Z HISTORIE KNIHOVNY – 12. ČÁST
Novodobé dějiny berounské knihovny
V našem seriálu o historii knihovny jsme se dostali až do období posledních šestnácti let. Novinek
v oblasti služeb, modernizace jednotlivých oddělení, kulturního života či vzdělávání dětí i
dospělých bychom za ta léta mohli uvést nespočet. Pojďme si připomenout alespoň ty
nejzásadnější.
Nejvýznamnější změnou bylo stěhování knihovny do zrekonstruované
budovy v bývalých kasárnách. Zde sídlí od 29. října 2002 a dělí se o
prostory s Klubem důchodců a Českým svazem bojovníků za svobodu.
Rok 2006 přinesl odtržení Městského informačního centra, které se
stalo součástí Městského úřadu. Další rok si knihovna připomínala 111
let od svého založení a 5 let od stěhování do budovy kasáren. V rámci
oslav byla vydána brožura o historii knihovny. Také jsme získali svoje
logo.
Pronikání technologií do činnosti knihovny nabíralo postupně na síle.
K internetu byla knihovna připojena ještě v Duslově vile. V roce 2004 byly spuštěny webové
stránky knihovny s možností online vyhledávání v katalogu, které sloužily celých deset let, než byly
nahrazeny těmi současnými. V roce 2005 byl stávající knihovnický systém nahrazen systémem
Clavius, který používáme dodnes. K lepší orientaci čtenářů jsme začali k záznamům knih v online
katalogu přebírat obálky a anotace. U odborných publikací později i jejich obsahy. Postupně jsme
spustili systém informování o rezervacích a upomínkách prostřednictvím SMS a zasílání tzv.
předupomínek e-mailem. Vznikl také blog knihovny, na kterém zveřejňujeme recenze a doporučení
na známé i dávno zapomenuté knihy. Náš fond jsme v roce 2014 rozšířili o audioknihy.
Stranou všeho dění nezůstávala ani pobočka Sídliště. Zde
v daných
letech
došlo
k zakoupení
prvního
počítače,
k automatizaci výpůjčního protokolu, vytvoření dětského koutku a
fantazijních nástěnných maleb, které oživily interiér knihovny.
Pobočka se zapojila do projektu Semínkovna a začaly se zde
konat kurzy šitého šperku. Pobočku pravidelně navštěvují žáci
škol z blízkého okolí a všechny děti se zde mohou zapojit do
soutěže Lovci perel.
V rámci organizování kulturních akcí jsme navázali spolupráci
s paní Irenou Bucharovou při pořádání fotografického festivalu
Fotoblázinec, s Církví bratrskou v Berouně, Českobratrskou církví
evangelickou v Berouně či Army muzeem ve Zdicích. Od roku 2011 pořádáme charitativní bazary
knih, jejichž výtěžek putuje do jedné z berounských neziskových organizací. Knihovna se stala
konzultačním střediskem Virtuální univerzity třetího věku, organizačně zajišťuje vzdělávací
program Berounská akademie, nabízí kurzy trénování paměti a spolupracuje s Domovem pro
seniory TGM v Berouně.
Za těch 120 let jsme se stali organizací, která má své pevné a důležité místo ve městě. Vždy jsme
byli nejen místo půjčování knih, ale také centrum kultury, vzdělávání a v novodobé historii i zábavy.
Už 120 let jsme tu pro všechny.

