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     Mezi muzejními knihovnami – a to nejen našeho regionu – zaujímá knihovna Textilního muzea v 
České Skalici výjimečné postavení. To je dáno její specializací na odbornou textilní literaturu. Jde o 
písemnictví, které sehrálo v českých zemích od počátku průmyslové revoluce až po šedesátá léta 
20. století významnou roli v průmyslové praxi i ve školství. Jedná se převážně o technologickou 
literaturu se zaměřením na textilní suroviny (len, juta, konopí, bavlna, hedvábí i další méně známé), 
technologii přádelnictví, technologii tkalcovství, včetně nauky o vazbách tkanin listových a 
jacquardských, a technologii zušlechťování, kam náleží bělení, barvení a potiskování textilií a další 
finální zušlechťovací úpravy. 
 
      Tyto příručky, učebnice a sborníky z odborných a vědeckých konferencí jsou vedle češtiny 
vytištěny zvláště v němčině, ale řada titulů je též v ruštině, angličtině a francouzštině. Mezi 
odbornými spisy je i nemalý počet dnes již historicky cenných děl 19. století, jejichž význam pro 
rozvoj textilního průmyslu byl celoevropského dosahu. V oboru textilního tisku jsou to zvláště práce 
E. Bancrofta (Neues Englisches Färbebuch, 2 Bd., Nürnberg 1817 - 1818), J. L. Carla (Vollständige 
Farben und Färbekunde, 2 Bd, Nürnberg 1825), J. Persoze (Traité théorique et pratique 
l´impression des tissus, 4 tom, Paris 1846) a dalších odborníků. Hodnotná díla pro studium 
textilních technologií jsou v muzejním fondu i pro přádelnictví a tkalcovství. Připomeňme zde 
alespoň zajímavou příručku Benno Niesse Die Baumwollen Spinnerei im allen ihren Teilen z roku 
1869. B. Niess byl významný přadlácký odborník původem ze Saska, jenž od roku 1888 působil 
jako ředitel maloskalické přádelny. Jeho publikace o přádelnické problematice byly známé i v USA. 
Z českých nelze opomenout příručku M. Tellera O lnu, jeho setí, připravování a předení…, která 
byla vydána roku 1846 v Hradci Králové a je nejstarším českým titulem v knihovně. 
 
      Součástí knihovního fondu jsou i odborné textilní časopisy. Vedle českých je zde i zahraniční 
produkce, která je však většinou torzovité povahy. Až na některé výjimky (Dinglers Polytechnisches 
Journal, Wollen und Leinen Industrie, Färber Zeitung) jde o časopisy založené ve 20. století. Do 
fondu jsou zahrnuty též zpravodaje a periodické tiskoviny textilních závodů a firem. 
 
      Vedle této knižní a časopisecké technologické produkce shromažďuje Textilní muzeum v České 
Skalici literaturu z dějin textilu (dějiny textilního průmyslu a techniky, dějiny závodů a firem, dějiny 
řemesel). Zvláštní kapitolou knihovního fondu jsou katalogy výstav s textilní tematikou a publikace o 
textilním umění a výtvarnících, kteří pracovali nebo pracují v oboru textilního designu. 
 
      Podrobnější informace viz: 
HARVILKO, Jan. Publikace o technologii barvení a potiskování v knihovně Textilního muzea Tiby v 
České Skalici. Dissertationes historicae,1995, č. 3, s. 51-56. 
HARVILKO, Jan. Literatura o technologii tkalcovství ve sbírkovém fondu Textilního muzea TIBA v 
České Skalici. Náchodsko od minulosti k dnešku, 2002, č. 4, s. 89 – 96. 
HARVILKO, Jan. Tři knihy o bělení, barvení a potiskování bavlněných tkanin z poslední čtvrtiny 19. 
století. Zpravodaj textilních chemiků a koloristů, 2004, č. 3, s. 25 – 31. 
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