Pobočka Sídliště slaví čtyřicetiny
Pobočka knihovny na sídlišti slouží čtenářům již 65 let. Před 40 lety se přestěhovala do nových
prostor, ve kterých zůstala dodnes. Pojďme si společně připomenout toto výročí a s ním vše,
co dělá pobočku významnou kulturní institucí berounského sídliště.
O zřízení pobočky berounské knihovny usiloval již její první profesionální knihovník Dr. Josef
Poch ve 30. letech 20. století. Ve válečných letech však stálo nemalé úsilí zajistit chod alespoň
hlavní knihovny. Aby Josef Poch mohl šířit knihy i mezi obyvatele vzdálenějších částí města,
povedlo se mu nakonec získat od městské správy souhlas k vybudování poboček knihovny na
Závodí a na Zavadilce. Přislíbené prostory na Závodí však knihovna nedostala a pobočka zde
zřízena nebyla. Na Zavadilce byla otevřena pobočka knihovny 3. ledna 1940, ale nebylo jí
dopřáno dlouhého života. Zavřena byla již po dvou letech.
Pobočka na Sídlišti byla otevřena roku 1953 v ulici Stalinova (dnes ulice Mládeže). V
současnosti ji však najdeme na adrese Třída Míru 1280, kam byla po pětadvaceti letech
přestěhována. Slavnostní otevření nové pobočky se uskutečnilo 6. října 1978. V době otevření
byla naše pobočka 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. 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 knihovnicko-bibliografické přípravy.
V 90. letech byly prostory pobočky zmenšeny o kancelář pro knihovnice, která byla
pronajímána videopůjčovně. Po odstěhování /zrušení provozu/ videopůjčovny se již tento
prostor knihovně nevrátil. Významnější zásah do jejího provozu pak nastal v roce 2001.
Nejdříve byl pořízen první počítač a o dva roky později byl na pobočce spuštěn automatizovaný
výpůjční systém, čili se začalo půjčovat počítačově. Komplikací byl pro knihovnu prodej celého
domu městem Beroun soukromému vlastníkovi, v r. 2007, takže knihovně se navýšily náklady
na provoz pobočky o nájemné. Majitel domu rovněž nesouhlasil s umístěním antény pro
příjem internetu na budovu, proto byl internet na pobočku zaveden až v roce 2014, kdy byl
také pořízen počítač pro čtenáře k přístupu na internet. V roce 2015 došlo k systémovému
propojení pobočky s hlavní budovou. Od té doby nehraje roli, zda má čtenář modrou průkazku
z hlavní budovy, nebo zelenou průkazku z pobočky. Půjčovat si knihy je možné kdekoliv a to,
zda je kniha k dispozici na pobočce lze zjistit z on-line katalogu.
Již od počátku se činnost pobočky zaměřuje na práci s dětmi. Lekce informatické výchovy ze
70. let vystřídaly besedy na nejrůznější témata, připravované třídám doslova „na míru“. Děti
si velmi oblíbily besedy o pohádkách, příbězích o zvířatech, dobrodružné literatuře nebo třeba
o dětských detektivkách či o knihách sci-fi a fantasy. Pobočku pravidelně navštěvují žáci ze škol
2. ZŠ Beroun, ZŠ a Praktická škola Beroun a také Mateřské školy Sluníčko a Pod Homolkou. O
tom, že tyto programy hrají ve výuce dětí významnou roli, svědčí vzrůstající počet těchto akcí.

Besedy se konají vždy v úterý dopoledne, kdy má pobočka právě kvůli této pravidelné aktivitě
pro veřejnost zavřeno.
2. ZŠ Beroun se se všemi svými prvňáčky již po čtyři roky zapojuje do celostátního projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti poznávají knihovnu, dochází na besedy a i paní
knihovnice je vždy navštíví ve škole při hodině čtení. Na konci školního roku se koná v
tělocvičně školy slavnostní zakončení této aktivity. Děti jsou paní knihovnicí oficiálně pasovány
na čtenáře a dostanou knížku, která je každý rok vydaná speciálně jen pro tento projekt a
minimálně rok není k dostání v obchodech. S pobočkou tímto projektem prošli již přes 300
prvňáčků. Každý pátek dopoledne navštíví pobočku knihovny třída dětí ze ZŠ speciální Beroun
a s paní učitelkou si čtou v knížce na pokračování. Děti už v knihovně přečetly hezkou řádku
pěkných knih. Rády si v knihovně pohrají v dětském koutku a odpočinuté odchází na další
hodiny školního vyučování.
Stále se snažíme měnit interiér pobočky k lepšímu a i přesto, že si musíme vystačit s původním
nábytkem, pobočka každým rokem vzkvétá. V posledních deseti letech přibyla nová okna,
venkovní nápis „Knihovna“, židle a židličky na besedy pro děti, automat na špunty do uší,
knihovnička na knihy k rozebrání či kanapíčko a křesílka pro pohodlné čtení. Od roku 2013
zdobí interiér pobočky nástěnné malby. Děvčata Hanka a Maruška Kuklíkovy a Joska a Majda
Vávrovy na stěnách vykouzlily bájného Fénixe, jednorožce, Pegase, draka, žirafu, slunečnice a
motýly. Malby zdobí hlavně tu část prostoru, která je věnována dětem a dětský koutek, který
zde byl zřízen v roce 2012. V roce 2016 byla v knihovně otevřena nová pobočka Semínkovny.
Jedná se o občanskou iniciativu sdílení vlastních vypěstovaných semínek místních rostlin.
Semínkovny vznikají postupně po celé republice. Kdokoliv si může v knihovně semínka vzít
nebo darovat. Knihovna spolupracuje se ZŠ speciální také v rámci aktivity Semínkovna. Ve
škole funguje napříč ročníky Zahradnický kroužek, vedený paní učitelkou Irenou Novou. Děti
navštěvují knihovnu kvůli odborné zahradnické literatuře, kterou zde studují i si ji půjčují do
školy. Také ale přinášejí vypěstovaná semínka do Semínkovny a na jaře si zase vybírají semínka
rostlinek, které by rády vyzkoušely pěstovat. Díky dětem ze zahradnického kroužku byla
semínkovna zásobena i sazeničkami pokojové rostlinky tlustice, která udělala radost mnohým
čtenářkám knihovny.
V letech 2015 – 2017 probíhaly na pobočce kurzy šitého šperku pod vedením paní Růženy
Mikulové. Dospělí i děti se během této doby naučili vypracovat desítky krásných šperků –
náramků, náušnic i náhrdelníků. Atmosféra byla vždy velmi příjemná, účastnice kurzů si u kávy
či čaje příjemně poklábosily, vyměnily zkušenosti a inspirovaly se k dalšímu tvoření. Po tři roky
děti na pobočce lovily perly. K soutěži Lovci perel se naše knihovna připojila v roce 2014 a o
rok později se začalo lovit i na pobočce. Děti četly vybrané knihy, sbíraly perly a nejlepší 3
čtenáři se vždy mohly těšit na nějakou pěknou cenu. V současné době běží na pobočce i na
dětském oddělení MK Beroun soutěž Poznávejte přírodu a za odměnu jeďte do ZOO, kdy děti
za přečtené knihy o přírodě získají volnou vstupenku do ZOO Plzeň na rok 2019. V březnu 2018
se pobočka Sídliště připojila k celostátní sbírce Srdíčkové dny a díky čtenářům se podařilo
vybrat částku 827 Kč. Výtěžek sbírky byl určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou
stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.

Pobočka nabízí standardní služby jako hlavní budova knihovny. Kromě knih si čtenáři mohou
půjčovat časopisy, jejichž nabídka byla před dvěma lety rozšířena a nově si mohou vyzkoušet
i audioknihy. Knihy, které zde nejsou ve fondu, si čtenáři mohou půjčit v hlavní budově nebo
je zprostředkujeme přes meziknihovní výpůjční službu. Samozřejmostí je přístup na internet.
Pobočka je hojně využívána nejen obyvateli sídliště, zejména dětmi, ale i obyvateli Králova
Dvora. V současné době je jediným kulturním zařízením v této oblasti, navíc zařízením s
dlouhou tradicí. Pobočka úzce spolupracuje s mateřskými školami, základní a speciální školou
v okolí. Kromě dětí pobočku hojně navštěvují i senioři bydlící v okolí. V posledních několika
letech jsme zaznamenali nárůst čtenářů pobočky, obzvláště dětských. Tento jev si, kromě
„omlazování“ Velkého Sídliště a jeho okolí, můžeme vysvětlit zvýšenou intenzitou spolupráce
pobočky se školami - pořádáním pravidelných besed, zapojováním se do projektu Knížka pro
prvňáčka, pasováním prvňáčků na čtenáře a zprostředkováváním dalších soutěží pro děti.

