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     Muzeum v Hradci Králové bylo založeno v létě 1880, zpřístupněno veřejnosti bylo v 
roce 1885 a muzejní knihovna již v roce 1896. V roce 1912 se muzeum včetně knihovny 
přestěhovalo do nové secesní budovy postavené na břehu Labe podle návrhu Jana 
Kotěry. Knihovní fond se rychle rozrůstal o historické, archeologické a vlastivědné spisy, 
velký význam knihovníci přikládali i kompletaci královéhradeckých novin. Čtenářům byla k 
dispozici čítárna se šedesáti místy a knihovní sklady, a proto se muzejní knihovna rázem 
stala největší knihovnou ve městě. V dalších letech historické muzeum pro svou knihovnu 
získávalo mnoho knih nejen koupí, ale i dary jednotlivců nebo institucí. 
 
      V roce 1939 byl v rámci Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové založen 
přírodovědecký fond. Od roku 1946 jsou hradecká muzea sloučena, avšak knihovny 
zůstávají rozděleny až do současnosti. Od roku 1991 přírodovědecká knihovna sídlí v 
nově získané budově v Gayerových kasárnách.  
 
      Přírodovědecká knihovna 
 
      V současnosti je fond zpracováván jako samostatný fond monografií (6 000 titulů) a 
periodických publikací (cca 700 titulů, 7 000 knižních jednotek). 
 
      K nejcennějším publikacím patří zejména velká atlasová díla z 1. poloviny 20. století, 
např. vícedílné kompendium o světové fauně motýlů od Adalberta Seitze: Die 
Grossschmetterlinge der Erde. Velmi cenné jsou i téměř úplné řady českých časopisů 
jako Vesmír, Živa a Ochrana přírody i výměnou získané odborné časopisy, vydávané v 
současnosti centrálními zahraničními muzei a ústavy. 
 
      Čtenářsky nejžádanější jsou jednak souborná klíčová díla jednotlivých skupin 
živočichů (starší klíče vydané v edici Fauna ČSR i novější publikace podobného 
charakteru), dále obdobná díla botanická. Z regionálních periodik jsou nejžádanější Acta 
Musei Reginaehradecensis S.A. (vydávané Muzeem východních Čech v Hradci Králové) 
a Práce a studie (vydávané ve spolupráci Východočeského muzea a Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR v Pardubicích). 
 
      Nová periodika se získávají především výměnou za vydávaný odborný 
přírodovědecký časopis, v r. 2004 byla výměna realizována se 160 zahraničními 
(především německými, polskými, rakouskými a italskými) partnery a 100 tuzemských 
partnerů.  
 
      Knihovna je badatelům přístupná po dohodě s knihovníkem.  
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      Společenskovědní knihovna 
 
      V knihovně je uloženo celkově přes 50 000 svazků knih, roční přírůstek je 800 k.j. Po 
rekonstrukci historické budovy na Eliščině nábřeží v letech 1998-2002 jsou knihy uloženy 
v depozitářích s kompaktními regály a se systémem kontroly vlhkosti a teploty. Veřejnosti 
je k dispozici badatelna s deseti místy a počítač s knihovním katalogem zpracovaným v 
systému Clavius a s připojením na internet. 
 
      Studijní fond knihovny kopíruje sbírkotvornou činnost muzea, která se týká odborného 
shromažďování hmotných dokladů vývoje severovýchodních Čech zejména v oborech 
archeologie, etnografie, historie a dějin umění. Centrem zájmu je i literatura o bitvě na 
Chlumu u Hradce Králové v roce 1866. Od sedmdesátých let minulého století knihovna 
systematicky vytváří fond literatury, která vznikla ve východních Čechách nebo se jich 
jinak týká.  
 
      V letech 2000 a 2002 byla v rámci vědecko výzkumných projektů převedena 
nejohroženější regionální periodika do digitální podoby. Mikrofilmováním a následnou 
digitalizací jsou zpřístupněna periodika: Ratibor, Osvěta lidu, Kraj Královéhradecký, 
Obnova, Nové směry, Rozhledy, Štít, Pokrok, Orlické proudy, Pochodeň, Obzor 
hospodářský a Od kladského pomezí.  
 
      V současnosti probíhá rekatalogizace starých tisků, kterých je asi 2 500 knihovních 
jednotek. Již nyní, na začátku této náročné práce, bylo určeno několik unikátů, které 
nejsou uloženy v žádné jiné knihovně.  
 
      Pro veřejnost je knihovna otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 18 
hodin. 
 
      Obě knihovny Muzea východních Čech v Hradci Králové jsou veřejně přístupné všem 
čtenářům bez omezení. Knihy jsou půjčovány pouze prezenčně bez možnosti kopírování. 
 
      Na internetové adrese http://www.muzeumhk.cz/knihovna jsou k dispozici online 
katalogy obou knihoven. 
 
      Kontakt: 
 
      Přírodovědecká knihovna 
Opletalova 334 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495514624, 495514631, fax 495514843 
knihovník Miroslav Mikát, m.mikat@muzeumhk.cz 
 
      Společenskovědní knihovna  
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové 
tel. 495512462, 495512391, fax 495512899 
knihovnice Ivana Nývltová, i.nyvltova@muzeumhk.cz 
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