Z HISTORIE KNIHOVNY – 7. ČÁST
Knihovna v 50. letech
Politická situace měla i po druhé světové válce na berounskou knihovnu zásadní vliv. V 50. letech
opět docházelo k zásahům do knihovního fondu. Vyřazována byla díla mnohých významných
českých politiků a literátů, díla “trockistická”, “protisocialistická” a “revizionistická”. Přesto však
došlo v mnoha směrech ke značnému pokroku.
V půjčovně pro mládež byly od roku 1949 knihy umístěny do
volného výběru. Čtenáři už nemuseli hledat četbu v
seznamech, ale vybírali si přímo z polic. V oddělení pro děti
a v čítárně pro dospělé byl instalován rozhlas a byl zakoupen
promítací přístroj. Tím modernizace nekončila. V příruční
knihovně bylo založeno nové oddělení aktualit, v němž byla
pravidelně představována drobná časová literatura. 11.3
1949 byl založen Klub čtenářů. V Berouně fungovala jediná
samostatná veřejná čítárna na okrese, která nabízela přes
100 časopisů. Zároveň sloužila jako místnost pro konání
čtenářských besed, besídek pro děti i odborných školení.
Čítárna nabízela téměř všechny časopisy, které u nás
vycházely, a každý týden pořádala filmová představení a
čtenářské besedy, které byly hojně navštěvovány.
V roce 1951 byla v berounské knihovně založena Veřejná
informační bibliografická služba, a to jako jedna z prvních v
republice. V rámci této služby byly poskytovány odpovědi na
nejrůznější dotazy jednotlivcům i institucím, a to buď
faktickými odpověďmi nebo vyhledáním příslušné literatury. RNDr. Viktor Palivec
Za tři roky bylo zodpovězeno 484 dotazů.
V roce 1952 knihovna přešla pod správu Okresního národního výboru v Berouně a byla pověřena
funkcí okresní knihovny. Tento statut a nový knihovní zákon (O jednotné soustavě knihoven, 1959)
ji přisoudily nové role. V rámci celého okresu tak plnila funkci metodickou a bibliografickou a
zajišťovala meziknihovní výpůjční službu. V praxi tak knihovna poskytovala metodickou pomoc
všem knihovnám v okrese. Pomoc spočívala nejen v metodické práci, ale pracovnice knihovny se
také fyzicky podílely na činnosti malých venkovských knihoven. Knihovna jim také radila s výběrem
a nákupem knih. Sama distribuovala darované knihy a rozesílala na určitou dobu výměnné
soubory knih z doplňovacího oddělení. Knihovna byla důležitým střediskem nejen odborně
knihovnické, ale i širší osvětové práce v celém okrese. V její evidenci bylo 57 vesnických knihoven,
které navštěvovala. V prostorách knihovny bylo zřízeno i metodické oddělení.
V roce 1953 byl v oddělení pro dospělé zaveden výběrový regál, kde byly vystaveny novinky
pokrokové beletrie a politické a naučné literatury. Knihovna začala pořádat aktivity kulturních
pracovníků, konference a výstavy knih. Byla otevřena pobočka na Sídlišti a v plánu bylo také
otevření dalších poboček.
Roku 1956 odchází z postu ředitele RNDr. Viktor Palivec a nahrazuje jej František Jánský, který
zde působil až do roku 1960.

