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Muzejní knihovny na prahu 
roku 2009           
Eva Svobodová           

 
     Muzejní knihovny na rozdíl od veřejných, zřizovaných obcemi, zůstávají ke konci 
prvního desetiletí 21. století stále ještě v pozadí knihovnických služeb v kraji. Jejich 
existence tak trochu ve stínu masových návštěv knihoven je zapříčiněna specifikou jejich 
fondů a také tím, že většina muzejních knihovnic a knihovníků svou knihovnickou praxi 
vykonává nepatrným dílem svého úvazku. Nedivme se potom, že zejména zpracování 
fondů a tím jejich zpřístupnění badatelům a studentům vázne. A vystavit katalog fondů na 
internetu, to už samo o sobě představuje pro muzea velké dilema. Nelze zapřít, že 
zpřístupněním katalogu jakékoliv knihovny informujeme nejen své věrné čtenáře, ale i 
případné zcizitele. A že se v muzejních knihovnách nacházejí skutečné poklady, které by 
nenechavce lákaly, je též nasnadě. Nicméně ani muzejní knihovny se nemohou 
donekonečna zpřístupnění svých zajímavých fondů bránit a proti zcizení budou muset 
hledat jiná řešení.  
 
      Cestou vystavení katalogu na svých webech šly v minulých letech například 
Společenskovědní a Přírodovědecká knihovna Muzea východních Čech (kde je 
zpřístupněn celý fond), Muzeum Podkrkonoší v Trutnově (tam je již též zpracována 
převážná většina fondu) a Městské muzeum Dvůr Králové na Labem. Elektronické 
katalogy svých fondů má mnohem více muzejních knihoven, bohužel nejsou na internetu 
vystaveny nebo jsou tak utajené, že jsem je nenašla. Bude proto v tomto roce rozeslán 
elektronický dotazník všem muzejním knihovnám, abychom zmapovali, kde již on-line 
katalogy existují a kde je eventuálně potřeba pomoci.  
 
      Pro zlepšení situace byl zpracován projekt retrokonverze záznamů regionálních 
dokumentů v paměťových institucích Královéhradeckého kraje. V roce 2007 se realizoval 
prostřednictvím dotace z programu VISK 5 a v dalších letech z dotace na regionální 
funkce. Možnosti zpracovat si záznamy regionálních dokumentů využila knihovna muzea 
ve Dvoře Králové nad Labem, Dobrušce, Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí a v Hradci Králové. 
V roce 2007 bylo v rámci projektu zpracováno 3 284 záznamů regionálních dokumentů 
metodou de visu, 352 záznamů bylo zkopírováno z jiných katalogů a 7 844 záznamů bylo 
opraveno a doplněno o regionální třídění. V roce 2008 bylo v muzejních knihovnách 
metodou de visu zpracováno 84 záznamů a 75 záznamů bylo opraveno a doplněno. V 
letošním roce projevilo zájem pokračovat v tomto projektu pouze Městské muzeum v 
Dobrušce.  
 
      Ke konci se blíží zpracování fondů knihovny Galerie moderního umění v Hradci 
Králové; retrokonverzi v systému Clavius dotuje z vlastních zdrojů galerie a provádějí ji 
dlouholeté knihovnice SVK HK, nyní již v důchodu. Doufám, že se mi podaří přesvědčit 
vedení galerie, aby mohly být záznamy vystaveny na internetu. Ve fondu jsou totiž 
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zajímavé katalogy výstav, které se jinde v knihovnách nedochovaly.  
 
      Při brouzdání po webech muzeí jsem zjistila, že utajené bývají nejen katalogy, ale i 
samotné informace o muzejních knihovnách. Jen málokteré muzeum má hned v hlavním 
menu odkaz na knihovnu. Někde jsem se k informacím o knihovně doklikala až přes mapu 
příslušného webu, jinde zmínka o knihovně chybí vůbec nebo je připomenuta jen sbírka 
historického fondu, jako například v muzeu v Nové Pace, či je vystaven seznam 
uchovávaných dokumentů, jako v knihovně Krkonošského muzea ve Vrchlabí.  
 
      Do následujícího období doporučuji muzejním knihovnám, aby se zaměřily na 
prezentaci své činnosti na webech svých muzeí a přesvědčily zpracovatele webových 
stránek, aby odkaz na knihovnu umístili do hlavních menu. Webová stránka knihovny by 
měla obsahovat informace, kde se knihovna nachází, jaká je otevírací doba, způsob 
půjčování (absenčně/prezenčně), knihovní nebo badatelský řád, stručnou charakteristiku 
knihovního fondu a on-line katalog. Muzejní knihovny mohou využít, tak jako 600 malých 
knihoven v celém Česku a dokonce i na Slovensku, šablonu webu, kterou zdarma 
poskytuje Knihovna města Hradce Králové. Informace jsou k dispozici na adrese 
http://www.knihovnahk.cz , oddíl Knihovnám, sekce Šablona webu. Jako příklad knihovny, 
která ji využila a doplnila o on-line katalog, doporučuji Městskou knihovnu v Jablonném 
nad Orlicí na adrese: http://www.knihovnajablonnenadorlici.wz.cz . 
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