Z HISTORIE KNIHOVNY – 9. ČÁST
Otevření pobočky na Sídlišti a činnost knihovny v 70. letech
V roce 1973 evidovala Okresní knihovna v Berouně 2 496 čtenářů a 118 558 výpůjček. Byl to
nejvyšší do té doby dosažený počet výpůjček za dobu existence knihovny. Kromě půjčování knih a
bibliografické činnosti se knihovna v těchto letech zabývala také pořádáním veřejných kulturních
akcí pro dospělé i pro mládež. Mezi nejzdařilejší akce patřil “Literárně-hudební večer z tvorby
berounských autorů” nebo literární zájezd “Po stopách života a díla K. Klostermanna”. Pro školské
a kulturní pracovníky knihovna uspořádala semináře o díle a osobnosti Josefa Jungmanna. Konala
se také soutěž o znalostech historie dělnického hnutí a zájezd “Po památkách dělnických bojů na
Berounsku”. Pro děti knihovna pořádala nejrůznější besedy o knihách, autorech či ilustrátorech.
Děti se učily orientovat jak v knihovně, tak v knihách samotných. Byly vyhlášeny i různé soutěže
pro děti, jejichž smyslem bylo prostřednictvím četby připoutat hlubší pozornost dětí k historii i k
současnému dění. Při práci s dětmi a mládeží knihovna spolupracovala s muzeem či školami.
Významná byla také spolupráce s domovy pro seniory, kterým knihovna půjčovala soubory knih.
Poskytovala tak literaturu seniorům v domově v Suchomastech a v Zátoru. Čítárna odebírala 128
titulů novin a časopisů domácích i zahraničních.
V rámci regionu knihovna stále poskytovala metodickou a odbornou pomoc menším (lidovým)
knihovnám na vesnicích. Jenom v roce 1973 pomáhala 108 lidovým knihovnám a 48 knihovnám
závodním.
Nejvýznamnější událostí v 70. letech bylo vybudování nové pobočky knihovny na Sídlišti. Ta byla
slavnostně otevřena 6. října 1978 a nahradila tak dosavadní pobočku, která sídlila nedaleko v ulici
Stalinova (dnes ulice Mládeže). Nová pobočka na Třídě Míru slouží čtenářům dodnes. V době
otevření byla nejmodernějším knihovnickým pracovištěm v okrese, o čemž svědčí i velký zájem ze
strany čtenářů. Jejich počet se za jediný rok zdvojnásobil. Lákalo je nejen moderní prostředí a
nové vybavení, ale i knihy umístěné ve volném výběru. Fungovala zde také meziknihovní výpůjční
služba. Pobočka měla oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež i koutek s čítárnou. Denně
sloužila osmi tisícům obyvatel sídliště. Výborně fungovala také spolupráce se školou, internáty a
mateřskými školami. Pobočka pořádala besedy pro děti a mládež a lekce knihovnickobibliografické přípravy.
O rok později bylo otevřeno oddělení politické literatury, které bylo umístěné v Domě politické
výchovy na Wagnerově náměstí, v dnešní budově České pojišťovny. Oddělení sloužilo mimo jiné
lektorům a posluchačům Večerní univerzity marxismu-leninismu.
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