictví v zahraničí
svým poválečným rozvojem. Berounská knihovna vystavovala na výstavách sjezdu. Její expozice
byla umístěna v budově Ženského výrobního spolku v Resslerově ulici. V rámci sjezdu se uskutečnil
zájezd na Karlštejn a do Berouna, kde proběhla prohlídka knihovny. Návštěvníky provedl Josef
Poch, který byl zároveň druhým jednatelem sjezdu. Knihovnu tak navštívili zástupci z Jeruzaléma,
Egypta, Lotyšska, Nizozemska či Švédska a projevili o knihovnu velký zájem. Slova chvály a uznání
směřovala jak městu za vybavení knihovny, tak správě knihovny za její vedení.
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