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Vznik knihovny

Jak často chodíte do na ší knihovny

Knihovna Právnické fakulty sídlí ve velkoryse pojaté budov ě navr žené pro Právnickou fakultu architekt

během semestru?

20. letech 20. století. P ůvodn ě budova nedisponovala prostorem speciálně ur čeným pro centr

Denn ě
1  2x týdn ě

9 hlasujících

soust řeďovány podle obor ů přímo v pracovnách profesorů v tzv. seminárních knihovnách . Vel

31 hlasujících

knihovny PF je stále opatřena razítky, která označují vlastnictví jednotlivých seminá řů . Rodinným st

2  3x za m ěsíc

9 hlasujících

starých tisk ů obsahující 574 titul ů v 823 svazcích z let 1487 1900. Většinu této sbírky tvo ří knihy práv

1x za m ěsíc

2 hlasujících

v Praze a Vídni, ovšem zastoupena jsou významná tiskařská centra své doby, jakými jsou např. N

1  2x za semestr

4 hlasujících

Benátky, Antverpy a další. Z hlediska jazykového se jedná p ředev ším o knihy latinské, n ěmeck

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 66

historicky významná sou část knihovního fondu je česká právnická literatura období 1. rep
s ostatními ve řejnými knihovnami z ůstala v této knihovn ě nebývale zachována.
Úst řední knihovna fakulty v dnešním slova smyslu byla zřízena až v období po 2. světové válce,
Tehdejší knihovna byla situována zhruba do stejného místa fakulty jako je tomu dnes, ov šem zabí

Rychlé odkazy

Studovna byla nejprve umíst ěna v prostoru dne šního po číta čového pracovi ště, pozd ěji v prostoru dn
V roce 1979 pak byla z jedné části skladu vybudována v ětší studovna o rozloze 178 m². Ta sloužil
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komplexní rekonstrukce knihovny v roce 1996.

Po listopadu 1989
Po roce 1989 se výrazně zm ěnily podmínky na českých vysokých školách. Postupn ě se měnila kvalit
aktivní samostatné přípravy, mobilita pedagogů i student ů umo žnila srovnání se zahraničím, výraz
informacích. To vše vytvá řelo na knihovny silný tlak. Tak jako v celé společnosti nastalo období o
revoluci začaly do na šich knihoven překotn ě docházet zásilky knih ze zahraničí. Smyslem
rychlé doplnění mezer způsobených ideologií minulé doby. Postupně se akviziční plány stávaly so
projekt ů a sponzorských aktivit. Knihovna byla v této dob ě obohacena řádov ě o stovky svazků z
získané z prost ředk ů programu Tempus, jednorázového finan čního daru švýcarského parlam
amerických univerzit, Rady Evropy a řady dal ších institucí i jednotlivců. V zájmu objektivity je nut
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dar ů byla různá, ale jednoznačně se v šichni dárci snažili pomoci našim knihovnám zahájit cestu k n
a posílení jejich funkce na vysokých školách. Na otevřené dveře do svobodného světa reagova
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zahájením rychlé transformace, která byla odstartována zavád ěním výpo četní techniky.
Automatizace knihovny byla zahájena na konci roku 1992, kdy byla vybavena nezbytnou techn
po číta čovou síť a kdy byl zakoupen integrovaný knihovnický systém Tinlib . Všechny po řízen
být také p ředávány do souborného katalogu Univerzity Karlovy. V roce 1994 za čala být pr ůběžně bud
činnosti pracovník ů Právnické fakulty UK. P řipojení k fakultní po číta čové síti zajistilo nejprve zaměstna
čtená řů m přístup k automatizovaným systémům právních informací , jako např. AS
legislativa Evropské Unie JUSTIS CELEX, i p řístup k Internetu.

Rekonstrukce knihovny
Celková rekonstrukce knihovny byla zahájena v červnu 1996. Vlastní stavba trvala deset m ě
vyst ěhování knihovního fondu a vyklizení celého prostoru. Stavební část byla ukon čena v dubnu 1997.
Dne 11. zá ří 1997 pak rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý za ú časti významných host ů, pře
Otakara Motejla, ministryn ě spravedlnosti ČR Vlasty Parkanové, ústavních soudců, člen ů vedení
zástupc ů Jednoty českých právník ů a pražských kulturn ěspole čenských organizací slavnostně uvedl
fakulty Univerzity Karlovy do provozu.
Knihovna po rekonstrukci získala prostor pro ulo žení knihovního fondu ve skladi štích s perspektivou p ř
3 studovny s volným výběrem publikací a s kapacitou cca 70 000 svazků a dvěma
pro čtená ře. Prostorově zabírala knihovna po rekonstrukci 2 177 m ², nov ě získaná plocha činil
přístupné čtená řů m p ředstavovaly 977 m ², oproti p ůvodním 252 m ². Všechny ve řejn ě přístupné pros
bezbariérové. Pohyb mezi patry (veřejnosti jsou přístupné celkem tři úrovn ě) je zajišť ován výtahe

týká možnosti vyu žití moderních informačních technologií, původní počíta čová síť byla rozšířena o
sedmnácti koncových stanic.
Knihovna se postupně stala významnou veřejnou knihovnou specializovanou na obor právo v ČR
tém ěř 300 000 svazk ů převá žně právní literatury a 300 titul ů odborných periodik. Hodnota fondu sp
od Rakousko Uherska po sou časnost.

Povodn ě v roce 2002
Knihovna PF UK byla zasa žena povodní ve dnech 14. a 15.8.2002. Hlavní sklad knihovny byl z
Bezprost ředn ě bylo zničeno asi 100 000 svazků odborné, převá žně historické literatury. V teplém
plíse ň zvý šila ztráty o dal ších 50 000 knihovních jednotek. Z obsahového hlediska bylo nejv ětší ztráto
historických právních publikací, které jsou v českých knihovnách ji ž málo zastoupeny.
Zp ůsobené škody byly nedozírné a obnova fondů knihovny se stala úkolem na řadu dalších let. Cíl
knihovnu jako významné oborov ě specializované informační pracovi ště, ni
knihovnu sloužící výhradně pot řebám výuky. To samoz řejmě vy žadovalo nejen zna čné finan čn
předpokládalo soust řed ěné úsilí a podporu nejen zaměstnanc ů knihovny, ale i vedení fakulty. Děka
komise pro obnovu knihovního fondu, která se stala poradním orgánem děkana ve věcech obnovy
koordina ční funkci p ři napl ňování programu obnovy. Jejími členy byli u čitelé, knihovníci a
hospodá řského vedení fakulty. Hlavními tématy jednání byly p ředev ším akviziční politika a pros
Důle žitým úkolem byl i dohled nad efektivním a účelným vynakládáním finan čních prost ředk ů darov
povod ňových škod.
Nejvá žnějším problémem obnovy knihovny se však stala otázka prostoru. Dvě nezávislé odborné e
ulo žení knih zpět do p ůvodních prostor, a proto knihovna musela hledat jiné řešení pro uložení svý
že bez dostatečně prostorných a rychle dostupných skladů nem ůž e knihovna nikdy dosáhnout své
kvality slu žeb.

Sou časnost
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy je hlavním pracovištěm školy pro poskytování knihov
Slou ží nejen učitel ům a studentům fakulty, ale té ž široké ve řejnosti. V sou časné době mají u živatel
ne ž 185 000 svazk ů odborné literatury, 300 titul ů č asopis ů a 40 online databází .
V roce 2006 přešla knihovna na integrovaný knihovnický systém Aleph a zapojila se do postupn
knihovn ěinforma čního systému Univerzity Karlovy ( CKIS ). Všechny záznamy obsa žené v elektronick
zárove ň sou částí souborného katalogu Univerzity Karlovy a Souborného katalogu ČR. Od roku 19
databáze publikační činnosti pracovník ů PF UK, která je také součástí celouniverzitního projektu e
interních pracovník ů UK .
Čtená ři mají k dispozici 19 počíta čů , mohou v knihovn ě pou žít i vlastní laptop, mají přístup k Intern
elektronických informa čních zdroj ů, jako např. automatizované systémy právních informací (A
Beck Online). Prost řednictvím knihovny PF UK lze vyu žívat i databáze přístupné pro UK v rámci pro
informa čních zdrojů (PEZ). P řístup k databázím je diferencovaný podle kategorií uživatel ů. Pro poř
pramen ů jsou v knihovn ě nainstalovány 2 samoobslu žné kopírky, 3 skenery a 3 tiskárny (z toho jedn
Knihovna zp řístup ňuje informace o svých službách nejen na svých webových stránkách a na Face
v prostorách fakulty.
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