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     Studijní a v�decká knihovna v Hradci Králové zp�ístup�uje od roku 2003 na svých 
webových stránkách ( http://www.svkhk.cz ) kooperativní databázi nazvanou „Zahrani�ní 
periodika objednaná do knihoven Královéhradeckého kraje v roce 
…“ ( http://zahrperi.svkhk.cz ). K jejímu vytvo�ení nás vedla snaha soust�edit na jednom 
míst� údaje o zahrani�ních periodikách, která jsou v daném kalendá�ním roce dostupná v 
knihovnách na území Královéhradeckého kraje. Získané údaje jsou k dispozici jak zájemc�m 
z �ad uživatel�, kte�í dostávají okamžitou informaci o umíst�ní a dostupnosti hledaného 
dokumentu, tak akvizi�ním pracovník�m jednotlivých knihoven, kterým mohou pomoci p�i 
rozhodování o p�ípadném nákupu dalších titul� zahrani�ních periodik do svých fond�. 
U jednotlivých titul� periodik jsou nyní k dispozici tyto informace (podle údaj� psaných 
kurzívou je možné v databázi vyhledávat): Název, ISSN, Jazyk, Zem� vydání, Vlastník 
dokumentu, Dostupnost, Klí�ová slova, Roky odb�ru. O institucích, které jsou do projektu 
zapojeny a mají jednotlivá periodika ve svých fondech, jsou uvedeny tyto údaje: Název 
instituce, Adresa, Telefon, E-mail, URL instituce, URL elektronického katalogu, Sigla. 
Všechna data jsou vždy na konci kalendá�ního roku aktualizována, aby byly zachyceny 
p�ípadné zm�ny provedené v objednávkách na následující rok. 
V sou�asné dob� na budování databáze spolupracují a údaje do ní dodávají krom� SVK v 
Hradci Králové tyto instituce: Knihovna Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Knihovna 
Léka�ské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Knihovna Vojenské léka�ské 
akademie J. E. Purkyn� (nyní Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany) v Hradci 
Králové, Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové, Knihovna m�sta Hradce Králové, 
Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocná�ského v Holovousích a Knihovna 
Výzkumného ústavu lesního hospodá�ství a myslivosti v Opo�n�. 
Rádi tuto databázi rozší�íme i o další knihovny a odborné instituce na území 
Královéhradeckého kraje, které odebírají zahrani�ní periodika a byly by ochotny poskytnout 
informace o t�chto dokumentech širšímu okruhu zájemc�. Pokud máte zájem s námi 
spolupracovat, napište prosím na adresu: mailto:knihovna@svkhk.cz . 
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