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Vysokoškolské knihovny v Hradci 
Králové           
Eva Čečková           

 
     Dá se říci, že Hradec Králové je vysokoškolské město. Největší ze zdejších vysokých škol je 
Univerzita Hradec Králové, která má Pedagogickou fakultu, Fakultu informatiky a managementu a 
Fakultu humanitních studií, další v pořadí následuje Univerzita Karlova s Lékařskou fakultou a 
Farmaceutickou fakultou a nejmenší je Univerzita obrany s Fakultou vojenského zdravotnictví. 
Celkem tyto vysoké školy navštěvuje více než 10 000 studentů. 
 
      Každá z uvedených vysokých škol má svoji vysokoškolskou knihovnu. O činnosti těchto 
knihoven vypovídá názorně následující tabulka se statistickými údaji a přehledem používaných 
knihovnických systémů. 
 
      

 
 
      Pracuji již mnoho let v Lékařské knihovně LF a FN a dále vás chci seznámit se zvláštní situací, 
ve které se tato knihovna octla. Dá se říci, že v současné době to je knihovna bez knih. 
 
      Knihovna sídlila mnoho let v krásném starobylém domě v historickém centru Hradce Králové. 
Objekt však nebyl mnoho let opravovaný. Nyní získala lékařská fakulta na rekonstrukci tohoto domu 
přes 30 milionů korun. V létě loňského roku se tedy začalo s rekonstrukcí. Původně měla 
rekonstrukce probíhat za provozu knihovny. Na štěstí zvítězila druhá varianta, která však 
znamenala všechno vystěhovat. Tak se v parafrázi objevila známá nerudovská otázka: „Kam s ní?“ 
Řešení nebylo jednoduché a hledaly se různé možnosti. Kromě provozních místností knihovny bylo 
v budově více než 200 000 svazků knih a svázaných časopisů. Knihovna má celkem přes 300 000 
svazků a ostatní knihy jsou umístěny v deponátních knihovnách na jednotlivých katedrách a 
klinikách. 
 
      O prázdninách nastalo stěhování. Byla to opravdu velká akce. Knihovna sídlila ve stejné budově 
50 let, a tudíž se tam nashromáždilo i mnoho dnes už nepotřebných věcí. Knihy stěhovala 
stěhovací firma, knihovnice a brigádníci. Knihovnice nakládaly knihy do přepravek a staraly se o 
plynulý chod stěhování. Těžkou práci, manipulaci s regály a nábytkem a nošení přepravek zajistila 
stěhovací firma. 

 Počet 
svazků

Počet 
čtenářů

Počet 
výpůjček MVS Knihovní 

systém

Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna 304 676 8 745 239 896 995 Daimon

Farmaceutická fakulta UK - Informační pracoviště 72 766 1 892 1 692 2 
090 Aleph

Lékařská fakulta UK - Lékařská knihovna LF a 
FN 339 058 2 520 67 628 3 

321 Aleph

Univerzita obrany, Fakulta vojenského 
zdravotnictví - Vědecká knihovna 100 000 1 200 12 000 950 KP Win



 
      Provozní místnosti knihovny se přestěhovaly do budovy nového výukového centra v areálu 
fakultní nemocnice. Půjčovna je umístěna ve velmi stísněných podmínkách v šatně zároveň s 
fondem studijní literatury. Studovna ve 3. podlaží slouží zároveň jako čítárna časopisů. Jsou zde 
umístěny knihy a učebnice určené k prezenčnímu studiu a nová čísla českých a zahraničních 
časopisů. Akvizice, MVS, katalogizace a evidence publikační činnosti je umístěna v jedné místnosti, 
ve 2. podlaží budovy. Pět pracovnic a reprografické oddělení našlo útočiště v budově ředitelství FN. 
Veškeré fondy jsou přestěhované do pronajatých skladů vzdálených od výukového centra asi 2 km.
 
      Přes tyto neskutečně obtížné podmínky knihovna existuje, kupodivu funguje a zajišťuje veškeré 
dosavadní služby. Protože knihovní fond je v depozitáři, uživatelé si musí knihy, které si chtějí 
půjčit, objednat ve výpůjčním oddělení a knihovnice jim je během několika dní přivezou. Články z 
časopisů se xerují přímo ve skladu a dovážejí se pouze kopie. Knihovnice jezdí do skladu nejméně 
2x týdně pro objednané knihy, a pokud fakulta nezajistí auto, jezdí i na kole nebo se zájemcem, 
který na literaturu spěchá, jeho vlastním autem ?. 
 
      Meziknihovní výpůjční služba, evidence publikační aktivity, nákup nové literatury do fondu, 
objednávky knih a časopisů a rešeršní služby fungují jako dosud, a to převážně prostřednictvím 
webových stránek knihovny a prostřednictvím elektronické pošty. 
 
      Během prázdnin přešla knihovna z knihovnického systému T-Series na nový systém Aleph, což 
znamenalo převedení všech katalogizačních záznamů ze starého systému do nového a proškolení 
všech knihovnic. Vše proběhlo s pomocí pracovníků ÚVT UK hladce. 
 
      Říjnové půjčování, kdy každý z 1 300 studentů fakulty dostane průměrně 30 učebnic, bylo pro 
systém těžkou zkouškou, ale systém i knihovnice vše zvládly. Nyní čeká knihovnu další náročná 
práce, evidence publikační činnosti a příští léto stěhování zpět do rekonstruované knihovny. 
 
      Celá tato provizorní existence knihovny předpokládá mimořádné úsilí knihovnic, ale i trochu 
pochopení od čtenářů a od vedení fakulty a nemocnice. Doufám, že společnými silami vše 
zvládneme a na podzim roku 2007 bude otevřena krásná rekonstruovaná lékařská knihovna, o 
které se určitě dočtete ve zpravodaji. 
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