Z HISTORIE KNIHOVNY – 11. ČÁST
Slasti a strasti Městské knihovny Beroun
Devadesátá léta přinesla i do knihoven množství změn a
novinek. Nejvýraznější změnou byla automatizace knihovnických procesů, která probíhala v celé republice. V knihovnách se postupně začaly používat počítače, které změnily
zažité pracovní postupy knihovníků. Technický pokrok ale
není jediný důvod, proč se následující roky zapsaly do dějin
berounské knihovny.
V listopadu 1990 byl v budově knihovny otevřen antikvariát,
který však neměl dlouhého trvání. Fungoval jen tři roky, než
byl z ekonomických důvodů zrušen. Rok 1992 přinesl změnu
na pozici ředitelky knihovny, kterou se stala Mgr. Hana Ludvíková. Právě v tomto roce byl do knihovny zakoupen první
počítač. Zprovozněn byl komorní sál s kapacitou 30 míst a s
výbornou akustikou. V té době to bylo kromě Plzeňky jediné
vhodné místo pro uskutečňování kulturních pořadů. Celorepubliková situace ve financování knihoven vyústila v tomto
roce ke kolapsu českého knihovnictví. V několika okresech
došlo k uzavření nejen malých obecních knihoven, ale i těch
profesionálních, a našemu okresu hrozil podobný osud. Berounská knihovna pracovala se značně omezeným rozpočtem. Prvním krokem k „přežití“ tak bylo zastavení nákupu
nových knih. K nejhoršímu naštěstí nakonec nedošlo. V roce
1994 byl v knihovně nainstalován první knihovnický systém
Codex. Katalogizační záznamy všech 100 000 knih tak musely být ručně zadány do počítače, a to navíc za plného pro- Propagační leták knihovny
vozu.
Roku 1994 přecházejí veřejné knihovny okresu do správy jednotlivých obcí, dosud byly
z rozpočtu berounské knihovny hrazeny mzdy pracovníků a nákup knihovního fondu. Zřizovatelem berounské knihovny se od 1. 4.1994 stává Město Beroun a název knihovny se
mění na Městskou knihovnu Beroun. Nastává výrazný nárůst čtenářů. Zatímco v roce 1994
knihovna eviduje 1502 čtenářů, o rok později je to už 2 196. Finanční problémy však střídají problémy s prostorem. Prostředí Duslovy vily přestává vyhovovat potřebám moderní
knihovny. Nevyhovující zařízení a obslužné prostory neumožňují využívání moderní techniky, ve špatném stavu je sociální zařízení pro zaměstnance, pro čtenáře není k dispozici
vůbec.
V následujících letech došlo ke spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu. Nejdříve
na oddělení pro děti, později na oddělení pro dospělé. Od té doby mají čtenáři své výpůjčky elektronicky evidované. Při hledání řešení prostorových problémů se objevil návrh spojit
knihovnu s kinem. Projekt na rekonstrukci budovy kina a vedlejší budovy nebyl realizován.
Roku 1998 došlo k vytopení skladu.
Konec 90. let přinesl rozšíření půjčovní doby, přechod na nový knihovnický systém LANius
a převedení Městského informačního centra pod správu knihovnu.

