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ROLE KNIHOVEN VE ZDRAVOTNICK¯CH
ZA¤ÍZENÍCH

THE ROLE OT LIBRARIES IN THE HEALTH
INSTITUTES

·TAUDOVÁ E.
MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV V BRNù

Knihovnictví má v na‰í zemi dlouholetou tradici. AÈ uÏ se jedná
o první knihovnick˘ zákon z roku 1921 s památnou vûtou „v kaÏ-
dé obci budiÏ zfiízena knihovna“ nebo omnoÏství nad‰encÛ v tom-
to povolání, ktefií se snaÏili v kaÏdé dobû dodávat kvalitní knihy
a informace sv˘m ãtenáfiÛm. Pokud pomineme knihovny beletri-
stické a v‰eobecnû vûdecké, existují v na‰í zemi rozsáhlé a pro-
pracované sítû knihoven oborov˘ch. „Díky“ ‰patné dostupnosti
zahraniãní literatury v minulosti si vytvofiily promy‰len˘ systém
souborn˘ch seznamÛ, na základû kter˘ch si pak dokumenty pÛj-
ãovaly. Tato oborová spolupráce pfietrvala do souãasnosti, pro-
toÏe obtíÏná dostupnost primárních informaãních zdrojÛ - tento-
krát pouze z dÛvodÛ finanãních - zÛstává; ti‰tûné seznamy se jen
pfievedly do elektronick˘ch databází. 
Roz‰ífiení Internetu bylo obrovsk˘m pfielomem v informaãní prá-
ci: napfi. nûkolikadenní re‰er‰e z tlust˘ch svazkÛ Index Medicus
se zmûnila v nûkolikaminutovou práci s elektronickou podobou
této databáze - Medline. Efekt zrychlení se v‰ak t˘ká pouze finál-
ního uÏivatele, za tvorbou elektronick˘ch databází je stále skry-
ta peãlivá excerpãní práce desítek knihovníkÛ vústfiedních lékafi-
sk˘ch knihovnách rÛzn˘ch zemí. V bludi‰ti Internetu vÛbec jsou
nám velké svûtové knihovny dobr˘mi prÛvodci; na jejich webo-
v˘ch stránkách b˘vají pfiesné a ovûfiené informace s bohat˘m
systémem odkazÛ. 
Sestavováním souborn˘ch katalogÛ a databází v âR se zab˘vá
Národní lékafiská knihovna v Praze (www.nlk.cz). Spravuje kata-
log zahraniãních lékafisk˘ch ãasopisÛ odebíran˘ch v âR a SR od
r. 1976 (báze LSS), katalog zahraniãních knih ve spolupracují-
cích institucích (báze LBS), vytváfií databázi BiblioMedica - sou-
pis knih a ãlánkÛ z periodik vydan˘ch na na‰em území a zahra-
niãních bohemik. Pfiekládá a doplÀuje také mezinárodní
thesaurus MeSH (Medical Subject Headings) - soubor hesel pro
vûcné tfiídûní knih a ãlánkÛ. Na nûkter˘ch z tûchto aktivit se podí-
lí i na‰e knihovna.
Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu (dále
MOÚ) slouÏí pfiedev‰ím zamûstnancÛm; pokud to kapacita dovo-
lí, tak i odborníkÛm z jin˘ch institucí a studentÛm. Jejím sídlem
jsou 2 místnosti v nejvy‰‰ím patfie nové budovy, z nichÏ jedna

slouÏí jako studovna a pÛjãovna s voln˘m v˘bûrem knih i peri-
odik, druhá jako pracovna dvou knihovnic. Knihovna je pomûr-
nû dobfie vybavena moderní pfiístrojovou technikou, kterou ke
své práci nezbytnû potfiebuje. Novûj‰í kniÏní fond je zkatalogi-
zován v knihovnickém poãítaãovém programu KP-win. Do toho-
to software vkládáme i publikaãní ãinnost pracovníkÛ ústavu
a knihovní fond Edukaãního centra MOÚ. Databáze je vyuÏí-
vána i pro úãely RIV (Rejstfiík informací o v˘sledcích vûdy
a v˘zkumu) - kaÏdoroãnû dodávané v˘sledky na‰eho ústavu Radû
vlády pro vûdu a v˘zkum.
K sluÏbám knihovny patfií kromû vyuÏívání vlastního fondu
i pÛjãování z jin˘ch knihoven formou cirkulace, MVS (Mezi-
knihovní v˘pÛjãní sluÏba),, re‰er‰e na zadané téma a následné
opatfiení informací v ti‰tûné i elektronické formû. Obecná pro-
mûna práce knihovníkÛ v poslední dobû se projevuje i u nás
v odlivu uÏivatelÛ z prostor knihovny a jejich pfiesunu k e-mai-
lov˘m nebo telefonick˘m objednávkám a dotazÛm. Poãet re‰er-
‰í sice neklesá, ale objevuje se stále více pouãen˘ch uÏivatelÛ,
ktefií pracují samostatnû a dotazy s námi pouze konzultují. Pro-
to je pro nás nezbytné udrÏovat neustále kontakt s nejnovûj‰í-
mi zdroji a druhy medicínsk˘m informací a pracovat v této
oblasti i aktivnû. 
Odborná knihovna MOÚ odebírá 26 specializovan˘ch ãasopisÛ,
z nichÏ 5 je unikátÛ (pouze jeden v˘tisk v âR), dal‰ích 13 titulÛ
bereme jako jediní kromû Prahy (pfiíp. Olomouce). Kdal‰ím ãaso-
pisÛm se dostáváme pomocí rÛzn˘ch bibliografick˘ch databází
obsahujících téÏ fulltexty, napfi. Proquest a EIFL Direct v tzv.
národní licenci a OVID Technologies v rámci grantu konsorcia
15 lékafisk˘ch knihoven. Spolupracujeme na získání dal‰ích gran-
tÛ: napfi. databáze ãasopisÛ Lipincot, Williams and Wilkins,
CINAHL pro o‰etfiovatelství, Oborová informaãní brána pro
v˘zkum a v˘voj v medicínû. V souãasné dobû máme v OVIDu
pfiístup i ke dvûma elektronick˘m knihám. ProtoÏe své ãasopisy
poskytujeme soubornému katalogu, dostáváme se jeho prostfied-
nictvím k dal‰ím cca 8000 periodik, které buì odebíraly nebo
berou v souãasnosti dal‰í instituce. Pfii vzájemn˘ch v˘mûnách
stojí odborn˘ ãlánek nûkolik Kã, zatímco jeho pfiím˘ nákup
v zahraniãí nûkolik stovek Kã. I proto je tfieba udrÏovat ãasopi-
seck˘ fond knihovny MOÚ alespoÀ ve stávajícím rozsahu, aby-
chom si zachovali v této „v˘mûnné burze“ svou atraktivitu. 
Pravidelná dotace MZ na podporu lékafisk˘ch informací nebyla
v posledních letech vysoká. Proto jsme velmi uvítali novou „Kon-
cepci rozvoje sítû zdravotnick˘ch knihoven na léta 2005-2010“,
která byla v létû schválena Ministerstvem zdravotnictví. Dokazu-
je nov˘ zájem o sluÏby knihoven a slibuje do budoucna mj. i lep-
‰í dotaãní podporu informaãní práci dÛleÏité pro vûdu a v˘zkum.
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