
                             

 

 

 

 

 

Děkan  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 364 
Fax: (+420) 221 619 310 
 

dekan@ff.cuni.cz 
http://ff.cuni.cz 
 
 

   
 

V Praze dne 30. 9. 2019 

 

Č. j.: UKFF/275149/2019 

 

 

Rozhodnutí o zrušení tzv. příručních knihoven 

 

Na základě podnětu proděkana pro informační zdroje a ředitelky Knihovny FF UK 

jsem rozhodl, že se tzv. příruční knihovny ruší a knihy v nich obsažené budou postupně  

ode dne tohoto rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2019 převedeny do jednotlivých oborových 

knihoven. 

V současnosti na fakultě evidujeme 29 tzv. příručních knihoven a v nich celkem 

37 363 knih. Tyto knihovny mají zvláštní režim: fyzicky jsou knihy umístěny v kancelářích 

základních součástí či pracovišť fakulty. Knihy v nich zařazené jsou v knihovním katalogu 

zobrazeny s informací lokace „příruční knihovna” a pro běžného čtenáře, nejen studenty,  

ale i akademické pracovníky z jiných základních součástí fakulty, jsou tyto knihy 

nedostupné. Správa fondu těchto knihoven a odpovědnost za něj je poměrně problematická, 

a to i přes snahu pravidelně tento fond revidovat, která je komplikována ne vždy vstřícným 

přístupem konkrétních uživatelů jednotlivých knih. Revize, které proběhly v minulých 

letech, jasně ukazují trend vysoké ztrátovosti fondu. Předpokládáme, že knihy, které  

se při revizích nepodařilo dohledat, jsou ve skutečnosti vypůjčeny akademickými 

pracovníky z příslušné z příslušné základní součásti fakulty, ale s ohledem na dosavadní 

způsob evidence, není možné zjistit, kdo je ve skutečnosti má v držení. 

Realizace zrušení tzv. příručních knihoven a jejich převodu do jednotlivých 

oborových knihoven proběhne takto: 

1) vedoucí dotčených základních součástí a pracovišť fakulty osloví jednotlivé podřízené 

zaměstnance a nejpozději do 31. 10. 2019 zajistí shromáždění všech knih náležejících  

do fondu dotčené příruční knihovny, 

2) vedoucí dotčených základních součástí a pracovišť fakulty následně kontaktují 

přiděleného zaměstnance Knihovny FF UK, který provede revizi shromážděného 

knihovního fondu oproti seznamu knih evidovaných v dané příruční knihovně, 

3) všechny shromážděné knihy budou v rámci knihovního systému Aleph převedeny pod 

příslušnou oborovou knihovnu a statusy knih budou nastaveny dle rozhodnutí vedoucího 

této knihovny v souladu s Knihovním řádem UK a s Výpůjčním řádem FF UK, 

4) knihy, které si budou chtít akademičtí pracovníci, resp. jiní zaměstnanci, půjčit, budou 

načteny na jejich čtenářská konta v režimu běžná nebo specifická výpůjčka, 

5) tzv. příruční knihovny budou v knihovním systému Aleph zrušeny. 

Budou-li v rámci výše uvedeného postupu shromážděny i knihy, které nejsou dosud 

evidovány ve fondu příslušné příruční knihovny a bude se jednat o knihy v majetku fakulty, 
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nebo o knihy, které bude chtít zaměstnanec fakultě darovat, rozhodne o dalším postupu 

v souladu s příslušnými předpisy vedoucí dotčené oborové knihovny. 

O dalším postupu ohledně knih, které v rámci revizí jednotlivých příručních 

knihoven nebudou nalezeny, bude rozhodnuto následně v souladu s předpisy upravujícími 

hospodaření s majetkem univerzity a fakulty, resp. s předpisy pracovněprávními. 

 

 

Realizaci tohoto rozhodnutí zajistí proděkan pro informační zdroje a ředitelka 

Knihovny FF UK ve spolupráci s vedoucími dotčených základních součástí a pracovišť 

fakulty. 

 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

     děkan 

 

Přílohy: 

1) Seznam příručních knihoven 

 

 

Na vědomí: 

 vedoucí dotčených základních součástí a pracovišť FF UK 

 proděkan pro informační zdroje 

 tajemník fakulty 

 Knihovna FF UK 
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Seznam příručních knihoven 

Název příruční knihovny Počet 
evidovaných 
knih 

Oborová knihovna, 
kam bude fond 
zařazen 

Knihovník 
odpovědný za 
revizi a převod 

Příručka Ústavu českého 
národního korpusu 1158 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručky děkanátu (LVT, SVI, DĚK) 963 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Knihovna albanistiky 648 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Knihovna baltistiky 863 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručka pro český jazyk a 
literaturu starší a střední doby 355 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručka jazykového centra 1529 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příruční knihovna rumunštiny 143 
Knihovna Šporkova 
paláce T. Mlynář 

Příruční knihovna slovakistiky 1505 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručka katedry tělesné výchovy 231 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručka Ústavu bohemistických 
studií 780 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příručka Ústavu hospodářských a 
sociálních dějin 543 Historický kabinet P. Týle 
Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace 553 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav české literatury a 
komparatistiky 1706 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav české literatury a 
komparatistiky - komparatistika 692 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Katedra divadelní vědy 659 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Katedra filmové vědy 956 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav jazyků a komunikace 
neslyšících 786 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Katedra andragogiky a 
personálního řízení 131 Knihovna Celetná P. Schink 

Ústav anglistiky a amerikanistiky 419 
Knihovna anglistiky 
a amerikanistiky Y. Šmahelová 
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Ústav germánských studií - 
lexikografická sekce 178 

Knihovna 
germanistiky M. Čížková 

Ústav hospodářských a sociálních 
dějin 83 Historický kabinet P. Týle 

Katedra kulturologie 56 Knihovna etnologie K. Remišová 

Ústav obecné lingvistiky 738 
Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav románských studií - 
portugalské oddělení 58 

Knihovna anglistiky 
a amerikanistiky Y. Šmahelová 

Ústav románských studií - 
rumunské oddělení 1 

Knihovna Šporkova 
paláce T. Mlynář 

Ústav slavistických a 
východoevropských studií - 
polonistika 37 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Příruční knihovna Semináře 
rusistiky 1788 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav slavistických a 
východoevropských studií - 
slavistika 163 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

Ústav slavistických a 
východoevropských studií - 
ukrajinistika 15 

Knihovna Jana 
Palacha A. Rozbořilová 

 
 


