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Knihovna Krkonošského muzea
je tu i pro vás
Helena Johnová
Když jsem dostala nabídku napsat článek o knihovně Krkonošského muzea při Správě
Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, napadly mě hned dvě otázky: bude odborná
knihovna zajímat širokou knihovnickou veřejnost a stačím napsat vše podstatné, abych
představila naši knihovnu? Vždyť je jí téměř 130 let a její vývoj prošel tolika změnami.
Tak tedy od počátku.
Knihovna vznikla jako nedílná součást Krkonošského spolku ve Vrchlabí v
osmdesátých letech 19. století. Název spolku byl Riesengebirgsverein (RGV) in
Hohenelbe, neboť německé obyvatelstvo v této oblasti převažovalo. Spolek si kladl za cíl
povznést Krkonoše jak po stránce hospodářské a turistické, tak i na poli vědeckého
bádání. Centrem se stala knihovna, kde byla od počátku shromažďována literatura
pojednávající o Krkonoších ze všech oborů přírodních i společenských věd. Spolek
vydával i vlastní periodikum Das Riesengebirge in Wort und Bild, jehož výměnou získával
do knihovny nové publikace a časopisy. V roce 1920 došlo ke sloučení s Městským
muzeem ve Vrchlabí a sběrnou oblastí knihovny se staly celé severovýchodní Čechy i
Slezsko. Projevilo se to nárůstem nových přírůstků v muzeu i v knihovně. Od roku 1941 je
muzeum s knihovnou umístěno v prvním patře augustiniánského kláštera, kde sídlí
dodnes. Z těchto řádků je tedy patrné, že většina získávaných knih do té doby je v
německém jazyce.
Po roce 1945 byla muzejní knihovna obohacena o fondy některých zrušených
školních a spolkových knihoven v okolí. Díky novému vedení muzea byl knižní fond rychle
doplněn i literaturou českou z oborů národopis, umění, historie, zoologie, botanika,
geologie, lesnictví i dalších. Tak jako v jiných muzeích byla vyčleněna zvlášť literatura
regionální, která spolu se starými tisky tvoří sbírkový fond a podléhá muzejní evidenci.
Najdeme zde nejstarší publikace o Krkonoších, z nichž některé jsou opravdu
vzácností, nenacházejí se nikde v českých knihovnách. Jen opravdovým znalcům historie
Krkonoš jsou známa jména autorů jako Ch.G. Assmann, J.K.E. Hoser, J.Ch.G. Berndt, B.
Lessenthin, E. Petrák, V. Durych a další. Jejich díla jsou nejen prvními turistickými
průvodci po horách, ale poskytují cenné historické údaje o obyvatelstvu a jejich práci a
přírodě, často jsou doprovázena originálními reprodukcemi kreseb, rytin, později
fotografiemi. Obsáhlá sbírka turistických průvodců v jazyce německém, polském a
českém je doplňována až do současné doby.
Ještě větší skupinu knih tvoří literatura o Krakonošovi, většinou zpracovaná
beletristicky. Zajímavé jsou spisy o spiritistickém hnutí, které mělo zde v Podkrkonoší
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širokou odezvu. Samozřejmě nechybí literatura autorů narozených v Krkonoších a
Podkrkonoší, vlastivědy jednotlivých měst a vesnic našeho regionu a další témata, jako
řemesla, textilní a papírenský průmysl, hornictví atd. Tyto knihy jsou půjčovány pouze
prezenčně.
Další část tvoří odborná literatura, časopisy, diplomové práce, kalendáře, slovníky
naučné a cizojazyčné. Správa KRNAP vydává každoročně sborník krkonošských prací
Opera Corcontica, který knihovna vyměňuje za periodika většinou přírodovědných oborů a
ochrany přírody s mnoha institucemi v České republice i v zahraničí. V současnosti
získává knihovna téměř 200 titulů časopisů výměnou a 35 koupí. Některé časopisy, např.
Živa, Vesmír, Časopis Národního muzea, Český lid, má knihovna v nepřerušené řadě
kompletní už od 19. století, kdy začaly vycházet. Většina časopisů je dávána svázat.
Nejvíc využíván je časopis Krkonoše - Jizerské hory, který letos dovršuje 40 let od
založení.
Uživateli knihovny jsou především pracovníci muzea, Správy KRNAP, badatelé a
studenti. Mají k dispozici studovnu vybavenou lístkovým katalogem autorským jmenným a
předmětovým i počítačem. Knižní fond je postupně zpracováván v programu Clavius.
Závěrem zbývá dodat, že knihovna má téměř 35 000 svazků, je přístupná denně,
půjčovní doba není pevně stanovena, proto je lepší předem návštěvu ohlásit na tel. 499
456 706 nebo elektronicky na adrese: mailto:hjohnova@krnap.cz .
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