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Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové

Tomáš Rybička

O počátcích galerijní knihovny nemáme přesné informace, zdá se ale skoro jisté, že knihovna vznikla téměř 

současně se založením galerie v roce 1953. Od počátku byla vytvářena jako specializovaná odborná knihovna, 

zaměřená na teorii a dějiny českého a světového výtvarného umění. Fond knihovny se během let rychle rozrůstal 

a v současné době má více než 11 300 knihovních jednotek.

Fond galerijní knihovny tvoří tři rozsáhlé soubory: v prvním najdeme encyklopedické publikace a monografie 

věnované teorii a dějinám umění, jednotlivým etapám, oblastem nebo tématům ve vývoji výtvarného umění a dále 

publikace, které se zabývají tvorbou významných umělců. Ve druhém souboru jsou periodika, především časopisy 

věnované výtvarnému umění a architektuře, třetí a nejrozsáhlejší částí knihovny jsou katalogy výstav. Tyto 

rozsahem nevelké brožury často skrývají cenné informace pro odborníky a studenty, ale také řadu zajímavostí pro 

návštěvníky výstav a další zájemce o výtvarné umění. Celý fond knihovny je evidovaný v počítačové databázi, je

tedy velmi snadné zjistit, zda je určitá publikace k dispozici, ale také ji během několika minut vyhledat a připravit ke 

studiu.

Knihovna byla dlouhá léta k dispozici jen pro zaměstnance galerie; prostorové podmínky neumožňovaly, aby 

poskytovala služby pro širší okruh zájemců. V říjnu roku 2013 byla knihovna zpřístupněna veřejnosti k prezenčním 

výpůjčkám a studiu dokumentů. Po dobu rekonstrukce budovy Galerie moderního umění je umístěna v prostorách 

Regiocentra Nový pivovar se vstupem z třídy Československé armády. V provizorních podmínkách a s omezenou

kapacitou míst pro čtenáře a badatele poskytuje i další obvyklé knihovnické služby, jako jsou bibliografické, 

referenční a faktografické informace a rešerše, reprografické služby, a umožňuje také přístup k informacím na

internetu.

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové svým specializovaným zaměřením doplňuje fondy Studijní a 

vědecké knihovny a Společenskovědní knihovny Muzea východních Čech a poskytuje možnost studia pro širokou 

kulturní veřejnost.

Kontakt: knihovna@galeriehk.cz

Web galerie: www.galeriehk.cz

Online katalog: http://server.galeriehk.cz/katalog/
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