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     Řadu cenných informací a regionální literaturu můžeme nalézt i ve fondech muzejních 
knihoven; jejich přehled připravila v loňském roce knihovnice Ivana Nývltová z Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. Informace byly využity v publikaci Knihovny 
Královéhradeckého kraje se představují, kterou vydala Studijní a vědecká knihovna v 
Hradci Králové (viz rubriku Tipy a náměty). 
 
      Společenskovědní a přírodovědecká knihovna Muzea východních Čech prezentují své 
fondy i prostřednictvím on-line katalogu, který je vystaven na internetové adrese muzea 
(podrobněji viz předcházející samostatný článek kolegyně I. Nývltové).  
 
      Zájemci o region určitě uvítají i informace o fondech dalších muzejních knihoven 
našeho regionu. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o fondy konzervační, nejsou 
většinou běžně přístupné a uživatelům jsou k dispozici pouze při návštěvě v konkrétní 
knihovně. U každé knihovny proto uvádíme kontakty, které případným zájemcům umožní 
zjistit, zda požadovanou literaturu knihovna vlastní a domluvit si možnosti studia 
konkrétního dokumentu nebo informace. 
 
      Knihovna Krkonošského muzea ve Vrchlabí je rozdělena na studijní a sbírkový 
(konzervační) fond; sbírkový fond tvoří staré tisky a literatura všech vědních oborů včetně 
beletrie týkající se regionu Krkonoš a Podkrkonoší. Významnou část z více než 5 000 
svazků sbírkového fondu tvoří kromě turistických průvodců a krkonošské literatury i 
publikace o spiritismu. Studijní fond, který obsahuje více než 30 000 svazků, je zaměřen 
na oblast přírodních a společenských věd a ochranu přírody. Správa Krkonošského 
národního parku vydává již téměř 40 let měsíčník o přírodě a lidech Krkonoš – časopis 
Krkonoše, který také patří mezi významné zdroje informací o regionu Krkonoš, 
Podkrkonoší a Jizerských hor. 
Kontakt: 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum, knihovna, Husova 213, 543 11 Vrchlabí 
Helena Johnová 
Telefon: 499 456 706 
E-mail: hjohnova@krnap.cz 
 
      Knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově byla nově uspořádána v sedmdesátých 
letech minulého století. V současné době má ve svém fondu cca 12 000 svazků knih a 
periodik. Nezanedbatelnou a unikátní část fondu tvoří tzv. sudetika. Dále jsou zde k 
dispozici knihy pojednávající o prusko rakouské válce a další publikace s regionální 
tematikou. 
Kontakt: 
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Knihovna Muzea Podkrkonoší, Školní ulice 150/8, 541 01 Trutnov 
Jaroslava Čapková 
Telefon: 499 815 393 
E-mail: capkova@muzeumtrutnov.cz 
 
      V Trutnově je badatelům a dalším zájemcům k dispozici též knihovna Střediska 
česko německého porozumění. Jedná se o knihovnu občanského sdružení, která je 
členěna do následujících celků: regionální literatura, dějiny obecně, publikace pro děti a 
mládež, romány, hudba, hobby a volný čas. Knihovna vlastní celou řadu zajímavých 
materiálů – hlavně tzv. krajanskou literaturu, která je jinak obtížně dostupná. 
Kontakt: 
Středisko česko německého porozumění, Trutnov – Krkonoše, P.O. BOX 21, Horská 634, 
dveře č. 410, 541 01 Trutnov 
Telefon: 499 812 232 
E-mail: bgz.trutnov@seznam.cz 
 
      Další muzejní knihovnou mapující historický, přírodopisný, umělecký a sociální vývoj 
regionu je knihovna Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Zde je důležité 
připomenout, že rozsáhlý fond regionální literatury vlastní i Městská knihovna Slavoj (viz 
článek ANTOŠOVÁ, L., MUSÍLKOVÁ, K. Speciální fondy v Městské knihovně Slavoj ve 
Dvoře Králové nad Labem. U nás, 2003, roč.13, č.3, s.21-22). 
Kontakt: 
Knihovna Městského muzea, Sladkovského 530, 541 01 Dvůr Králové nad Labem 
Daniela Netolická 
Telefon: 499 623 800 
E-mail: muzeumdk@quick.cz 
 
      V knihovně Městského muzea a galerie J.W. Mezerové v Úpici je např. téměř v 
úplnosti zastoupeno dílo bratří Čapků. Informace o této knihovně lze získat i v Městské 
knihovně v Úpici, pod jejíž vedení muzejní knihovna patří. 
Kontakt: 
Městské muzeum a galerie J.W.Mezerové, náměstí T.G. Masaryka 30, 542 32 Úpice 
Mgr. Marcela Strachotová 
Telefon: 499 882 143 
E-mail: muzeum.upice@tiscali.cz 
 
      Rozsáhlý fond regionální literatury a periodik vlastní knihovna Muzea a galerie 
Orlických hor, která převzala fond regionální literatury Městské knihovny v Rychnově 
nad Kněžnou. Muzejní knihovna má poměrně rozsáhlou publikační činnost a podílí se i na 
vydávání sborníku Orlické hory a Podorlicko. 
Kontakt: 
Knihovna Muzea a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Irena Krejčí 
Telefon: 494 053 450 
E-mail: moh@moh.cz 
 
      Knihovna Regionálního muzea a galerie v Jičíně prošla několika rekonstrukcemi, 
při kterých byla část fondů převedena do archivu a do SVK v Hradci Králové. Z celkového 
fondu cca 30 000 svazků je kolem 9 000 svazků sbírkového charakteru – jedná se o 
rukopisy, regionální literaturu, kramářské písně apod. 
Kontakt: 
Knihovna Regionálního muzea a galerie, Valdštejnovo nám. 1, 501 01 Jičín 
Jiřina Holá 
Telefon: 493 532 204 
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E.mail: jirina.hola@centrum.cz 
 
      Knihovna Regionálního muzea v Náchodě vlastní mj. i historické fondy – rukopisy a 
staré tisky, mezi nimiž se nachází i unikáty. Ve specializovaném fondu je možné nalézt 
literaturu vztahující se k odborné činnosti muzea – encyklopedie, odborné publikace, 
regionální literaturu a periodika. Součástí knihovního fondu jsou i publikace v pobočkách 
muzea, kterými jsou Jiráskovo muzeum v Hronově a Muzeum města Police nad Metují. 
Kontakt: 
Knihovna, Regionální muzeum, Zámek, 547 01 Náchod 
Mgr. Pavlína Nývltová 
Telefon: 491 423 248 
E-mail: muzeumna.knihovna@seznam.cz 
 
      Sbírku knih Muzea Boženy Němcové v České Skalici tvoří knihy, časopisy, 
sborníky, separáty, staré tisky, knihy o prusko-rakouské válce 1866, regionální literatura, 
dílo Boženy Němcové a knihy o jejím životě a díle a dále knihy Václava Řezníčka – 
regionálního spisovatele a ředitele knihovny Národního muzea v Praze, který se ve Skalici 
narodil. 
Kontakt: 
Knihovna Muzea Boženy Němcové, Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice 
Mgr. Jan Harvilko 
Telefon: 491 451 285 
E-mail: knihy@bozenanemcova.cz 
 
      Kromě knihovny Muzea Boženy Němcové v České Skalici a knihovny Střediska 
Česko-německého porozumění v Trutnově jsou muzejní knihovny evidovány v registru 
Ministerstva kultury ČR. Jedná se o základní knihovny se speciálním fondem, který je 
převážně zaměřen právě na literaturu se vztahem k místu působení příslušného muzea. 
Výše uvedený přehled mohou knihovníci využít k rozšíření informací potenciálních 
zájemců o náš region. 
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