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Lékařská knihovna po 
rekonstrukci           

Eva Čečková           
 

     Dne 2.10. 2007 byla slavnostně otevřena Lékařská knihovna Lékařské fakulty a 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Rekonstrukce trvala něco přes rok a ze starého a 
tmavého, zchátralého domu se stala krásná, světlá a upravená budova navozující 
atmosféru starých časů. 
 
      Knihovna vznikla krátce po založení lékařské fakulty, v roce 1946. Několik let po svém 
vzniku, v roce 1950, byla přestěhována do budovy bývalého semináře v Dlouhé ulici, v 
historické části starého Hradce, kde je dosud. Komplex budov tzv. Na Hradě, v 
současnosti navazující na prostory Městské hudební síně a tzv. Purkrabství, se nachází na 
místě, které má bohatou historii. Přemyslovský hrad je zde doložen k roku 1091 již v 
Kosmově kronice. Ze známých osob zde sídlila patrně v letech 1308-1318 Eliška Rejčka a 
v letech 1378-1393 Eliška Pomořanská. Kněžský seminář zde byl otevřen již v roce 1714 a 
nastupuje zde prvních šest novokněží. Jako součást semináře byl v letech 1710-1721 
postaven kostel sv. Jana Nepomuckého. Seminář měl také knihovnu. Po jeho zrušení, v 
roce 1950, zde byla umístěna lékařská knihovna.  
 
      Krásná a starobylá budova v současnosti ukrývá moderní knihovnu používající 
dostupné informační prostředky a nové technologie, které knihovnu zařazují na úroveň 
nejmodernějších knihoven dnešní doby. Studentům, zaměstnancům Lékařské fakulty a 
Fakultní nemocnice i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti slouží nově upravené 
prostory s bohatým volným výběrem. V několika sálech jsou umístěny odborné knihy 
řazené podle jednotlivých oborů medicíny. Bylo použito třídění americké Národní lékařské 
knihovny. V další místnosti jsou ve volném výběru odborné časopisy za posledních pět let. 
Starší ročníky časopisů a učebnice pro studenty jsou umístěny v kompaktních regálech. 
Díky kompaktním regálům zbyl dostatek prostoru pro studovny s dostatečným počtem 
studijních míst, počítačovou studovnu a učebnu. V knihovně je samozřejmostí připojení 
všech počítačů na internet a tím i možnost vstupu do všech databází zakoupených 
Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou knihovnou v Praze pro síť zdravotnických 
knihoven. Knihovna používá automatizovaný knihovnický systém Aleph, tak jako dnes 
většina větších knihoven v republice. Díky rekonstrukci získala knihovna i nové kopírovací 
přístroje. Moderní vysokoškolská knihovna umístěná v historické budově umožňuje svým 
čtenářům získávání špičkových vědeckých informací v příjemném prostředí. 
 
      V přízemí budovy, v prostorách bývalého refektáře, je zrekonstruovaný sloupový sál s 
80 místy, vybavený audiovizuální technikou. Sál bude sloužit k pořádání vědeckých 
konferencí a výchovně-vzdělávacích a kulturních akcí Lékařské fakulty a Fakultní 
nemocnice, případně může být k dispozici i pro další zájemce. V současné době slouží i 
jako výstavní síň. Součástí historického komplexu je v prostorách bývalé rajské zahrady 
malé centrální atrium s lavičkami, které zajišťuje příjemné místo ke studiu i relaxaci. 
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Budovou Na Hradě tak získala Lékařská fakulta víceúčelové vzdělávací a kulturní centrum.
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