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Knihovny ve Vídni 
Lucie Hrubá, Pavel Tesař 

Jednou z nejdůležitějších fází přípravy napsaní bakalářských či magisterských prací 
tvoří shromažďování potřebné literatury, což se v poměrech českého školství může stát 
pořádným dobrodružstvím. Proto se budeme snažit vám průběžně poskytovat tipy a ra
dy na cesty do některých z blízkých zahraničních knihoven. 

Mezi nejvíce přístupné, aspoň pokud se vzdálenosti týče, patří knihovny vídeňské. 
Nás zajímají zejména dvě: Národní knihovna a Univerzitní knihovna. Než seje vydáte 
navštívit takříkajíc „fyzicky", probádejte je nejdřív řádně virtuálně. Pečlivě si zjistěte 
otvírací doby (pozor na rakouské státní svátky!), zapište si adresy a především si 
zkontrolujte, jestli vámi požadované knihy jsou součástí některého z vídeňských kniž
ních fondů. Zejména u Univerzitní knihovny je třeba dávat pozor, jestli se kniha či časo
pis nalézá v Ústřední univerzitní knihovně nebo v knihovnách jednotlivých kateder 
a ústavů - lokace je součástí internetového záznamu knihy. Většinu specializovanějších 
titulů najdete totiž právě na dílčích univerzitních pracovištích, které se nalézají na j i 
ných místech než samotná Ústřední knihovna. Nezapomeňte si zapsat jejich adresu! Je 
rovněž dobré si u knih, které si předem naleznete pohodlně na internetu, poznačit přes
ný bibliografický záznam, může vám to ve Vídni značně urychlit práci. 

Pokud nemáte ve Vídni zajištěné ubytování, je nejjednodušší jet tam v období, kdy je 
vzhledem k teplotám možné přespat kousek za Vídní pod širákem či pod stanem, vhod
ných míst naleznete jistě dost. Je totiž těžké stihnou vyřídit a okopírovat vše, co potře
bujete během jediného dne, zvlášť pokud absolvujete obě cesty stopem, ale při troše úsi
lí a dobrého naplánování se to leckdy zvládnout dá. Také počítejte s tím, že přímo 
v Ústřední univerzitní knihovně vám nepůjčí víc než tři tituly za den, nebo že některé 
katederní knihovnice budou požadovanou knihu chtít nachystat až na následující den. 
Vcelku se však zřejmě setkáte s velkou ochotou a pokud neovládáte němčinu, je možné 
se bez větších problémů všude domluvit anglicky. 

Knihy vám na místě půjčí na základě vašeho cestovního pasu, většinou za poměrně 
krátkou čekací dobu, ovšem pouze prezenčně, takže to, co potřebujete, si musíte okopí
rovat přímo v knihovně. Na čím vyšší počet kopií si kartu koupíte, tím cenově výhodněj
ší pro vás kopírování bude. V přepočtu obvykle od dvou do tří korun, ale jednotlivé kni
hovny se mohou v cenách podstatně lišit a také výslednou investici může ovlivnit vý
hodnost či nevýhodnost kurzu koruny. 

A ještě jeden tip na místní dopravu. Pojedete-li ve dvojici, kupte si nejvýhodnější lís
tek se čtyřmi jízdami, který vás opravňuje jet v jednom směru s jakýmkoliv množstvím 
přestupů. Oba můžete cestovat na stejný lístek tak, že si ho označíte dvakrát, dostanete 
se na něj až do centra, kde se mezi knihovnami můžete pohybovat volně pěšky a na zpá
teční cestu pak využijete zbylé dvě jízdy. 

Šťastnou cestu! 

Odkazy na všechny rakouské knihovny naleznete na: úb.uibk.ac.at/obib.htrrú 
Stránky Univerzitní knihovny (Universitátshauptbibliothek): ubMnivie.ac.at 
Stránky Národní knihovny (Osterreichische Nationalbibliothek): n/ww.orib.ac.at 

V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o některé z velkých německých knihoven. 


