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Středisko vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové

Jarmila Pirnerová

Farmaceutická fakulta(FaF)je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Středisko vědeckých a 

knihovnických informací (SVKI) je centrální knihovnou FaF. Vzniklo v roce 1969 při založení Farmaceutické 

fakulty. Své služby poskytuje převážně studentům a vědeckým pracovníkům fakulty, ale i ostatní odborné 

veřejnosti.

Středisko má 14 deponátních knihoven na jednotlivých katedrách fakulty. Celé pracoviště je plně 

automatizováno, vytváří postupně DB vlastních informačních zdrojů /monografie, periodika, vysokoškolské práce, 

aj./. Je napojeno na celouniverzitní síť, spolupracuje na tvorbě souborného katalogu Univerzity Karlovy i Národní 

knihovny v  Praze. Od r. 1992 je fakulta napojena na internet.

V roce 1997 začala  reorganizace celé knihovny – v několika etapách. Nejdříve vzniklo nové výpůjční 

oddělení a dvě studovny. Ve studovně časopisů jsou ve volném výběru k dispozici tuzemské a zahraniční 

časopisy běžného roku, věstníky a sbírky zákonů. V chemické studovně jsou Chemická abstrakta a další 

chemická literatura – hlavní obor fakulty. Jsou zde umístěny také ostatní svázané časopisy za posledních cca 5 

let. Starší ročníky jsou uloženy v novém depozitáři v areálu Botanické zahrady léčivých rostlin FaF. Kopie článků 

či celé svazky časopisů, vysokoškolské práce či jiné publikace z depozitáře na vyžádání zajistíme. 

Ve výpůjčním oddělení si mohou studenti i jiní zájemci půjčovat skripta, učebnice a jinou českou i 

zahraniční odbornou literaturu a denní tisk k prezenčnímu studiu i absenčním výpůjčkám. V knihovně jsou 

k dispozici také lékopisy z celého světa, encyklopedie a jiné zdroje informací. Studenti mají ve studovnách 3 

počítače s přístupem na internet.

/Na fakultě mají k dispozici počítačovou učebnu, ale také prodejnu skript a učebnic – to však nepatří pod SVKI./ 

Fond SVKI je postupně doplňován a rozšiřován dle prostorových a finančních možností fakulty. Od začátku r. 2000 

používáme elektronickou ochranu dat v knihovně.

Během dalších let pokračovaly různé menší změny na pracovišti – jednak v technickém vybavení, ale i 

organizační a personální. Celý fond se již mnohokrát stěhoval. Naposledy v  r. 2006, při výměně oken na 

pracovišti, bylo vybudováno zcela nové pracoviště pro technického pracovníka a přestěhovány čtyři místnosti 

včetně knihovního fondu. Celá akce přispěla k přehlednosti a lepšímu systému uspořádání fondu i k lepší 

možnosti komunikace uživatelů s pracovníky SVKI.

Celé pracoviště SVKI jsme během posledních 10 let kompletně předělali (stavebně i organizačně), 

nově vybavili nábytkem i technickým zařízením. Získali jsme tak mnohem příjemnější prostředí pro práci i studium, 

část fondu jsme mohli zpřístupnit ve volném výběru, zvýšil se počet míst pro prezenční studium atd. Přesto počet 

studijních míst je velice malý, není zde místo na rozšíření studoven ani na studijní fond. Nový depozitář sice není 

daleko od budovy FaF a SVKI, ale fond zde uložený nelze zpřístupnit pro volný výběr, je tudíž minimálně 

využíván. Hlavním naším problémem je tedy nedostatek prostoru a pochopitelně i nedostatek financí – hlavně na 

nákup studijní literatury. Ideální by bylo získat nové prostory, kde by celý vzácný fond odborné farmaceutické 
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literatury byl zpřístupněn ve volném výběru všem zájemcům. V r. 2011 jsme ale naopak přišli o jednu místnost, 

kam vedení fakulty v prostoru SVKI umístilo své nové pracovníky děkanátu.

SVKI je malá knihovna, přesto nabízíme všechny běžné služby svým uživatelům. V posledních letech se 

soustřeďujeme mj. i na sběr a evidenci autorských prací pracovníků fakulty, které zasíláme do celostátní databáze 

RIV, což přináší fakultě nemalé finanční prostředky.

Cílem pracoviště je neustále rozšiřovat, urychlovat a zkvalitňovat své služby, usilovat o získání nových 

informačních zdrojů, vytvářet dobré zázemí pro vybrané úkoly vědy a výzkumu a rozšiřovat spolupráci s ostatními 

knihovnami v ČR i ve světě.
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