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Knihovny muzeí Královéhradeckého 
kraje           

Ivana Nývltová           
 

     Muzea v severovýchodních Čechách vznikala v 80. letech 19. století a s nimi téměř současně 
vznikaly také jejich knihovny, i když zpočátku se jednalo jen o menší příruční knihovničky 
umožňující vlastivědnou průkopnickou činnost našich předchůdců. 
 
      V následujících číslech našeho knihovnického časopisu U nás jednotlivé muzejní knihovny 
představí podrobněji svou práci dnes, na začátku 21. století. O vzájemné spolupráci muzejních a 
veřejných knihoven v našem regionu podrobně informuje v tomto čísle článek Pomoc muzejním 
knihovnám při zpracování regionálních fondů. 
 
      Na úvod uvádím jen přehled základních informací o jednotlivých muzejních knihovnách.  
 
      Muzeum Boženy Němcové 
Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice 
http://www.bozena.nemcova.cz  
 
      Muzeum bylo založeno v roce 1931, aby dokumentovalo život a dílo Boženy Němcové. 
Knihovna má přes 17 000 svazků knih, ve fondech se dále uchovává i literatura 19. století a 
literatura zabývající se prusko rakouskou válkou v roce 1866. Hojně jsou zastoupeny i tisky celého 
regionu. 
 
      Knihovna je pro badatele otevřena od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. 
 
      Textilní muzeum TIBA 
Maloskalická 123, 552 03 Česká Skalice 
 
      Textilní muzeum bylo založeno v roce 1980. Uchovává památky na odbornou textilní výrobu, 
knihovna spravuje i odborné časopisy, firemní literaturu a katalogy výstav textilního průmyslu. 
Publikací je přes 7 400. 
 
      Badatelské dny jsou od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. 
 
      Městské muzeum Dobruška 
Šubrtovo nám. 45, 518 01 Dobruška 
http://www.mestodobruska.cz/muzeum  
 
      Knihovna obsahuje více než 5 500 svazků, převážnou většinu tvoří odborné publikace regionu 
Dobrušska. Dále nabízí i kroniky z okolních obcí, které jsou převáděny do digitální podoby. 
Digitálně jsou zpřístupněny i podoby dobrušských právních manuálů. Zpřístupnění knihovny je 
umožněno po dohodě. 
 
      Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem 
Sladkovského 530, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 



http://www.muzeumdk.cz  
 
      Knihovní fond, který obsahuje přes 5 000 knihovních jednotek, je zaměřen na literaturu mapující 
historický, přírodopisný, umělecký a sociální vývoj regionu. Mezi nejvíce vyhledávaná díla patří 
různá knižní vydání Rukopisu královédvorského (nejvzácnější je z r. 1819). Knihovna je otevřena po 
předchozí domluvě. 
 
      Městské muzeum v Hořicích 
nám. Jiřího z Poděbrad 160, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
http://www.horice.org/cz/kultura/mestske-muzeum/  
 
      Muzeum bylo založeno v roce 1887. V knihovně jsou uloženy tisky z dějin města i okolí, celkem 
přes 2 000 svazků. 
 
      Badatelna je otevřena po předchozí domluvě. 
 
      Muzeum východních Čech v Hradci Králové - knihovna přírodovědeckého oddělení 
písemný styk: Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 
Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové 
http://www.muzeumhk.cz/knihovna  
 
      Knihovna byla založena v roce 1939. V současnosti fond monografií obsahuje asi 6 500 titulů, 
českých i zahraničních periodických publikací je 700 titulů. Od ledna 2004 je celý katalog přístupný 
na internetu. 
 
      Veřejnosti je knihovna přístupná po předchozí domluvě. 
 
      Muzeum východních Čech v Hradci Králové - společenskovědní knihovna 
Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové 
http://www.muzeumhk.cz/knihovna  
 
      V minulých letech muzeum převedlo nejohroženější regionální periodika do digitální podoby. 
Probíhá rekatalogizace starých tisků, kterých je kolem 2 500. V knihovně je uloženo celkem přes 50 
000 svazků knih. Celý katalog je od ledna 2004 přístupný na internetu. 
 
      Badatelna je otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17,30 hodin. 
 
      Městské muzeum v Jaroměři 
Husova 295, 551 01 Jaroměř 
http://www.muzeumjaromer.wz.cz  
 
      Muzejní knihovna spravuje přes 10 000 publikací, které jsou zaměřeny na okolní region, dějiny 
města i válku prusko-rakouskou z roku 1866, obsahuje i staré tisky. Katalogy jsou převáděny do 
počítačové databáze. 
 
      Knihovna je pro veřejnost otevřena po předchozí domluvě. 
 
      Regionální muzeum a galerie Jičín 
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín 
http://mujicin.cz  
 
      Knihovna má celkový fond přes 29 000 svazků (rukopisů, starých tisků, duchovních písní, 
světských písní, regionální literatury). Je zpracovávána průběžně do počítačové databáze. 
 
      Knihovna je otevřena v pracovní dny od 8 do 15,30 hodin po telefonické domluvě. 
 
      České farmaceutické muzeum Kuks 
Hospitál Kuks 1 



http://www.ceska-apatyka.cz  
 
      Specializace muzea odráží fond knihovny, zaměřený na farmacii. Celkem 20 000 titulů je 
součástí Knihovny Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. 
 
      Knihovna je otevřena po domluvě. 
 
      Regionální muzeum Náchod 
Masarykovo nám 1 547 01 Náchod 
http://www.rmn.wz.cz  
 
      Specializovaný fond knihovny tvoří dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea, fond 
historický je tvořen starými tisky a rukopisy, celkový fond knihovny čítá více než 12 000 svazků. 
 
      Otevírací doba pro veřejnost je každou středu od 9.00 do 15.00 hodin, po předchozí domluvě 
však prakticky kdykoli. 
 
      Městské muzeum Nová Paka 
Suchardova 283, 509 01 Nová Paka 
http://www.muzeum.cz  
 
      Muzejní knihovna se zaměřuje na region Novopacka, dějiny šperkařství, geologii, spiritismus, 
rod Suchardů. Ve fondech je uloženo 2 500 knih. 
 
      Knihovna je pro badatele otevřena po předchozí domluvě. 
 
      Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
http://www.moh.cz  
 
      Knihovna má asi 30 000 svazků a fond regionálních periodik. Výsledkem soustavné 
katalogizace starých tisků celého Královéhradeckého kraje je několik jejich vydaných soupisů. 
 
      Knihovna je otevřena po domluvě v úterý a středu od 8 do 11 a od 13 do 17 hodin.  
 
      Muzeum Podkrkonoší Trutnov 
Školní 9, 541 01 Trutnov 
http://www.muzeumtrutnov.cz  
 
      Muzejní knihovna má ve fondu přes 8 tisíc svazků knih s regionální historickou, přírodovědnou a 
uměleckou tematikou a asi 3 tisíce svazků periodik. Knižní fond je zpracován na počítači a je 
přístupný badatelům, studentům a jiným zájemcům o historii. 
 
      Knihovna je přístupna zájemcům od úterý do čtvrtka v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.  
 
      Městské muzeum a galerie Julie Winterové Mezerové 
nám. T. G. Masaryka 10, 542 2 Úpice 
http://www.kulturaupice.cz/Muzeum  
 
      Muzeum se specializuje na život a dílo bratří Čapků a Julie Winterové Mezerové. Knihovna s 
touto tematikou má přes 1 300 svazků. 
 
      Knihovna je po domluvě veřejně přístupná. 
 
      Krkonošské muzeum Vrchlabí 
Husova 213, 543 01 Vrchlabí 
http://muzeum.krnap.cz/oddeleni.php  
 



      Zaměřuje se na přírodní, společenské vědy a ochranu přírody, na oblast Krkonoš a 
Podkrkonoší, literaturu o Krakonošovi. V muzejní knihovně je uloženo 35 000 svazků. 
 
      Badatelé ji mohou navštívit v pracovní dny po předchozí domluvě. 
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