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Setkání zástupců zdravotnických knihoven ČR v Lékařské 
knihovně Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Olga Pitašová

Síť zdravotnických lékařských knihoven zajišťujících veřejné informační služby ve zdravotnictví se ustavila v roce 

1994. Veřejné knihovny, které působí v těchto službách, pracují na principu dobrovolné spolupráce a pod 

registrací ministerstva kultury. V čele těchto knihoven je Národní lékařská knihovna (NLK) v Praze.

V této síti byla vytipována regionální střediska, která tvoří Regionální síť knihoven a informačních středisek. 

Zástupci regionů jsou členy konzultační skupiny pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR při 

NLK (REGLEK). Konzultační skupina má patnáct členů.

Lékařská knihovna (LK) Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (LF UK HK) patří do této regionální sítě, protože je 

nejenom fakultní knihovnou LF, ale zároveň zajišťuje knihovnické a informační služby pro Fakultní nemocnici 

Hradec Králové. Vedoucí LK PhDr. Olga Pitašová je členkou konzultační skupiny Reglek.

Členové skupiny se scházejí obvykle 2x ročně k pracovnímu jednání. Stává se postupně tradicí, že prosincové 

zasedání se koná v NLK v Praze, letní jednání bývá výjezdní do některé z odborných zdravotnických knihoven

v ČR.

Byli jsme potěšeni, že za poslední tři roky si za místo svého výjezdního zasedání vybrali členové Reglek dvakrát 

LK LF UK HK: 19. 6. 2012 a letos 3. 6. 2014. Obě jednání proběhla nejenom jako pracovní jednání konzultační 

skupiny Reglek, ale byla zároveň příležitostí k setkání se zástupci lékařských knihoven východočeského regionu 

(v této skupině je jedenáct členů). Na jednání dále přijala pozvání PhDr. Zdeňka Voplatková, vedoucí Vědecké

knihovny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, a Ing. Jarmila Pirnerová, která 

zastupovala vedoucí Střediska vědeckých informací Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Čestným hostem 

byla PhDr. Eva Čečková, bývalá vedoucí LK LF UK HK.

Jednání probíhalo podle následujícího programu:

1. Zahájení. Uvítání.

2. Informační materiály Národní lékařské knihovny.

· Adresář zdravotnických zařízení (návrh instrukce k průběžným aktualizacím).

· Lékařská knihovna - e-časopis lékařského knihovnictví.

· Statistiky - výkaznictví VISZ za rok 2013 a příprava sběru dat za rok 2014.

· Diskuse k přípravám materiálů.

3. Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků - koncept předložený ÚKR.

4. Co se daří - příklady dobré praxe lékařských knihoven z východních Čech.

5. Diskuse.

6. Elektronické zdroje v NLK - novinky.

· Jak stáhnout e-knihu.

· Další přístup k e-časopisům Medline Complete.

· Digitální knihovna NLK a osobní archiv publikací.

· Vyhledavač Summon.

7. Závěr.

Z bodů programu určitě stojí za zmínku příspěvek ředitelky NLK PhDr. Heleny Bouzkové (bod 3.) Koncepce 

celoživotního vzdělávání knihovníků a zajímavá diskuse, která následovala. I pro každodenní praxi větších 

veřejných knihoven by mohl být zajímavý bod 2. Informační materiály NLK a bod 6. Elektronické zdroje v NLK –



novinky. Prezentace k těmto tématům jsou zveřejněné na adrese: http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-

akce/2014/3_5.

Přesto, že většina účastníků jednání využila možnost exkurze v prostorách LK již při minulém jednání v HK, 

projevilo i tentokrát několik účastníků na závěr jednání zájem o prohlídku LK, kterou jim pracovnice LK rády 

umožnily. Myslíme si, že zájem odborné veřejnosti o LK je důkazem toho, že kompletní rekonstrukce historické 

budovy Na Hradě v HK, ve které sídlí LK a kterou provedla LF UK HK v letech 2006/2007, byla zdařilá a přispěla 

ke zkvalitnění prostředí, ve kterém jsou na LF UK HK poskytovány knihovnické a informační služby.

Jednání konzultační skupiny Reglek v HK probíhalo tradičně v přátelské pracovní atmosféře a pro LK LF UK HK 

bylo potěšující, že se opakovaně konalo právě zde.

Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz

Web knihovny: https://www.lfhk.cuni.cz/lekarska-knihovna/, http://www.nlk.cz/
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