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Klub lékařských knihoven při SKIP

Eva Lesenková a Helena Bouzková

Klub lékařských knihoven (KLK, dále Klub) byl jako odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků[1] 

ustaven v roce 2009. Ke dni 31. 12. 2016 bylo registrováno 30 členů KLK ze všech regionů ČR.

Programové cíle

Programové cíle Klubu jsou zaměřeny na podporu a rozvoj moderních komunikačních cest pro vzájemnou 

odbornou a profesní informovanost, na prosazování tréninků, celoživotní vzdělávání a prohlubování profesní 

mobility lékařských knihovníků. Dále se soustředí na rozšiřování profesionálních dovedností zejména s ohledem 

na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na národní a zahraniční spolupráci. 

V tomto ohledu je významná spolupráce s Konzultační skupinou pro rozvoj regionálních center zdravotnických 

knihoven v ČR při NLK – Reglek a s Evropskou asociací zdravotnických knihoven – EAHIL.[2] Klub se snaží 

sledovat, analyzovat a definovat uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti. 

V neposlední řadě pomáhá prosazovat profesní zájmy členů, uživatelské preference, rozšiřovat povědomí profesní 

etiky[3] a optimalizovat týmovou komunikaci.

Smyslem činnosti zdravotnických knihoven, které jsou zastoupeny svým členstvím v Klubu, je poskytovat kvalitní 

služby, rozšiřovat jejich nabídku, zpřístupňovat validní a požadované informace z oblasti zdravotnictví pro širokou 

skupinu uživatelů.

Činnosti Klubu

Činnosti Klubu lékařských knihoven jsou zaměřeny především na prohlubování dovedností a rozšiřování znalostí 

knihovníků, kteří působí v oblasti služeb ve zdravotnických a vzdělávacích zařízeních. Klub se spolupodílí na 

přípravě a organizování e-learningových kurzů; cestou elektronického učení je zvyšována vzájemná odborná 

informovanost. Také výsledky průzkumových aktivit, na kterých se Klub podílí s cílem sledovat a analyzovat 

uživatelské potřeby, jsou významné pro zlepšování spokojenosti uživatelů a pro rozšiřování povědomí profesní 

etiky.

Výbor Klubu se pravidelně schází dvakrát ročně, v zimním termínu v Praze, letní termín je vyhrazen některé 

z lékařských knihoven v republice. Organizace klubových setkání tak přináší příležitost sejít se v různých 

nemocnicích, výukových či specializovaných zdravotnických zařízeních.

Z posledních aktivit

Rády bychom zmínily e-learningový kurz Medicínské informace pro knihovny, který proběhl v září loňského roku a 

absolvovalo ho 46 účastníků nejen ze zdravotnických knihoven. 

Druhá významná aktivita Klubu se uskutečnila loni v říjnu. Jednalo se o pracovní setkání nejen lékařských 

knihovníků s názvem Zdraví v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemoci, které jsme pořádali na Novotného 

lávce v Praze s podporou dotačního programu Knihovna 21. století a ve spolupráci s Národní lékařskou 

knihovnou. Seminář byl zaměřený na seznámení lékařských knihovníků a reprezentantů veřejných knihoven 

s metodikou výběru, zpracování a šíření těchto typů informací a s možnostmi další spolupráce v oblasti posilování 

zdravotní gramotnosti občanů. Posluchači nejlépe hodnotili přednášku Zdraví a zdravotní gramotnost prof. MUDr. 

Jana Holčíka, DrSc, garanta tématu Zdravotní gramotnost v programu Zdraví 2020 ČR, a velký úspěch sklidil také 

příspěvek Vyhledávání na internetu – Tipy pro vyhledávání PhDr. Ivy Zadražilové.

Poslední aktivitou bylo prosincové pražské setkání, kde jsme diskutovali zejména otázky marketingu knihoven 



v souvislosti s možnostmi rozšiřování dosavadních tradičních služeb a aktivit. Dále byly probírány rešeršní služby, 

resp. zda a v jakém rozsahu je poskytovat studujícím. Uvedená témata – rozšiřování portfolia služeb 

zdravotnických knihoven a transformace rešeršních služeb pro studenty - zůstávají k řešení i pro rok 2017. 

Členové Klubu se také od roku 2014 intenzivněji podílejí na poradenství pro ostatní knihovny zaměřeném na 

podporu zdravotní gramotnosti občanů.

Plánované vzdělávací a konzultační akce s účastí Klubu jsou vystavovány na webových stránkách NLK 

(https://nlk.cz/sluzby/vzdelavani/).

Informace a diskusní prostor

Informace o Klubu jsou zveřejňovány na: https://nlk.cz/pro-knihovny/klk/ a v elektronickém časopisu Lékařská 

knihovna https://casopis.nlk.cz/.

Kontakty na autorky: eva.lesenkova@nlk.cz, helena.bouzkova@nlk.cz

Více o Klubu: https://nlk.cz/pro-knihovny/klk/ 

[1] http://www.skipcr.cz/

[2] EAHIL – The European Association for Health Information and Libraries

[3] Kodex etiky českých knihovníků: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky/kodex-etiky-ceskych-knihovniku/
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