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Muzejní knihovny Královéhradeckého kraje

Ivana Nývltová

Muzejní knihovny v našem kraji jsou součástí svých mateřských institucí – muzeí – a plnohodnotně pomáhají 

uskutečňovat jejich kulturně-vzdělávací úlohy. Plní všechny běžné veřejné funkce knihoven podle příslušných zákonů, norem a 

standardů. Spolupráce mezi veřejnými specializovanými knihovnami, kterými v převážné většině muzejní jsou, a ostatními 

knihovnami má v našem Královéhradeckém kraji dlouholetou úspěšnou tradici a společně dosahujeme dobrých výsledků. 

Příkladem dobré spolupráce je několik uskutečněných grantových projektů. Chceme na tuto spolupráci navázat a ještě ji 

prohloubit, a proto blíže představíme jednotlivé muzejní knihovny v kraji včetně jejich knihovních fondů.

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové

http:///www.muzeumbn.cz

Knihovna je zaměřena na dílo a životní osudy Boženy Němcové, na události prusko-rakouské války 1866 v okolí, 

region Českoskalicka a dílo V. Řezníčka, staré tisky. Knihy jsou zpracovány v programu Bach. Poskytované služby: prezenční 

půjčování, rešeršní a reprografické služby, skenování.

Uměleckoprůmyslové muzeum – Muzeum textilu v České Skalici
www.upm.cz

            Knihovna spravuje publikace, časopisy, firemní literaturu a výstavní katalogy pojednávající o textilu a textilní výrobě. 

Katalog knihovny je lístkový, částečně evidovaný v programu KpWin SQL. Poskytovány jsou prezenční výpůjčky a 

reprografické služby.

Dobruška
Městské muzeum Dobruška

http://www.mestodobruska.cz/muzeum

            Základní složkou knihovny jsou knížky vztahující se nějakým způsobem k regionu Dobrušska a v širším pojetí 

Orlických hor a Podorlicka (vzácnější práce Josefa Mnohoslava Roštlapila a Antonína Flesara). Některé unikátní regionální 

publikace staršího data jsou digitalizovány a půjčovány v kopiích. Zvláštností je sbírka digitalizovaných kopií regionálních 

kronik. Lístkový katalog je přepisován do programu Clavius. Ke službám knihovny patří kromě běžných výpůjček i činnost 

poradenská, která slouží především zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol.

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

http://www.muzeumdk.cz

Městské muzeum vstoupilo do projektu o poskytování regionálních knihovnických služeb. Knihovna obsahuje 5.391 

knihovních jednotek, v knihovním systému Clavius je uloženo 2.136 titulů. Muzejní knihovna zpřístupňuje zájemcům archivní 

sbírky i regionální literaturu (Kuks, literaturu k závodu Tiba, Juta, Strojtex nebo literaturu k osobnostem, jako je Josef Sochor a 

F. A. Špork), publikace o dějinách města, rukopis Josefa Holuba z roku 1866, kroniku o historii významných královédvorských 

rodů. Ve fondu je dále i řada místních periodik (Budujeme Zálabí, Vorlešská jiskra, Královédvorské noviny, Královédvorské 

květy, Zvičina). Významnou součástí jsou i knihy ze Šporkovy knižnice. Knihovna poskytuje prezenční výpůjčky a rešeršní 

služby, MVS.

Hořice

Městské muzeum v Hořicích

http://www.horice.org/cz/kultura/mestske-muzeum



V knihovně jsou uloženy publikace zabývající se dějinami města a okolí. Nejvzácnější je kronika Františka Šafránka, 

která je klenotem hořické muzejní knihovny už víc než sto let. Autor ji sepisoval kolem roku 1900, zahrnul do ní ale především 

události z vlastního mládí (z doby před rokem 1850) a zanechal tak jedinečný popis města a místních zvyků, vybavený mnoha 

pozoruhodnými detaily. Knihovna je dostupná po předchozí domluvě.

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
http://www.muzeumhk.cz

Knihovna přírodovědeckého oddělení muzea
V současnosti je fond zpracováván jako samostatné fondy monografií (6000 titulů) a periodických publikací (cca 700 titulů) 

v programu Clavius s online katalogem.

Periodické publikace se získávají především výměnou, v roce 2010 byla výměna realizována se 160 zahraničními 

(německými, polskými, rakouskými a italskými) partnery a stovkou tuzemských partnerů. Velmi cenné jsou i téměř úplné řady 

českých časopisů, jako Vesmír, Živa a Ochrana přírody, i výměnou získané odborné časopisy, vydávané v současnosti 

zahraničními muzei a ústavy, jako jsou Annalen des Naturhistorischen Museums im Wien (Vídeň), Biological Reviews 

(Cambridge), Graellsia (Madrid) a Zoosystema (Paříž).

Knihovna je přístupná po dohodě, poskytuje prezenční výpůjčky a rešeršní služby, MVS.

Společenskovědní knihovna
V knihovně je uloženo celkově přes 55 000 svazků knih, roční přírůstek je 800 knihovních jednotek. Celý katalog je zpracován 

v programu Clavius s online katalogem. Od sedmdesátých let minulého století systematicky vytváří fond literatury, která 

vznikla ve východních Čechách nebo se jich jinak týká. Studijní fond kopíruje odborné sbírky muzea zejména v oborech 

archeologie, etnografie, historie, numizmatiky i dějin umění. Nejohroženější regionální periodika byla převedena do digitální 

podoby. Jedná se o Ratibor, Osvětu lidu, Kraj Královéhradecký, Obnovu, Nové směry, Rozhledy, Štít, Pochodeň, Pokrok, 

Orlické proudy, Obzor hospodářský a Od Kladského pomezí. Knihovna je přístupná všem čtenářům bez omezení. Knihy jsou 

půjčovány pouze prezenčně, poskytované služby jsou rešeršní a reprografické, MVS, přispívá do Souborného katalogu České 

republiky. Nejvzácnější hudební rukopisy 15. a 16. století jsou přístupné v programu Manuscriptorium.

Jaroměř 
Městské muzeum v Jaroměři
http://muzeumjaromer.cz

Fond knihovny má přes 10 000 monografií a periodik, včetně starých tisků a rukopisů, je zaměřen na město a jeho 

okolí. V současnosti je zpracováván v programu Clavius s online katalogem. Knihovna poskytuje absenční i prezenční 

výpůjčky, MVS, rešeršní a reprografické služby, elektronické dodávání dokumentů.

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
http://www.muzeumhry.cz

Knihovní fond čítající na 30 000 svazků má dvě části: historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a dále se 

člení do skupin regionální literatura (4 600 sv.), rukopisy (830 ks), staré tisky (139 sv.) a skupina duchovní a světské písně –

1 386 duchovních a 850 světských „kramářských“ písní. Druhou částí je specializovaný fond, který obsahuje materiály 

vztahující se k odborné činnosti muzea a publikace všeobecného charakteru. Od roku 2004 jsou přírůstky knihovny 

zpracovávány elektronicky v programu KP-win, starší fond je v klasické lístkové podobě. Katalog na internetu vystaven není. 

Služby jsou tradiční, výpůjčky pouze prezenční, možnost ofotografování materiálů vlastním digitálním fotoaparátem, rešerše a 

půjčování knih MVS spolupracujícím institucím.

Náchod
Regionální muzeum Náchod
http://rmn.wz.cz

Regionální muzeum v Náchodě spravuje fondy dalších dvou muzeí: bývalého Jiráskova městského muzea v Hronově a 

Muzea města Police nad Metují. 

V polickém knihovním fondu zaujímá významné místo produkce časopisecká, staré tisky a rukopisy. Z regionální produkce to 

jsou díla Aloise Jiráska, Boženy Němcové, místní regionální tisk, knihy místních autorů Antonína Krtičky-Polického, Václava 

Luňáčka a Jana Bezděka.

V hronovském fondu jsou významnou měrou zastoupeny staré tisky, historické učebnice základních a středních škol, 

rukopisné pamětní knihy škol z Hronova a okolí. Jsou zde zastoupena díla Aloise Jiráska a literatura týkající se jeho osoby, 

některé knihy pochází přímo z jeho osobního majetku.



Náchodský historický knihovní fond obsahuje zejména staré tisky, kuchařky, historické učebnice, literaturu o 

legionářích, s národopisnou tematikou, literaturu o první a druhé světové válce, historické kalendáře a dále místní regionální 

tisk.

Knihovna poskytuje standardní služby, je pouze prezenční, jsou poskytovány rešeršní a reprografické služby, MVS.

Nová Paka

Městské muzeum Nová Paka

http://www.muzeum.cz

Knihovní fond obnáší kolem 3 000 jednotek (dokumentů) s tím, že se nově od listopadu roku 2010 tematicky dělí na 

knihovnu odbornou (specializovaný fond, přírodovědné a humanitní obory) a regionální literaturu (specializovaný fond) a staré 

tisky (historický fond). Zajišťuje požadovaný standard veřejných knihovnických a informačních služeb a MVS. Poskytované 

služby se odvíjejí zejména od požadavků badatelů. V souvislosti s rozdělením knihovního fondu do výše naznačených 

„podsbírek” dojde postupně k jeho zpracování tak, aby lépe vyhovoval požadovaným standardům. V jednání je následná 

možnost hostingu zpracovaných dat na webových aplikacích spřátelených institucí.

Rychnov nad Kněžnou 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
http://www.moh.cz

Regionální fond knihovny spravuje kolem 30 000 svazků publikací ze spádového okolí, velkou měrou jsou zastoupeny i 

staré tisky. Knihovna poskytuje standardní knihovní služby. 

Trutnov

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

http://www.muzeumtrutnov.cz

Muzejní knihovna patří do sítě veřejných knihoven se specializovaným fondem a je přístupná pouze k prezenčnímu 

studiu po předchozí domluvě. V jejím fondu je více než 10 tisíc svazků knih s regionální historickou, přírodovědnou a 

uměleckou literaturou a asi 4 tisíce svazků periodik. Zastoupena jsou sudetika, velká část fondu se věnuje prusko-rakouské 

válce z roku 1866, obecné historii, historii umění, pomocným vědám historickým, vzhledem ke geografické  blízkosti Krkonoš 

jsou zde i díla věnující se přírodním vědám apod. V  knihovně jsou přítomna i beletristická díla regionálních autorů, např. Marie 

Kubátové, Petra Prouzy, Vlastimila Šubrta a mnoha dalších. Knižní fond je zpracován počítačovým systémem Clavius s online 

katalogem. Novinkou je plně zpracovaný fond periodik, který je od  dubna 2011  také přístupný přes webové stránky.

Vrchlabí

Krkonošské muzeum Vrchlabí

http://muzeum.krnap.cz/klaster.php

Knihovna obsahuje více než 38 tisíc svazků knih a časopisů. Je rozdělena na fond sbírkový, který tvoří literatura všech 

oborů včetně beletrie týkající se regionu Krkonoš a Podkrkonoší a staré tisky. Tato část s více než 5 tisíci svazky se půjčuje 

pouze prezenčně ve studovně knihovny. Druhou, větší část vyplňuje fond studijní, který je obsahově zaměřen na přírodní a 

společenské vědy a ochranu přírody.

Knihovna zajišťuje – kromě výpůjční služby třikrát v týdnu - také distribuci a výměnu sborníku krkonošských prací 

Opera Corcontica, který vychází jako periodikum Správy KRNAP. Mezinárodní výměna je významným zdrojem zahraniční 

odborné literatury, převážně z oborů botanika, zoologie, geomorfologie, lesnictví a ochrany přírody.
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