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Univerzitní knihovna okem studentovým
Vanda Vaníčková
Dnešní společnost baží po vzdělání. Od dětství víme, že žádný učený z nebe nespadl, musíme tedy někde kýžené
vědomosti načerpat. Dobrou stanicí pro tankování odborných znalostí je univerzitní knihovna. Běžná knihovna nabízí možnost
kvalitního trávení volného času. Univerzitní však podává pomocnou ruku a zve vás do světa vědy a poznání.
Před třemi lety jsem vstoupila na akademickou půdu a začala poznávat vše, co k vysokoškolskému studiu patří.
Univerzity se naštěstí stále snaží vychovávat generace, pro něž není svět pouze „online připojení“. Proto jsem se i já velmi
brzy musela začít přátelit s Univerzitní knihovnou. Musím uznat, že jako kamarádka je tahle knihovna k nezaplacení. Mohu se
na ni obrátit s různými problémy. Má pro mě připravenou náruč brzo ráno i večer za tmy. Dokonce mi posílá e-maily, abych
nezapomněla vrátit, co jsem si od ní půjčila. Metafory stranou, teď vážně. Univerzity nemají své vlastní knihovny proto, aby
zaplnily prostory nebo se pochlubily, co všechno si mohou dovolit. Chtějí nabídnout svým studentům podporu ve formě kvalitní
literatury. Zájmeno „svým“ je použito záměrně, protože z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že kromě obecné literatury knihovny
svůj fond přizpůsobují oborům, které se na univerzitě vyučují.
Univerzita Hradec Králové, na které studuji, má podle mého názoru velmi kvalitní knihovnu. Od základní studijní
literatury (včetně skript) přes speciální knížky až po exempláře pro „fajnšmekry“, a to napříč všemi obory. Kromě klasického
absenčního a prezenčního půjčování nabízí knihovna svým čtenářům další servis. V knihovně lze kopírovat (černobíle i
barevně), ale také pohodlně číst, studovat nebo surfovat na internetu. Ke službám Univerzitní knihovny patří například také
zhotovení rešerší či meziknihovní služby. Ačkoliv se jedná o knihovnu univerzity, mylná je domněnka, že knihovna slouží
pouze studentům univerzity. Kromě studentů Univerzity Hradec Králové je knihovna otevřena učitelům, pedagogickým
pracovníkům a externistům, ale také široké veřejnosti a studentům Univerzity třetího věku.
Pro zajímavost a lepší představu, že v knihovně to opravdu žije, uvádím malé statistické okénko. Jedná se vždy o
nejvyšší hodnotu v letním semestru akademického roku 2010/2011:
registrovaní čtenáři – leden 11 540,
počet vstupů do knihovny – únor 6 506,
počet absenčních výpůjček – únor 9 665, prezenčních – duben 56,
počet kopírování, černobílé – březen 13 852, barevné – březen 616.
Univerzitní knihovna, lépe řečeno literatura z jejího bohatého fondu, mi pomohla odpovědět na mnoho otázek, ale
jednu, na kterou jsem doposud nenašla odpověď, ve mně vyvolala: Proč mají knížky, v jejichž názvu je „stručné“, pět set
stran? :-)
Velice děkuji Univerzitní knihovně Univerzity Hradec Králové za spolupráci a poskytnuté informace.
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