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PŘIPOMÍNKY
Knihovna zdravotnických studií

V připomínkách k anketě zaznělo:

Některá odborná zdravotnická a lékařská literatura chybí nebo je jen na noc

Při nákupu knih se snažíme pokrýt všechny vyučované obory na FZS, 
nakupujeme novinky, a z důvodu omezených finančních prostředků knihovny 
koupíme někdy jen jeden kus, aby v knihovně výtisk byl. Když jde o velmi 
odbornou a úzce specializovanou knihu, myslím, že i když je jen jedna, 
stačí. U ostatních knih se snažíme kupovat výtisků více. A pokud opravdu 
nějaká velmi odborná kniha chybí, může kdokoli podat návrh knihovně na 
zakoupení publikace. Ale i fakulta a katedry mají odpovědnost za nákup knih 
do své odborné knihovny.

FZS potřebuje svojí  knihovnu dostupnější. tzn. ve stejné budově

Knihovna FZS je příliš daleko od fakulty. Kdyby byla blíž, mohl by ji člověk využívat 
jako studovnu, která na fakultě není

V knihovně FZS netěsní okna. Při práci u počítače u okna je tam zima

Knihovně FZS více lepších  PC a více místa  ke  studiu

Na realizaci nové knihovny pro FZS se připravuje projekt. Pokud se podaří, 
získala by FZS novou, moderní, prostornou, plně vybavenou knihovnu 
a studovnu s počítači, prostorem a i jistě těsnícími okny ve stejné budově 
jako FZS. Ve stávající knihovně ale počítače byly vyměněny za nové
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moderní. Více místa a těsnící okna v současné době nelze zabezpečit. 
Útěchou nám může být třeba to, že okna jsou krásná historická, a že od 
nich fouká opravdu jen při velkém větru a nepohodě. Míst ke studiu není 
také moc, nicméně se ještě nestalo, že by se na někoho místo nedostalo.

V knihovně zdravotnických studií bych vyvěsila seznam rozdělení knih podle oborů 
rozřazených do sekcí v policích, na nějaké viditelné místo

Místa na orientační a navigační systém se nám zatím nedostává, ale v tak 
malém prostoru asi ani není potřeba. Třídník volného výběru je k dispozici 
na výpůjčním pultu. Každá police je příslušným třídníkem označena a knihy 
v třídníku řazeny abecedně podle názvu knihy. Knihy jsou zařazeny do 
třídníku podle MDT, nelze tedy řadit knihy podle oborů na FZS. V každém 
případě se můžete při hledání knihy obrátit na pracovnice knihovny. 

(Ne)ochota, (Ne) vstřícnost……

Těch pár negativních názorů mě hodně mrzí, možná by pomohlo 
být konkrétnější ve výtkách. Snažím být příjemná, rozhodně nejsem 
neochotná, spíš se  nabízím s  pomocí, a  chci,   aby čtenáři odcházeli  
spokojení. Vždy se snažím, aby neměli pocit, že v knihovně neuspěli… 
Jsme malá knihovna a ten vztah s některými čtenáři je trochu užší a já 
jsem za něj ráda. To samé platí pro vyučující a lékaře, většinou jim knihy 
hledám sama a oni to i očekávají. Ale jsou i tací, že si knihovnu projdou, 
prohlédnou a najdou něco zajímavého….     

Za Knihovnu FZS 
J. Martínková 


