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Fondy Společenskovědní knihovny Muzea východních Čech v 
Hradci Králové

Ivana Nývltová 

V Hradci Králové byla muzejní knihovna založena v roce 1896. Avšak je nepravděpodobné, že by vzdělaní a 

sečtělí zakladatelé muzea neměli příruční knihovny již v roce 1880, kdy bylo muzeum ustaveno.

První lístkové katalogy byly psány na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy byla samostatná budova pro 

královéhradecké muzeum ještě pouhým snem. V Kotěrově novostavbě (1909-1912) byl dán velký prostor

badatelně knihovny i jejímu skladu knih. Prostorná studovna uspokojovala potřeby čtenářů po mnoho let. Po 

vzniku krajské knihovny již neplnila svoje poslání a čítárna je nadále využívána jako malý výstavní sál muzea.

V sedmdesátých letech minulého století byl ze studijního fondu vyčleněn fond konzervační se zvláštním režimem 

zacházení. Knihy se nesměly půjčovat a byly určeny k uchování pro další generace badatelů. Tato situace trvá i 

nadále a knihy jsou uloženy ve zvláštním depozitáři a jsou půjčovány pouze v ojedinělých případech. 

Specializovaný fond je ve většině případů rozšiřován nákupy a výměnou, v minulosti byly přijímány i dary. 

Využívání fondu se řídí knihovním řádem pro veřejné muzejní knihovny.

Specializovaný konzervační fond je vlastně fondem regionálním. Od svého počátku je tvořen publikacemi, které se 

svým obsahem, osobou autora, ilustrátora, výrobce nebo místem vydání týkají severovýchodních Čech. 

Shromažďovány jsou také české a zahraniční knihy, které pojednávají o bitvě na Chlumu u Hradce Králové v roce 

1866.

Společenskovědní knihovna vlastní i jednu z nejstarších dochovaných královéhradeckých tištěných knih, knihu 

Matěje Borovského z Borovna (1570-?) Hypomnema z roku 1617. Pro studijní účely je pořízena její kopie.

Nepřehlédnutelnou částí je i významný fond regionálních periodik, která byla vydávána od konce 19. století až do 

poloviny 20. století. Jsou převážně zdigitalizována a uživatelům jsou k dispozici v národní digitální knihovně v 

databázi Kramerius, který je nainstalován samozřejmě také na počítači v badatelně muzea. K dispozici je soubor 

patnácti nejvýznamnějších regionálních novin a časopisů, který celkem čítá přes 300 000 stran.

Od zakoupení prvního knihovnického programu v roce 1993 jsou převedeny všechny lístkové katalogy do online 

katalogu. Regionální specializovaný fond označuje signatura začínající písmenem „K“; v současnosti v něm je 

přes 10 500 knihovních jednotek.

Kontakt na autorku: i.nyvltova@muzeumhk.cz
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