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Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové se představuje 

Petra Lukešová 

Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové je informačním pracovištěm Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK), jejímž 
posláním je informační zabezpečení všech forem studia poskytovaných v rámci UHK a také dalších vědeckých, výzkumných, 
odborných a pedagogických činností jednotlivých kateder a ústavů UHK. Univerzitní knihovna poskytuje základní knihovnicko-
informační služby nejen akademickým pracovníkům a studentům školy, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. 
            Knihovna vznikla v roce 1959 jako vysokoškolská knihovna nově založeného Pedagogického institutu. Základní 
knihovní fond byl vytvořen spojením sbírek školních knihoven bývalé Pedagogické školy v Hradci Králové, hradeckého 
Střediska dálkového studia učitelů, knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové, Učitelského ústavu v Jičíně a 
Pedagogického institutu v Pardubicích. Dokumenty těchto fondů se staly základem pro speciální sbírku Archivního fondu 

učebnic všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na základních a středních školách, která pokrývá období od poloviny 
19. století do současnosti. Technickou zajímavostí je, že Univerzitní knihovna zavedla v roce 1982 automatizované zpracování 
dokumentů nejprve na organizačním automatu Konsul 265, který umožňoval tisk prvních přírůstkových seznamů a 
katalogizačních lístků. Tuto techniku později nahradily PC a další softwary ISIS, MARKS a SMARTLIB. Od roku 1993 
Univerzitní knihovna používala knihovní systém KP-sys rozšířený o program statistik návštěvnosti. V roce 2002 se Univerzitní 
knihovna rozhodla přejít na nově vzniklý český knihovní systém Daimon. V současnosti je nově v knihovně implementován 
knihovní systém Advanced Rapid Library (ARL). 
            Součástí knihovny je mediální studovna určená pro práci s elektronickými informačními zdroji a pro potřeby tvorby 
v rámci vlastního studia. Kromě volně přístupných počítačů, s možností rezervace pro studijní účely, nabízí bibliograficko-
informační služby, pomoc při tvorbě rešerší a při vyhledávání v databázích a elektronických informačních zdrojích přístupných 
v rámci sítě UHK. Mezi další služby, které jsou v mediální studovně poskytovány, se řadí kurzy informační výchovy, které 
poskytují studentům základní informace o tom, jak pracovat s informačními prameny, jak vyhledávat v zahraničních 
databázových centrech a jak tvořit bibliografické citace. 
            Skladba knihovního fondu Univerzitní knihovny měla a dosud má univerzální charakter se zvláštním zaměřením na 
oblast pedagogiky a didaktiky, informatiky, marketingu a managementu. Po založení nové Přírodovědecké fakulty UHK se 
knihovní fond rozroste o další dokumenty zaměřené na tuto oblast vědy a techniky. Hlavním zdrojem doplňování knihovního 
fondu jsou tištěné dokumenty české a zahraniční produkce. Součástí knihovního fondu je Archivní fond učebnic všeobecně 

vzdělávacích předmětů vyučovaných na základních a středních školách, který je průběžně doplňován o učebnice, jejichž 
platnost pro výuku již skončila, a v současnosti nadále probíhá digitalizace historické části tohoto fondu. Mezi hlavní 
elektronické informační zdroje patří především licencované zahraniční databáze Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, AMG 
Digital Library, Emerald X 40, Literature Online atd. 
            V rámci úspěšné realizace projektu Zpřístupnění sekundárních dokumentů dětské literatury vyučujícím a studentům 
UHK byla vytvořena databáze recenzí a ohlasů na dětskou literaturu. Tato bibliografická a plnotextová databáze je přístupná 
na stránkách věnovaných informační výchově. Bibliografická část databáze je umístěna na těchto internetových stránkách a 
lze v ní vyhledávat podle jména recenzenta, podle autora knihy, názvu knihy, podle názvu periodika a roku vydání. Plné texty 
jsou uloženy v mediální studovně na počítači, který je využíván pro individuální konzultace. 
            Pro čtenáře hradecké Studijní a vědecké knihovny bude jistě zajímavé, že v rámci vzájemné spolupráce mezi 
knihovnami došlo ke zjednodušení přístupu ke knihovním fondům a službám knihoven. V rámci jedné čtenářské karty se 
mohou uživatelé registrovat jak v SVK HK, tak v Univerzitní knihovně, aniž by byli nuceni používat více čtenářských karet. 
Zájemci mohou přijít se čtenářským průkazem SVK HK a po registraci mohou využívat služeb Univerzitní knihovny a naopak. 
            Rok 2010 je pro Univerzitní knihovnu ve znamení novinek, a to nejen pro studenty a akademické pracovníky. Od srpna 
je zaveden zkušební provoz nového knihovního systému ARL, který umožňuje příjemnější uživatelské prostředí a další 
vymoženosti, které usnadňují práci s on-line katalogem, např. zadáváním elektronických žádanek na tituly, které nejsou 
uloženy ve volném výběru knihovny. Výhledově by mělo v několika následujících měsících dojít i k zpřístupnění elektronických 
dokumentů určených pro studenty se specifickými nároky, především pro zdravotně a zrakově postižené studenty. 
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