
Krátký pohled do historie Univerzitní knihovny UHK 

 

Univerzita Hradec Králové je velmi mladou moderní univerzitou, historie její vysokoškolské 

knihovny je mnohem starší, sahá do roku 1959, kdy vznikla jako vysokoškolská knihovna 

nově založeného Pedagogického institutu HK. Jeho posláním byla odborná příprava učitelů 

základních škol. Knihovní fond byl tvořen fondy školních knihoven bývalé Pedagogické 

školy v Hradci Králové, knihovny Učitelského ústavu v Hradci Králové a  Jičíně i 

Pedagogického institutu v Pardubicích. Dokumenty těchto fondů se staly základem pro 

speciální sbírku Archivního fondu učebnic všeobecně vzdělávacích předmětů, z nichž 

nejstarší jsou z poloviny 19. století. 

Již 1. září roku 1964 vzniká sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a 

v Pardubicích  Pedagogická fakulta Hradec Králové, která sídlila na dnešním náměstí 

Svobody a její součástí byla také Ústřední knihovna. Nové společenské poměry po listopadu 

1989 znamenaly nebývalý rozvoj vysokých škol, a mnohé z nich se postupně změnily 

v univerzity. V červenci 1992  se Pedagogická fakulta oficiálně změnila na Vysokou školu 

pedagogickou v Hradci Králové, k té přibyla v roce 1993 Fakulta řízení a informačních 

technologií (později Fakulta informatiky a managementu), později Filozofická fakulta, 

Přírodovědecká fakulta UHK a Ústav sociální práce. Narůstající počet studentů a oborů i 

akademických pracovníků přinesl nejen významný oborový nárůst fondů knihovny, ale také 

přivedl vedení univerzity k záměru postavit důstojný objekt budovy společné výuky. V červnu 

roku 1989 se zástupci Pedagogické fakulty HK rozhodli pro výstavbu budovy „Na Soutoku“, 

kde se rovněž počítalo s komfortním zázemím pro knihovnu. Stavba byla zahájena v roce 

1995 a již v říjnu  roku 1997 sloužil tento velkolepý komplex vzdělávacím účelům, zároveň 

proběhlo i přestěhování fondů knihovny, který již tehdy přesahoval 200.000 knihovních 

jednotek. Teprve tato budova umožnila vytvořit nádhernou moderní knihovnu s tehdy nově 

zaváděným velkým volným výběrem knih a prostornými studovnami s bohatě dimenzovanou 

možností volného přístupu na internet a do knihovního systému a databází. 

O rok později v roce 1998 získala tato stavba společné výuky Ing. arch. Ivana Bergmanna titul 

„ Stavba roku 1998“.  Na svém významu získává Vysoká škola pedagogická v HK v roce 

2000, kdy byla Poslaneckou sněmovnou a Senátem ČR schválena k 1. září 2000 její přeměna 

na Univerzitu Hradec Králové. Tato změna se stala zlomovým okamžikem také pro  Ústřední 

knihovnu HK, která se změnila na Univerzitní knihovnou UHK. Její součástí se stala také 

mediální studovna, která nabízí nejen bibliograficko – informační služby, studenti zde 



získávají také pomoc při tvorbě rešerší a vyhledávání v databázích, které se staly 

neodmyslitelnou součástí odborné vědecké práce. 

Univerzitní knihovna poskytuje knihovnické a informační služby nejen akademickým 

pracovníkům a studentům, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti. Skladba knihovního 

fondu nabízí široké spektrum odborné literatury z oblasti pedagogiky, didaktiky, informatiky, 

managementu, humanitních oborů - historie, pomocných věd historických, lingvistiky, 

knihovnictví, archivnictví, přírodovědných oborů - matematiky, fyziky, chemie i biologie. 

Díky spolupráci se střediskem Augustin jsou prostřednictvím knihovny zpřístupňovány 

elektronické dokumenty určené pro studenty se specifickými nároky na vzdělávání, především 

pro studenty zrakově postižené. V současné době mohou studenti a badatelé využít kromě 

ústřední knihovny další 3 pobočkové knihovny a 20 příručních knihoven. V roce 2015 přesáhl  

počet knih 278.000 jednotek. Služeb Univerzitní knihovny UHK využilo v témže roce 31 522 

zájemců a počet registrovaných čtenářů byl téměř 9 000 studentů a akademických pracovníků 

a čtenářů z řad veřejnosti. Univerzitní knihovna měla v rámci projektů LR a operačních 

programů OP VaVpI i v roce 2015 umožněn vstup do devíti odborných databází. Záměrem 

UHK je připravovat pro profesní dráhu významné odborníky a vědce se širokým uplatněním 

na trhu práce. Univerzitní knihovna UHK usiluje o to, aby byla významným partnerem při 

naplňování tohoto poslání. 

 


