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Budoucnost knihovnických a
informa čních služeb na léka řské

fakult ě          

Eva Čečková          

     Lékařská fakulta vznikla v roce 1945. Od počátků své existence sídlí v budově v Šimkově ulici
a v dnešní době stávající prostory už nevyhovují potřebám moderní výuky. V současné době se
plánují a dokonce i realizují stavby, které by měly ve výsledku zlepšit podmínky pro studium. 
Výukové centrum 
V říjnu minulého roku byla slavnostně zahájena výstavba výukového centra lékařské fakulty v
areálu fakultní nemocnice. Jedná se vlastně o první novostavbu v dějinách fakulty. Stavba
esteticky zapadá do řešení celého areálu a úzce souvisí s novým pavilonem interních oborů.
Zajímavé je architektonické řešení stavby, kdy podstatné části střech tvoří železobetonové
skořepiny ve tvaru elipsy stoupající od pavilonu interny a klesající po kulminaci k zemi. Výukové
centrum by mělo vyřešit současný tíživý nedostatek výukových prostor pro klinické obory,
především pro vnitřní lékařství. Budova není velká, jedná se o 1060 m2 zastavěné plochy, a má
dvě paralelně orientované části. V první, užší, části tvořené třemi nadzemními podlažími budou v
1. a 2. nadzemním podlaží seminární místnosti a ve 3. nadzemním podlaží je umístěna čítárna
se základní odbornou a příručkovou literaturou a odbornými časopisy. Hned vedle je plánována
multimediální studovna s 36 počítači připojenými na internet. Tato čítárna snad vyřeší absenci
čítárny odborných časopisů přímo ve fakultní nemocnici a studenti, lékaři, sestry a další
zdravotnický personál budou mít možnost studia během dne a pro základní literaturu nebudou
muset chodit do vzdálenější lékařské knihovny.Ve druhé, nižší, části je přednáškový sál pro 180
posluchačů se šikmou stoupající podlahou. Prostory budou vybaveny nejmodernější technikou
včetně možnosti přímého videopřenosu např. z operačního sálu a pod. Předpokládané
dokončení stavby je plánováno koncem roku 2005. 
Rekonstrukce lékařské knihovny 
Druhý investiční záměr se týká lékařské knihovny. Ta sídlí v centru města v historické budově,
která je mnoho let téměř neopravovaná. Knihovna má přes 300 000 svazků, z nichž přibližně 2/3
jsou zatím umístěny v této budově. Lékařská fakulta získala 35 mil. Kč na opravy, které jsou
plánovány na rok 2005 a 2006. V této době bude činnost knihovny částečně omezená a
komplikovaná, ale provoz knihovny bude zajištěn v náhradních prostorách v přízemí budovy. Na
konci roku 2006 by se nádherné starobylé prostory knihovny, vybavené novým interiérem,
volným výběrem a všemi moderními knihovnickými technologiemi, mohly otevřít studentům,
pracovníkům fakulty a nemocnice a dalším návštěvníkům z řad odborné veřejnosti. 
Kampus 
Záměrem Lékařské a Farmaceutické fakulty UK je usilovat o perspektivní vybudování
společného kampusu obou fakult v prostoru mezi fakultní nemocnicí a silnicí na Třebeš.
Dlouhodobým cílem lékařské fakulty je organizační a funkční propojení pracovišť fakulty a
fakultní nemocnice v jedné lokalitě. Odloučenost budovy teoretických oborů od klinických a
dalších pracovišť v nemocnici je nevýhodou pro studenty i zaměstnance. Dalším důvodem



SVK HK - výpis článku "Eva Čečková: Budoucnost knihovnických a i... http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=499

2 z 2 1.8.2005 17:20

záměru vybudovat kampus obou fakult v blízké návaznosti na fakultu vojenského zdravotnictví je
možnost integrace výuky a rozvoj výzkumných aktivit a rovněž možnost vzniku vysokoškolského
centra evropského typu v této části města. Je zde samozřejmě plánována i moderní společná
knihovna obou fakult. Záměr vybudování vysokoškolského kampusu v Hradci Králové je však
dlouhodobý a časově přesně ještě neurčený.
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