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Knihovna Městského muzea v
Jaroměři
Marta Valešová
Dostala jsem naprosto jednoduchý úkol - napsat pár řádků o spolupráci Městské
knihovny v Jaroměři s Městským muzeem v Jaroměři a jeho knihovnou. Sedla jsem nad
papír, že začnu, a najednou prázdno, nic, nevím, o čem psát. Ty běžné a naprosto
normální věci, které mezi sebou máme, mi připadají příliš obyčejné na to, abych o nich
psala. No, ale možná jsou běžné jen pro nás...
Čím začít? Snad tím, že máme jednu účetní, která oběma organizacím hlídá finance a
počítá výplaty. Nebo tím, že je v mnoha organizačních věcech právě ona tím "styčným
důstojníkem", který mezi námi přenáší nejen informace. Nebo že bych psala o skoro
každodenních setkáních s paní ředitelkou muzea Olgou Mertlíkovou při našich společných
obědech? I tak nenápadně totiž také probíhá spolupráce. Pokud vás to zajímá, níže
uvedené informace jsem získala při výborné svíčkové.
Knihovna muzea je registrována jako veřejná knihovna. Ve svých fondech má 10.537
evidovaných svazků. Uchovává materiály týkající se města, regionu, ale i osobností a
událostí. Svůj fond rozšiřuje dary, z pozůstalostí i nákupem nových knih. Vše ukládá a
zpracovává stejně jako naše knihovna pomocí knihovního systému CLAVIUS. Při
přechodu muzea ze systému LANIUS na CLAVIUS jsme jim pomohli blíže se seznámit s
novinkami při katalogizaci a následném vyhledávání. Stejný knihovní systém pro obě
knihovny umožnil vystavit knižní fond muzea v online katalogu knihovny
http://skjaro08/katalog
nebo
přes
webovou
stránku
(
http://mujweb.cz/www/knihovnajaromer ). To usnadňuje práci zájemcům o regionální
problematiku při vyhledávání materiálů na jednom místě. Jinak je samozřejmě jejich fond
přístupný i přes webové stránky muzea - www.muzeumjaromer.cz.
Následně jsou fondy muzejní knihovny přístupné veřejnosti po dohodě a prezenčně.
Vzájemná spolupráce probíhá i v předávání nejen informací, ale i čtenářů či badatelů
mezi námi. Dělíme se o nové poznatky na poli regionálních osobností a událostí a
doplňujeme jimi své databáze. Městská knihovna a muzeum vydávají společně Ročenku
knihovny a muzea. Vypomáháme si při kulturních akcích zapůjčováním nejen materiálů k
výstavám a vernisážím.
Knihovna muzea spolupracuje samozřejmě i s ostatními muzejními knihovnami, ale i s
SVK v Hradci Králové. Jedná se o spolupráci grantovou a materiálovou - shání informace
a materiály pro další badatelské účely, převážně z historie Jaroměře a Josefova.
Tím končí můj "svíčkový" výplod a já jen doufám, že vzájemná spolupráce muzejní a

http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=1027

30.6.2009

SVK HK - výpis článku "Marta Valešová: Knihovna Městského muzea v Jaroměři" Stránka č. 2 z 2

městské knihovny v Jaroměři bude pokračovat nejen dalšími společnými obědy.
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