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Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Jarmila Pirnerová
Ráda bych vás pozvala na malou virtuální prohlídku naší „staronové“ knihovny. Středisko vědeckých a
knihovnických informací FaF UK v Hradci Králové je malá knihovna, sloužící hlavně studentům a
zaměstnancům farmaceutické fakulty, ale i širší veřejnosti. Vznikla společně s fakultou v r. 1969 jako
informační centrum. Během let se mnohokrát stěhovala, ať už celá, nebo části fondu. Po několika etapách
prostorové, personální i funkční reorganizace jsme zůstali v počtu pěti pracovníků a obvyklé organizační
struktuře knihovny. Nabízíme informace a knihovní fond zaměřený především na farmacii, ale i další obory,
které se studují na FaF (přírodní vědy, chemie, fyzika, botanika, aj.). Snažíme se zprostředkovávat všechny
běžné služby, tak jak to dovolují prostory, personál i finanční podpora fakulty.
Během léta 2015 jsme byli nuceni se znovu přestěhovat, a to z prvního až do osmého poschodí téže budovy.
Přestože důvody byly dost nelogické, přestavba i stěhování problematické, nakonec jsme získali lepší
prostředí a podmínky, než jsme měli doposud. V současnosti máme tedy více místností, ačkoliv menších než
dříve, a získali jsme také nový nábytek a vybavení. Vše se nám podařilo zorganizovat a uspořádat tak, aby to
vyhovovalo nám i našim uživatelům.
Každá místnost má své konkrétní využití. K dispozici je prodejna skript a učebnic, oddělení akvizice a
katalogizace, pracoviště pro evidenci publikací a jejich evaluaci a další prostory pro potřeby knihovny.
Studenti míří do výpůjčního oddělení a tří menších studoven, z nichž každá má jiný ráz a obsahuje jinou část
knihovního fondu (lékopisy z celého světa, časopisy svázané i časopisy běžného roku aj.). Příchozí mohou
využívat kopírku/tiskárnu, pracovat na pěti počítačích, příp. se připojit na wifi pomocí svého vlastního
zařízení, sedět u stolů či v křesílkách, v létě i na balkoně. Studentům nabízíme také dobíjení ISIC karet.
Prostory jsou vybaveny světlým nábytkem, z osmého patra je krásný výhled do všech stran v okolí; tím vším
knihovna působí volným, vzdušným a pozitivním dojmem.
Na farmaceutické fakultě je 14 deponátních knihoven, kde mají výzkumní a pedagogičtí pracovníci k dispozici
většinu nakoupených odborných publikací. Středisko shromažďuje především časopisy. Starší ročníky jsou
umístěny ve vlastním depozitáři, v nedalekém areálu Botanické zahrady léčivých rostlin.
Něco ze statistiky: Středisko vědeckých a knihovnických informací používá celouniverzitní katalog v systému
Aleph. V r. 2015 mělo cca 79 000 knihovních jednotek, 67 titulů časopisů a 75 elektronických informačních
zdrojů; zpracovává cca 700 žádanek o MVS a více než 1 700 výpůjček.
Evidujeme i vysokoškolské kvalifikační práce a ročně kolem 200 publikací našich autorů, pořádáme prodejní
výstavy odborných publikací apod. Možná to nejsou velká čísla, ale v malém kolektivu, s nabídkou dalších
služeb knihovny máme stále co dělat.
Na příští školní rok chystáme několik novinek: rádi bychom zakoupili velkou televizi, kde poběží základní
informace o středisku a našich službách. Chtěli bychom také realizovat školení, konzultace a prezentace pro
všechny zájemce z řad studentů i pedagogů. To pro nás bude znamenat mnoho nové práce s přípravou,
organizací i propagací jednotlivých aktivit. Uvidíme, jaký o to bude zájem.
Věříme, že se k nám uživatelé budou rádi vracet – jak pro studijní materiály (stále rozšiřujeme studijní fond),
tak pro posezení a studium v příjemném, klidném prostředí.
Navštivte naše webové stránky: http://library.faf.cuni.cz/; je zde vystavena mj. i nová brožurka „Poprvé

v knihovně“.
Kontakt na autorku: pirnerova@faf.cuni.cz
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