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Co nového ve vysokoškolských knihovnách?
Eva Čečková a Olga Čižinská
Skutečnost, že Hradec Králové je vysokoškolské město, je dostatečně známá. Pro úplnost uvedeme přehled vysokých škol,
které se nacházejí v Hradci Králové. Největší zdejší vysokou školou je Univerzita Hradec Králové se třemi fakultami:
Pedagogickou, Filozofickou a Fakultou informatiky a managementu. Další je Univerzita Karlova, která má celkem sice 17 fakult
a 50 000 studentů, ale v Hradci Králové jsou umístěny fakulty Lékařská a Farmaceutická, celkem s 3000 studenty. Z tohoto
počtu je přibližně 350 zahraničních studentů, kteří studují v angličtině. Nejmenší zdejší fakultou je Fakulta vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany, která má 180 studentů. Její studenti jsou zároveň studenty Univerzity Karlovy. Poslední tři
fakulty mají stejný, příbuzný nebo podobný obor studia, zaměříme se tedy na ně.
Kromě běžných knihovnických agend, které se vykonávají podobně v každé knihovně, je relativně novou činností na
vysokých školách evidence publikační činnosti. Za posledních 15 let se stala zásadní součástí práce knihovny. Z původní
evidence a sečtení prací na konci roku, vypracování seznamu a vyčlenění zvlášť hodnotných prací, většinou v zahraničních
časopisech, se práce přeměnila na přesné hlášení a oceňování prací jak uvnitř fakult a univerzit, tak vně fakult a univerzit.
Podle počtu a kvality prací jsou vysoké školy nejen hodnoceny, ale příděl financí na vědecko-výzkumnou činnost ze státních
prostředků je na vysokých školách závislý na publikační aktivitě. Hlášení do vládního registru RIV (Registr informací o
výsledcích výzkumu a vývoje) prostřednictvím ministerstev podléhá velmi přísným pravidlům, která se bohužel pravidelně mění
s každým rokem, včetně změn ve výstupním formátu i v kontrolním programu, který záznamy propouští.
Pro ilustraci uvádíme: V roce 2009 publikovalo cca 700 autorů ze 1300 vysokoškolských pracovníků Lékařské fakulty UK a
fakultní nemocnice 1000 prací. Tyto práce budou vyhodnoceny vedením fakulty a fakultní nemocnice a z toho pouze o něco
víc než polovina prací může být odevzdána do vládní databáze RIV. Je to z toho důvodu, že splňují všechna kritéria – mimo
jiné byly vytvořeny v rámci výzkumných záměrů nebo grantů a jedná se o publikace v renomovaných časopisech nebo o
významné monografie. Bibliografie prací je přístupná na internetových stránkách fakult a Univerzity Karlovy. Na stránkách
http://www.výzkum.cz je přístup i na databázi prací v registru RIV.
V současnosti je sběr a evidence prací důležitým úkolem nejen pro svou rozsáhlost, ale i pro náročnost na přesnost a
statistické zpracování, které rozsahem a způsobem zpracování převyšuje tradiční činnost knihoven.
Další „vysokoškolskou novinkou“ je výstavba kampusu. Univerzita Karlova uvažuje o výstavbě kampusu v Hradci Králové
již několik let. Měl by to být společný kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty UK. Areál by měl být postaven ve třech
etapách. První etapa by měla začít už v polovině letošního roku. Cílem projektu je vybudování výzkumného a výukového
centra Lékařské a Farmaceutické fakulty UK včetně moderního přístrojového vybavení, výukových prostor a administrativnětechnického zázemí. Centrum by mělo být špičkovým pracovištěm zabývajícím se výukou a dlouhodobým rozvojem
teoretických lékařských a farmaceutických oborů. Celá stavba by měla vyrůst v návaznosti na hradeckou fakultní nemocnici,
na pozemku mezi vjezdem do fakultní nemocnice a areálem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Univerzita
Karlova spolupracuje s městem na zpracování projektu a usiluje o získání peněz z fondu Evropské unie. Kampus je rovněž
součástí integrovaného plánu rozvoje města. Měl by vzniknout na pozemcích o rozloze 75 000 m2 a měl by vznikat
v průběhu 8 let a postupně by se měl rozšířit také za třebešskou radiálu, kde je přírodní lokalita s písníkem zv. Bagrák. Tam se
počítá se vznikem sportovních, kulturních a ubytovacích prostorů pro studenty.
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