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Místo Měsíce knihy „koronavirus“ v knihovnách na Univerzitě Karlově

Radka Římanová 

Knihovna Univerzity Karlovy není jedna budova ani instituce, ale systém knihovnických služeb pro studenty a zaměstnance školy. 

Jednotlivé fakulty, ústavy i katedry mají své vlastní knihovny. Virtuální služby, centrální knihovní systém, discovery službu a 

zpřístupnění elektronických informačních zdrojů zajišťuje Ústřední knihovna centrálně. Reakce na koronavirus jednotlivých pracovišť 

Univerzity Karlovy byla postupná, v závislosti na postupně zveřejňovaných rozhodnutích vlády. Shodou okolností se konal právě 10. 

března 2020 první den IX. národního semináře informačního vzdělávání, který pořádal brněnský KISK. Bylo to naposledy, kdy jsem 

slyšela přednášky o tom, že distanční online výuka je zajímavá a že by se měla začít propagovat i mezi učiteli. Takové přednášky už 

nikdy neuslyšíme. Krizový štáb univerzity zasedal a průběžně vydával rozhodnutí a výzvy. Vedení jednotlivých fakult muselo přijmout 

rychlá opatření. Většina knihoven univerzity v těchto dnech vyzývala své studenty, aby se zásobili studijní literaturou, došlo 

k automatické prolongaci výpůjček, zastavení načítání zpozdného podobně jako v jiných knihovnách v ČR. A pak už to začalo. 

Univerzita Karlova musela čelit mnoha výzvám. Studenti, kteří sotva začali studovat na Erasmus v zahraničí, byli vyzýváni k návratu. 

Zahraniční studenti se potřebovali vrátit rychle zpět domů. V řádech hodin se začali Univerzitě Karlově ozývat dodavatelé komerčních 

systémů s nabídkou speciálních rozšířených přístupů do EIZ. Provideři zachovali politiku obchodního modelu, neuvolňovali databázi 

všem, ale právě jen studentům konkrétní školy, a tudíž bylo nutné každý jeden zdroj propojit na autentifikační systém školy, což 

kupodivu není zcela jednoduché, a hlavně: co systém, to specifikum. Na konci března činí nabídka EIZ pro univerzitu nárůst zhruba o 

300 %. S radostí jsme zaznamenali aktivitu Národní knihovny, která po domluvě s agenturou DILIA uvolnila digitální bohatství 

Kramerius. Dobrou zprávou pro nás je, že tři nejvíce půjčované učebnice na naší univerzitě, včetně Čihákovy Anatomie, jsou v této 

digitální knihovně přístupné. Nabídku českých publikací doplnilo i rozšíření kolekce Bookport. Nyní na konci března je většina 

knihoven uzavřena, probíhají práce v zázemí (např. revize), ale za dodržení bezpečnostních a hygienických opatření jsou 

poskytovány ve velmi omezeném režimu i výpůjční služby na vybraných fakultách. Matematicko-fyzikální fakultní knihovna nabízí 

zasílání výpůjček poštou na dobírku. Zájem o službu je. Knihovníci 1. lékařské fakulty připravili e-learningový kurz užívání EIZ. Na 

všech pracovištích jsou poskytovány virtuální a telefonické konzultace. Knihovna 3. lékařské fakulty uvolnila část prostor – malé 

kanceláře bez ozvěny ‒ pro streamování přednášek. I tato knihovna poskytuje služby, například kopírování částí jen pro studijní 

potřeby.

Specifikem Ústřední knihovny je i to, že její součástí je centrum pro podporu e-learningu. Knihovna zorganizovala rychlá online 

školení pro akademické pracovníky, doplňovala návody, zodpovídala dotazy. Do podpory e-learningu se zapojila celá Ústřední 

knihovna. Specialisté na open science omezili trochu bádání o otevřené vědě a nyní obsluhují hotline pro Microsoft Teams na UK. 

Specialista pro zahraniční vztahy a dalších pět kolegů obsluhují rezervační systém pro virtuální interaktivní výuku v Adobe Connect. 

Logistiku připravilo oddělení EIZ. A navzdory tomu, co se děje, pokračujeme dál i v plnění úkolů, které na letošek máme, včetně 

práce na rekonstrukci učeben a studií pro e-learning. Právě poslední den v březnu převzala stavební firma staveniště. Výhodou je, že 

se zdá, že ani v dubnu nebudou bourací práce nikoho rušit.
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