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Identifikační záznam: 

KOTYZOVÁ, Markéta. Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách = The 

current state of affairs and future of museum’s libraries in Bohemia. Praha, 2011. 147 s., 13 s. 

příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 

informačních studií a knihovnictví 2011. Vedoucí diplomové práce Petra Večeřová. 

Abstrakt: 

Diplomová práce mapuje především současný stav muzejních knihoven v Čechách. Ve svých 

závěrech se opírá o výsledky plynoucí z dotazníku k tomuto účelu sestavenému. Pozornost je 

soustředěna na knihovní fondy muzejních knihoven (doplňování, zpracovávání, zpřístupnění, 

ochrana), prezentace knihoven prostřednictvím sítě Internet, způsob financování muzejních 

knihoven i jejich projektů. Kromě toho práce seznamuje čtenáře s vývojem muzejních 

knihoven s přihlédnutím k specifickému vývoji čtyř vybraných muzejních knihoven, dále se 

základní legislativou dotýkající se muzejních knihoven a jejich sbírek a s možnostmi jak 

vzájemné spolupráce muzejních knihoven, tak i spolupráce muzejních knihoven s jinými typy 

knihoven či dalšími institucemi. V závěru práce jsou vymezeny silné a slabé stránky 

muzejních knihoven a nastíněny možné tendence budoucího vývoje těchto knihoven. Práce je 

doplněna četnými grafy a tabulkami [Autorský abstrakt].  

Abstract (in English): 

The thesis presents overview of current state of museum libraries in Bohemia. It relies on the 

results of questionnaire specifically made for this purpose. Focus is also on library collections 

of museum libraries (acquisition, processing, accessibility and conservation), self-presentation 

of libraries on Internet, means of financing of such institutions and their activities. The thesis 

also overviews history of museum libraries on the case of four individual institutions, legal 

regulations pertaining to them and to their collections, as well as cooperation possibilities 

between other museum libraries, general libraries or other institutions. The thesis concludes 

with resume of strengths and weaknesses of current state of affairs in the field and anticipates 

future development of museum libraries. The text contains numerous charts and tables 

[Author‘s abstract]. 
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PŘEDMLUVA  

Téma diplomové práce „Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách“ 

bylo vybráno jednak s ohledem na zájem diplomantky o tuto problematiku a jednak s zřetelem 

k její profesi. V muzejní knihovně, konkrétně v Knihovně Židovského muzea, pracuje více 

než 10 let. Za tuto dobu knihovna prošla četnými významnými informačními a 

technologickými změnami, které se odrážejí zejména v hodnotnějším přístupu k uživatelům, 

ale i zaměstnancům samotného muzea. Bohužel ne všechny muzejní knihovny dosahují 

takového potenciálu, a je třeba si uvědomit, jaké rozdíly – informační, technologické, 

finanční, vzdělanostní, organizační, aj. – se vyskytují v českých muzejních knihovnách. 

Cílem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit současný stav muzejních knihoven 

v Čechách a nastínit možné tendence jejich budoucího vývoje. V práci nejsou samostatně 

uvažovány a analyzovány knihovny, jejichž sídlo se nachází v Praze. Oblast muzejních 

knihoven nepatří v odborných diskuzích ve sféře knihovnictví mezi často zpracovávaná 

témata. Tato práce tak může sloužit jako úvod pro zájemce o problematiku muzejních 

knihoven. 

Jako informační a bibliografická příprava sloužila diplomantkou vypracovaná rešerše 

zaměřená na činnosti muzejních knihoven, muzejnictví i knihovnictví všeobecně (Současný 

stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách. Praha, 2010. 24 s.). Informace z oblasti 

muzejnictví i knihovnictví poskytuje celá řada odborných tištěných i elektronických zdrojů. 

Informace z oblasti muzejních knihoven jsou však jen fragmentární. Nejčastějším zdrojem 

informací z této oblastí tvoří prezentace a konferenční příspěvky (články) ze Semináře 

knihovníků muzeí a galerií dostupné na webových stránkách Knihovny Umělecko-

průmyslového musea v Praze (http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-clanky). 

Důležitým pramenem byl i sborník z konference Knihovny současnosti nebo časopis Čtenář. 

Bohužel za posledních 20 let nevyšla v České republice jediná monografická publikace, která 

by se zabývala čistě činnostmi muzejních knihoven. Jediné publikace tvořící celkový vhled do 

činnosti muzejních knihoven tak poskytují jen dvě díla, konkrétně se jedná o knihu Karla 

Švehly – Příručka pro pracovníky muzejních knihoven [ŠVEHLA, 1965] a knihu Jaroslava 

Vrchotky – Příručka pro knihovny muzeí a galerií [VRCHOTKA, 1982]. Problém zjišťování 

informací byl převážně u historie muzejních knihoven. Diplomatka sbírala informace 

především z publikací [CEJPEK, 2002; ŠINDELÁŘ, 1989; VLČEK, 1970; VRCHOTKA, 

1967] a z webových stránek českých muzeí a jejich knihoven. Primární legislativou týkající se 

muzejních knihoven je Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
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veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon). Interpretace těchto, ale i dalších zákonů je podchycena např. v článcích 

[BABIČKA, 2005; FALADOVÁ, 2006; JURMAN, 2008; MATUŠÍK, 2006]. Ke zjištění 

současného stavu muzejních knihoven byl na přelomu roku 2010/2011 realizován 

dotazníkový průzkum, při kterém bylo elektronickou poštou osloveno 138 muzejních 

knihoven.   

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. V první kapitole jsou vymezeny 

základní pojmy související s tématem diplomové práce. Ve druhé kapitole je nastíněn 

historický vývoj českých muzeí a muzejních knihoven s přihlédnutím k specifickému vývoji 

čtyř vybraných muzejních knihoven (knihovny Západočeského muzea v Plzni, Městského 

muzea v Čáslavi, Muzea východních Čech v Hradci Králové a Severočeského muzea 

v Liberci). Ve třetí kapitole je stručně charakterizována základní legislativa, která se dotýká 

muzejních knihoven a jejich sbírek. Čtvrtá kapitola uvádí jednak možnosti vzájemné 

spolupráce muzejních knihoven a jednak možnosti spolupráce muzejních knihoven s jinými 

typy knihoven či dalšími institucemi (semináře, konference, oborové informační brány, 

Souborný katalog ČR). Pátá kapitola popisuje dotazníkovou metodou provedený průzkum 

současného stavu muzejních knihoven v Čechách a interpretuje jeho výsledky. Sledován byl 

mimo jiné rozsah fondu včetně shromažďovaných druhů dokumentů, míra a způsob 

zpracování fondu, digitalizace fondu, přístupnost knihovny, prezentace knihovny 

prostřednictvím Internetu, dosavadní způsob a možnosti financování jednotlivých muzejních 

knihoven, postavení knihovny v rámci muzea aj. V šesté a sedmé kapitole byl zhodnocen 

současný stav muzejních knihoven v Čechách s vymezením jeho silných a slabých stránek. 

V poslední, osmé kapitole jsou nastíněny možné vývojové tendence muzejních knihoven 

v Čechách. 

Celkový rozsah diplomové práce je 160 stran. V závěru práce jsou připojeny dvě 

přílohy (adresář českých muzejních knihoven v Čechách rozdělený podle jednotlivých krajů a 

dotazník). V práci jsou použity poznámky pod čarou s vysvětlujícím a doplňujícím textem a 

v některých případech jsou odkazovány i informační prameny, jejichž důležitost nebyla pro 

danou problematiku rozhodující. Názvy zahraničních institucí nebo projektů jsou uvedeny 

v českém znění a, pokud to bylo možné, jsou doplněny v závorce originálním názvem a 

odkazem na URL. Kurzívou jsou odlišeny zahraniční názvy institucí, doslovné citace nebo 
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pojmy, které chtěla diplomantka zdůraznit. V textu jsou pro lepší názornost použity tabulky a 

grafy. V textu jsou uvedeny citace podle tzv. Harvardského systému citování. Citace v textu 

jsou uvedeny v hranaté závorce s uvedením prvního prvku záznamu, data vydání a eventuálně 

s údajem o stránkování. Použité zdroje jsou citovány podle norem ISO 690 a ISO 690-2. 

Dokumenty jsou v seznamu použité literatury řazeny abecedně podle záhlaví. V závěru této 

práce jsou kromě seznamu použité literatury uvedeny seznamy použitých zkratek, tabulek, 

grafů a příloh. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí diplomové práce PhDr. Petře Večeřové 

za odborné vedení, konzultace, podnětné připomínky a rady a taktéž PhDr. Štěpánce 

Běhalové, PhD., PhDr. Lence Uličné a Mgr. Ondřejovi Čihákovi, ThD. 
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1 ÚVOD  

V úvodní kapitole jsou stručně vysvětleny základní pojmy, které souvisí s tématem 

diplomové práce. Jedná se především o pojmy „muzeum“ 1 a „muzejní knihovna“, ale také 

o pojmy „galerie“ a „galerijní knihovna“.   

Přestože bude v práci používán pouze termín muzejní knihovna, jsou tím okrajově 

myšleny i knihovny galerijní. Tyto instituce díky svému charakteru i blízkosti tematiky vždy 

úzce spolupracovaly s muzejními knihovnami, a i proto jsou dnes organizačně podřízeny 

Knihovnické komisi Asociace muzeí a galerií České republiky.  

1.1 Vymezení pojmů 

Muzeum 

V muzeologické literatuře lze najít mnoho definic týkajících se pojmu „muzeum“.2 Pro 

účely této diplomové práce bylo vybráno několik ilustrativních příkladů. Mezinárodní 

muzejní rada3 definuje muzeum jako: „a non-profit, permanent institution in the service of 

society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its 

environment for the purposes of education, study and enjoyment“ (stálou nevýdělečnou 

instituci ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřenou veřejnosti, která získává, 

uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za 

účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení) [International, 2010]. 

Podle novely Zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v § 2, odst. 3 

je muzeum definováno jako „instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské 

výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské 

výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale 

uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem 

bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, 

přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku.“ [Zákon č. 483/2004 Sb.].  

 Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) 

zahrnuje tři definice pojmu „muzeum“ [KTD, 2009]. První z definic je od významného 

českého muzeologa a vysokoškolského pedagoga Zbyňka Zbyslava Stránského, který 
                                                 
1  V poslední době se užívá pojem „muzeum“ i pro označení klasické galerie (např. České muzeum výtvarných 
umění v Praze, Muzeum umění v Olomouci aj.). 
2 O vývoji definic pojmu „muzeum“ pojednává také rigorózní práce I. Šeda, který vycházel z muzeologických 
publikací Z. Stránského [ŠEDO, 2004, s. 19].  
3 International Council of Museums (ICOM) 
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muzeum chápe jako: „instituci, která shromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vystavuje a 

interpretuje hmotné dědictví a spjaté informace“. Zbývající dvě definice pocházejí 

z normativního výkladu České státní normy. ČSN ISO 5127-20034 definuje muzeum takto: je 

to „organizace nebo její část odpovědná za shromažďování, ochranu a vystavování muzejních 

sbírek dokumentů“ a podle ČSN ISO 5127-1,19935, je muzeum: „instituce pověřená 

shromažďováním, uchováváním a vystavováním muzejních dokumentů“ [MARVANOVÁ]. 

 Z výše zmíněných definic vyplývají zásadní rysy muzeí: systematické vytváření 

sbírek, jejich odborné zpracování a využívání k vědecké, kulturní a didaktické činnosti. 

K plnění těchto základních funkcí napomáhají některým muzejním institucím jejich vlastní 

specializované knihovny.   

Muzejní knihovna 

 Definice „muzejní knihovny“ ze 60. let 20. století obsažená v Terminologickém 

slovníku knihovnickém a bibliografickém vymezuje muzejní knihovnu takto: „Ústavní 

knihovna muzea, která shromažďuje jednak fondy odborné literatury, sloužící odbornému a 

politickému vzdělání muzejních pracovníků, pomáhající při řešení výzkumných úkolů, při 

budování sbírek a při osvětové činnosti muzea, jednak sbírky psaných a tištěných památek, 

které jsou přirozeným výsledkem sběratelské a ochranářské činnosti muzea“ [VODIČKOVÁ, 

1965, s. 51].   

Obdobná definice muzejní knihovny „Knihovna muzea, která shromažďuje fondy 

odborné literatury, sbírky psaných a tištěných památek a dokumentů, které jsou výsledkem 

sběratelské a ochranářské činnosti muzea. Slouží přednostně potřebám muzejních 

pracovníků.“ [Informační, 2006, s. 85] je pak opakovaně používaná v dalších, pozdějších 

informačních zdrojích. Tak je tomu v případě České terminologické databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV),6 ale i nového výkladového slovníku Informační věda a 

knihovnictví z roku 2006.  

Je potřeba si uvědomit, že obě definice zmiňují jen jeden charakteristický aspekt 

muzejní knihovny – shromažďovat. Pravdou je, že muzejní knihovny dříve kladly hlavní 

důraz na budování sbírky a jejich prioritní funkcí bylo nejen shromažďovat, ale též evidovat a 

chránit. V současnosti však, a to díky dostupnému digitálnímu prostředí, jsou tyto sbírky 

                                                 
4 ČSK ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace – slovník. Zpracovatel Kateřina Čadilová. Praha : Český 
normalizační institut, 2003. 159, [1] s. 
5 ČSK ISO 5127-1 (01 0167) Dokumentace a informace. Slovník. Část 1. Zpracovatel Karel Pech. Praha : 
Centrum služeb pro normalizaci, 1992. 31 s. 
6 http://aleph.nkp.cz/F/5T8UJBKVB41QQ1BDDN6D2LJE78G4678R14V239DB1E5KQFIDS3-
10118?func=find-acc&acc_sequence=000011934  
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prezentovány navenek prostřednictvím svých webových stránek či online katalogů a ke svým 

základním úlohám přidaly i zpřístupnění, neboť uživatelé vyžadují rychlé a komplexní služby. 

Pokud se muzejní knihovny zaevidovaly v registru Ministerstva kultury ČR podle 

zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (knihovní zákon), staly se tak knihovnami veřejnými a jako takové by 

měly sloužit veřejnosti (a ne jenom pracovníkům svých institucí) a umožnit jí rovný přístup 

ke svým informačním fondům a službám. Muzejní knihovny vykonávající např. odborné, 

informační, vzdělávací, analytické či poradenské činnosti se tímto aktem staly součástí 

systému knihoven. 

Galerie  

 Pod pojmem galerie jsou zahrnuty organizace, které shromažďují, vystavují a odborně 

zpracovávají díla výtvarného umění. Galerie tak lze chápat jako paralelu muzeí s obdobnými 

funkcemi.  

Podle novely zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v § 2, odst. 3 

je galerie definována jako „muzeum specializované na sbírky výtvarného umění“ [Zákon 

č. 483/2004 Sb.].  

Galerijní knihovna 

Součástí několika českých galerií je i knihovna, a proto je potřeba se v této práci 

zabývat i jimi. Najít definice pojmu „galerijní knihovna“ je však v odborné literatuře nelehký 

úkol. 

Galerijní knihovnu lze definovat obdobně jako knihovnu muzejní, což dokresluje 

definice Hany Karkanové: „Knihovna galerie zpravidla neveřejného charakteru, která 

shromažďuje dokumenty podle profilace galerie a slouží pracovníkům galerie, popř. dalším 

odborníkům“ [KARKANOVÁ, 1985, s. 13–15].  
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2 HISTORIE MUZEJ=ÍCH K=IHOVE= V ČESKÝCH ZEMÍCH 

2.1 Historie českých muzeí 

Koncem 18. století dochází v českých zemích k zakládání řady vědeckých a kulturních 

institucí. K nejvýznamnějším bezesporu patří Soukromá učená společnost7, založená roku 

1769. Své sídlo měla Společnost v Karolinu, kde byla v roce 1786 založena její knihovna. Až 

do roku 1888 to byla jediná vědecká instituce, která uveřejňovala výsledky českého 

vědeckého bádání [VRCHOTKA, 1967, s. 9]. 

Rozvoj vědy na počátku 19. století vyvolal vznik dalších vědeckých institucí, mezi 

které patřilo založení tří zemských muzeí: Gymnasiálního musea v Opavě8 v roce 1814 

(dnes Slezské zemské muzeum), Františkova zemského musea v Brně9 (dnes Moravské 

zemské muzeum)  a Vlasteneckého musea v Praze10 (dnes Národní muzeum) v roce 1818. 

Vzorem se pro ně stalo štýrsko-hradecké muzeum Joanneum11, se svými přírodovědeckými i 

historickými sbírkami, botanickou zahradou nebo knihovnou, jež shromažďovala 

nejdůležitější literaturu z oborů v Joanneu zastoupených [VRCHOTKA, 1967, s. 9–10]. 

Program opavského i brněnského muzea se z počátku zaměřoval na německou kulturní a 

hospodářskou politiku, na rozdíl od pražského muzea, které vykonávalo od svého počátku 

důležitou funkci v procesu národního obrození a stalo se muzeem národním [VLČEK, 1970, 

s. 8]. Předchůdkyní výše zmíněných muzejních knihoven byla Šeršníkova knihovna. V roce 

1802 zakoupil Leopold Jan Šeršník (1747–1814) gymnazijní budovu v Těšíně a vybudoval 

z ní, svých muzejních sbírek, své osobní knihovny i dalšího osobního vlastnictví muzejní 

nadaci. Po jeho smrti zůstala knihovna i sbírky zachovány jako majetek města Těšína, a 

jelikož od roku 1918 leží za hranicemi našeho státu, v dějinách českého muzejnictví se příliš 

často neuvádí [ŠINDELÁŘ, 1989, s. 70–71].  

                                                 
7 Pozdější názvy: Česká společnost nauk (1784), Královská česká společnost nauk (1790) 
8 Na jeho zřízení se organizačně i programově přičinili profesor zeměpisu a dějepisu Faustin Ens (1782–1858), 
opavský starosta Johann Joseph Schössler (1761–1834) a penzionovaný hejtman František Mükusch 
z Buchbergu (1749–1837) [Slezské, Historie, c2010]. 
9 Zakladateli muzea byli kancléř Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy 
Christian Carl André (1763–1831), hrabě Josef Auersperg (1767–1829), moravský gubernátor hrabě Antonín 
Bedřich Mitrovský (1770–1842) a ředitel Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a 
vlastivědy, hrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt (1776–1836) [Moravské, O založení, 2010]. 
10 Iniciátory vzniku muzea byli významní šlechtici hrabě Kašpar Šternberk (1761–1838), František Klebelsberk 
(1774–1857) a také český purkrabí František Antonín Kolovrat Libštejnský (1778–1861). Za myšlenku 
vybudování muzea se postavili Josef Jungmann (1773–1847) i další představitelé českého národního obrození 
[CEJPEK, 2002, s. 166–167]. 
11 Založeno roku 1811. Pojmenované po svém zakladateli arcivévodovi Janovi, bratru císaře Františka I. 
[VRCHOTKA, 1967, s. 10]. 
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V období 1864–1890 vzniklo na našem území 49 muzeí a muzejních spolků 

vlastivědného rázu, např. Muzejní společnost v Chrudimi (1866), Městské muzeum ve 

Vysokém Mýtě (1871), Muzeum okresu hlineckého v Hlinsku v Čechách (1875) aj. Jejich 

cílem bylo vytvářet regionální sbírkové fondy a tím doplňovat sbírkotvornou činnost 

Národního muzea [Centrální, O sbírkách].  

Muzejnictví ve 2. polovině 19. století bylo ovlivněno domácími i světovými 

výstavami. V roce 1862, po průmyslové výstavě v Londýně, založil Vojtěch Náprstek (1826–

1894) České průmyslové museum12 v domě u Halánků na Betlémském náměstí [VLČEK, 

1970, s. 9]. Součástí muzea byla i knihovna, která byla budována od roku 1858. Její fond tvoří 

bohemikální fondy 19. století, krajanské publikace, časopisy i noviny nebo soudobá 

etnografická literatura [CEJPEK, 2002, s. 169]. Dvě známé pražské výstavy, Všeobecná 

(jubilejní) výstava (1891) a =árodopisná výstava českoslovanská (1895), ovlivnily vznik 

desítek dalších muzeí, např. založení Národopisného musea českoslovanského v Praze (1895) 

nebo Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1911) bylo inspirováno právě 

národopisnou výstavou [Centrální, O sbírkách]. Uměleckoprůmyslové výstavy v Praze v roce 

1868 a 1885 podnítily vznik uměleckoprůmyslových muzeí v Liberci, Brně a Olomouci 

(1873), Českých Budějovicích (1876), Hradci Králové (1878), Praze (1885) a Plzni (1886). 

V tomto období nastal obrat jak v organizaci muzeí (od soukromých sbírek se přecházelo 

k soustavě veřejných institucí), tak i obrat v obsahovém zaměření muzeí (vedle muzeí 

historického či národopisného charakteru vznikala nově i muzea s výrobní, průmyslovou, 

zemědělskou nebo uměleckoprůmyslovou tematikou) [VLČEK, 1970, s. 9–10]. V tomto 

období se začala zakládat a rozvíjet i regionální muzea. Vývoj knihoven regionálních muzeí 

byl ovlivňován nesystematickými akvizicemi velkých, tematicky a obsahově vyhraněných 

knihovních souborů, které mnohdy narušily skladbu muzejních knihoven a zapříčinily 

nerovnoměrné zastoupení jednotlivých oborů [VRCHOTKA, 1982, s. 11–12].  

Na přelomu 19. a 20. století byla zakládána venkovská muzea, např. Muzeum Včely 

Čáslavské (1864) a dále muzea specializovaná, např. Židovské muzeum v Praze (1906), 

Technické muzeum království českého (1908), Zemědělské muzeum (1918), Poštovní 

muzeum (1918), Vojenské muzeum (1919). V tomto období se muzejní práce orientovala 

výhradně na sběratelskou činnost: jejím důsledkem bylo zachování dokladů a dokumentů, 

jejichž význam doceňujeme obzvláště v současné době. V září 1919 byl založen Svaz 

českých museí vlastivědných, který v období 1924–1960 sdružoval všechny typy muzeí a 

                                                 
12 V současnosti se tato instituce nazývá Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a je 
součástí Národního muzea v Praze. 
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držel nad nimi odborný i organizační dohled. Období první i druhé světové války způsobilo 

stagnaci muzeí. V roce 1946 bylo v českých zemích přibližně 360 muzeí a památníků. Po roce 

1948 byla ukončena činnost muzejních spolků, muzea byla zestátněna a řízena ministerstvy a 

národními výbory všech stupňů. V 50. letech byla zřizována jednak muzea propagující 

komunistický režim, např. Muzeum Klementa Gottwalda a Muzeum V. I. Lenina v Praze, 

ale i muzea neideologická, např. Památník národního písemnictví v Praze, Muzeum Aloise 

Jiráska nebo Státní muzeum tělesné výchovy a sportu [Centrální, O sbírkách].  

V letech 1952–3 začaly vznikat první regionální galerie, jež shromažďují cenné sbírky 

uměleckých děl, které jsou základním východiskem odborné práce galerií, a jejich knihovny 

obsahují neméně důležité a kvalitní knižní fondy [VRCHOTKA, 1982, s. 14]. 

V roce 1959 byl vydán zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, který vytvořil 

náležitý právní rámec pro české muzejnictví a jehož zásluhou se výrazně profesionalizovala 

muzejní práce. Zákon byl v roce 2000 nahrazen novým, a to zákonem č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. V 50.–60. letech 

20. století vznikala i celá řada galerií,13 např. v Jihlavě (1950), Litoměřicích (1951), Hradci 

Králové (1953), Karlových Varech (1953), Liberci (1953), Pardubicích (1954), Plzni (1954), 

Chebu (1961) aj. V době normalizace české muzejnictví zaostávalo za muzejnictvím 

evropským jak v prostorovém, technickém a materiálním vybavení, tak i v poskytování služeb 

návštěvníkům. Tento špatný stav je od roku 1989 odstraňován, zejména investicemi do 

rekonstrukcí budov a depozitářů, počítačové techniky, vybavení konzervátorských a 

restaurátorských dílen nebo do nových muzejních expozic. V roce 1990 byly zřízeny 

Asociace muzeí a galerií České republiky a Rada galerií České republiky. V současnosti se 

v Česku nachází 282 muzeí a galerií, které mají více než 500 poboček a detašovaných 

pracovišť [Centrální, O sbírkách]. 

2.2 Historie muzejních knihoven  

Knihovny našich muzeí a galerií14 se vyvíjely od samého počátku v závislosti na 

mateřských ústavech, jak lze vidět na příkladech knihoven výše zmíněných zemských muzeí, 

knihovny Severočeského muzea v Liberci15 (1873), Muzea města Ústí nad Labem (1876), 

Husitského muzea v Táboře (1878), Východočeského muzea v Pardubicích (1880),  

Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech (1882), Prácheňského muzea v Písku (1884), 

                                                 
13 Muzea specializovaná na výtvarné umění 
14 Mezi největší se řadí knihovna Národní galerie v Praze, zřízená jako státní muzeum výtvarného umění 
zákonem č. 148/1949 Sb. 
15 Dříve: Nordböhmisches Gewerbemuseum in Reichenberg 
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Oblastního muzea v Mostě (1888), Oblastního muzea v Chomutově (1923) a mnoha dalších. 

Muzejní knihovny patřily k hlavním a nejbohatším sbírkovým fondům, neboť kniha plnila 

v dějinách našeho národa významnou roli a taktéž sloužila jako historický doklad minulosti. 

Platí to především o našich nejstarších, zemských, muzeích, jejichž programem bylo 

systematické shromažďování sbírek ze všech oblastí přírodních i historických věd. Tyto 

knihovny, i přes svůj rozdílný vývoj, lze charakterizovat několika společnými znaky. Za prvé, 

knihovny byly koncipovány jako veřejné instituce a svým posláním přesahovaly 

institucionální rámec (např. sloužily i studentům odborných škol jako odborné knihovny). 

Druhým znakem byly dva obsahově zaměřené knihovní fondy, konkrétně se jednalo 

o muzejní sbírku knižních památek národní minulosti, tzn. soubor písemností české literatury 

na straně jedné (bohemikální literatura) a na straně druhé to byla odborná knihovna tematicky 

zahrnující literaturu ze všech oborů v muzeu zastoupených [VRCHOTKA, 1982, s. 9–10].  

Většina našich muzeí a jejich knihoven byla ve svých zakládacích listinách 

inspirována programem Františka Palackého (1798–1876) vypracovaným v roce 1841 pro 

Národní muzeum. Program16 je jedním z nejvýznamnějších dokumentů v dějinách Národního 

muzea a zároveň má i velký význam pro celé české muzejnictví a knihovnictví 

[VRCHOTKA, 1967, s. 25]. Palackého koncepce týkající se programu muzejní knihovny 

v podstatě platí dodnes: muzejní knihovny jsou členěny na konzervační sbírkovou část 

(rukopisy, prvotisky, staré a vzácné tisky) a část s odbornou literaturou (odborná knihovna má 

být zaměřena na všechny obory muzea a má shromažďovat především českou literaturu 

v největší úplnosti). Vedle toho však existovalo mnoho dalších zajímavých sbírek, které 

vznikaly v regionálních muzeích buď na základě odkazu některé regionální osobnosti, nebo 

celků reflektujících jisté místní zvláštnosti (balneologie, hornictví, krajkářství, sklářství aj.). 

Historické sbírky bývaly také doplňovány soudobým materiálem jako byly exlibris, bibliofilie 

aj. [ŠEDO, 2006, s. 390].  

Pro jednotné zpracování a pořádání muzejních i knihovnických sbírek byla v roce 

1823 vypracována Kašparem Šternberkem (1761–1838) a Josefem Dobrovským (1753–1829) 

instrukce17 („Instruction für den Bibliothekar des Vaterländischen Museum und 

Dienstordnungsbestimmung in demselben“), která se stala základní směrnicí pro pořádání 

muzejních knihoven. Jejím vzorem byla oficiální instrukce pro správu univerzitních a 

                                                 
16 Program byl vyhlášen roku 1842 v pamětním spise o Muzeu a v roce 1847 byl zapracován Františkem 
Palackým do muzejních stanov [VRCHOTKA, 1967, s. 28].  
17 V patnácti paragrafech je vyjádřen účel směrnice, stanoven sběrný program muzejní knihovny a vymezena její 
funkce, stanoven způsob třídění, zpracovávání a katalogizace knih, listin a rukopisů, způsob věcného stavění 
knih, způsob zabezpečení knihovny, úřední hodiny, výpůjční řád aj. [VRCHOTKA, 1967, s. 36–43]. 



 19 

lyceálních knihoven rakouské monarchie z roku 1778, která však musela být upravena pro 

specifické potřeby muzejní knihovny. Autorem instrukce byl vídeňský knihovník Michael 

Denis (1729–1800) [VRCHOTKA, 1967, s. 34]. Instrukce prošla během několika let 

změnami, např. v roce 1834 byl program bohemikální sbírky rozšířen na všechna slavika, 

která vyšla tiskem na Moravě, v Uhrách, v Polsku a v Rusku ve slovanských jazycích nebo 

v roce 1839 byl program rozšířen i na slovanskou literaturu [VRCHOTKA, 1967, s. 44].   

Růst knihovních fondů byl ovlivňován především dary (šlechta, bohatší měšťanstvo) či 

mecenášskými odkazy, mezi nimiž nechyběly jednotliviny, soubory ucelených a tematicky 

profilovaných knihoven, stejně jako knihy, které rozšiřovaly skladbu fondů do oborů, které 

nebyly úplně v souladu se specializací muzeí. Mezi cenné dary knihovny Zemského muzea 

v Opavě patřila osmitisícová knihovna dvorního rady Josefa Witteczka (1787–1859) z Vídně, 

bohatá na silesiaka [VRCHOTKA, 1967, s. 157]. Knihovně Moravského zemského muzea 

daroval hrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt (1776–1836) duplikáty své vlastní 

knihovny z oboru historie, diplomatiky, archeologie a vlastivědy a zakoupil pro ni pozůstalost 

moravského topografa Františka Josefa Schwoye (1742–1806). Hrabě Josef Auersperg (1767–

1829) pro ni zakoupil cennou knihovnu moravského buditele Josefa Valentina Zlobického 

(1741–1810). Knihovna získala darem např. i vzácný soubor moravik a bohemik z majetku 

dlouholetého knihovníka Albína Heinricha (1785–1864). V roce 1854 jí hrabě Bedřich Sylva-

Tarrouca (1816–1881) odkázal svou šestitisícovou sbírku starých českých tisků ze 16. století. 

Moravský historiograf a místoředitel Moravskoslezské společnosti Christian d’Elvert (1803–

1896) jí daroval svou vlastní osmitisícovou knihovnu obsahující všechna význačná austriaka a 

moravika [VRCHOTKA, 1967, s. 157–158]. První knihy, tj. 4 000 svazků zaměřených 

především na přírodní vědy, 500 svazků bohemikálních spisů a rozsáhlý soubor rytin (přes 

42 000 kusů) do knihovny =árodního muzea věnoval sám zakladatel muzea Kašpar 

Šternberk (1761–1838) [ŠINDELÁŘ, 1989, s. 73–74]. Josef Kolovrat-Krakovský (1759–

1833) jí daroval svou knihovnu z březnického zámku, která obsahovala vzácnou část 

knihovny augustiniánského kláštera z Roudnice. V roce 1893 jí Eduard Pálffy (1836–1915) 

daroval 55 rukopisů. Knihovna těmito dary získala např. Canones apostolorum z 10. století, 

Jaroměřskou bibli z 13. století, encyklopedický slovník Mater verborum z 13. století aj. Mezi 

dary nechybí ani slavná falza: Milostná píseň krále Václava a Rukopisy královédvorský a 

zelenohorský. Jiný cenný dar pocházel od pražského arcibiskupa Václava Leopolda rytíře 

Chlumčanského (1749–1830). Jednalo se o soubor 117 rukopisů, 81 prvotisků a 183 vzácných 

tisků [CEJPEK, 2002, s. 167]. Samostatnou součástí knihovního fondu se staly i osobní 

knihovny např. Josefa Dobrovského (1753–1829), Václava Hanky (1791–1861), Pavla Josefa 
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Šafaříka (1795–1861), Joachima Barranda (1799–1883) či Františka Palackého (1798–1876). 

Drobnými dárci byla i česká města, Královská česká společnost nauk, osobnosti vědeckého 

života nebo čeští nakladatelé a knihkupci, např. Jan Otto (1841–1916), František Augustin 

Urbánek (1842–1919) či Eduard Grégr (1827–1907) [ŠINDELÁŘ, 1989, s. 74, 95]. Kvardián 

řádu minoritů v Mostě Augustin Schwarz18 věnoval dnešnímu Oblastnímu muzeu v Mostě 

vzácné tisky, které se staly základem muzejní knihovny. Další knižní fond muzejní knihovna 

získala z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow (3 572 svazků), pozůstalostí po 

mosteckých osobnostech Carlu von Pohnertovi (1832–1911), Josefu Konstantinu Beerovi 

(1862–1933) či Viktoru Patzeltovi (1856–1908) aj. [Oblastní]. Knihovně Západočeského 

muzea v Plzni v roce 1890 daroval 1 800 svazků Jan Peisker (1851–1933) a v roce 1906 

poslanec František Schwarz (1840–1906) 6 426 svazků. Nejcennějším historickým celkem 

byl však dar plzeňského arciděkana Jana Plevky (1828–1889), který jí věnoval téměř celou 

knihovnu plzeňského arciděkanství (prvotisky, staré tisky) [Západočeské, Historie].   

Rozvoj muzejních knihoven v 19. století souvisel s celospolečenskými změnami a šel 

ruku v ruce s historickými událostmi, stejně jako odrážel změny politického klimatu. Do 

druhé světové války byly muzejní knihovny vedeny vždy na základě místních a tradičně 

ověřených postupů a bez přesně stanoveného řádu. Teprve v poválečném období byly 

budovány knihovny v muzeích zcela cíleně a systematicky, dle oborů v nich zastoupených. 

V padesátých letech 20. století byl v mnoha případech převeden fond z muzejních knihoven 

do státních vědeckých knihoven (dnes krajské knihovny) a muzejní knihovny se staly 

knihovnami uzavřenými pro veřejnost. Sloužily výhradně pro potřeby muzejních pracovníků. 

Výjimku tvořily knihovny ústředně spravovaných muzeí, které byly dle Zákona č. 53/1959 

Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) veřejnými vědeckými knihovnami a 

zůstaly tak přístupné široké veřejnosti [OKROUHLÍKOVÁ, 2006a, s. 386]. Situace se 

zlepšila po roce 2001, kdy byl vydán nový knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a řada muzejních 

knihoven byla zapsána do evidence Ministerstva kultury ČR a stala se tak knihovnami 

veřejnými.  

2.3 Historie vybraných českých muzejních knihoven 

V této podkapitole diplomantka ukazuje vývoj muzejních knihoven na čtyřech 

vybraných institucích: knihovně Západočeského muzea v Plzni (krajská muzejní knihovna), 

knihovně Městského muzea v Čáslavi (nejstarší venkovská muzejní knihovna), knihovně 

Muzea východních Čech v Hradci Králové (dvě knihovny: přírodovědecká a 

                                                 
18 Životní data nezjištěna. 
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společenskovědní) a knihovně Severočeského muzea (nejstarší umělecko-průmyslová 

muzejní knihovna). 

2.3.1 Knihovna Západočeského muzea v Plzni19 

Návrhy na zřízení muzea vzešly ze „Spolku přátel literatury vědy české“. Hlavními 

představiteli Spolku byli především profesor reálného gymnázia Josef Strnad (1852–1930), 

okresní tajemník František Schwarz (1840–1906), spisovatel Jaroslav Schiebl (1851–1933) a 

továrník Eduard Dubský z Vitěnovsi (nar. 1845). Posledně jmenovaný přednesl svůj návrh ke 

zřízení muzea 8. listopadu 1878, po schválení návrhu byly neprodleně určeny prostory pro 

muzeum a on sám byl ustanoven jeho prvním ředitelem. 

Od počátku zřízení muzea byla věnována pozornost i jeho knihovně, která je uvedena 

v „Jednacím a domácím řádu obecního musea Plzeňského“ z roku 1880 jako jeho první 

oddělení. Knihovní fond byl zpočátku tvořen dary, např. do roku 1880 knihovna získala 1 036 

svazků a v roce 1881 z celkového přírůstku 200 svazků bylo jen 15 svazků získáno koupí. 

Jedním z prvních muzejních nákupů byl tisk plzeňského tiskaře Mikuláše Bakaláře z roku 

1511 – Guarino Veronensis, Vocabulář. 

Dynamicky se rozvíjející průmysl v 80. letech 19. století způsobil, že samotné 

průmyslové oddělení v muzeu nestačilo pokrýt jeho šíři, a proto bylo rozhodnuto zřídit vlastní 

průmyslové muzeum. Rozdělení muzea na dvě samostatné instituce, Umělecko-průmyslové 

museum a Městské historické museum, bylo završeno usnesením obecního zastupitelstva ze 

dne 7. 11. 1888.  

Rozdělení muzea způsobilo i rozdělení knihovny a naneštěstí pro Museum umělecko-

průmyslové mu byla vyčleněna pouze malá část knihovního fondu. Naopak knihovní fond 

knihovny Městského historického musea se rozrůstal a bylo třeba řešit nevyhovující 

prostorové podmínky. V letech 1895–1901 proto byla vystavěna nová budova, nicméně 

opětovné otevření knihovny se uskutečnilo až 1. března 1909. Knihovní fond byl v té době 

stále tvořen především dary. V roce 1890 Jan Peisker (1851–1933) věnoval knihovně 1 800 

svazků a roku 1906 jí poslanec František Schwarz daroval 6 426 svazků. Nejvýznamnější byl 

však dar plzeňského arciděkana Jana Plevky (1828–1889), který knihovně věnoval v letech 

1879, 1909 a 1914 takřka celou knihovnu plzeňského arciděkanství, obsahující hodnotnou 

sbírku prvotisků a starých tisků. V roce 1909 bylo založeno oddělení pilsnensií, oddělení 

časopisů a oddělení české literatury předbřeznové. Cílem vedení muzea bylo vytvořit velkou 

                                                 
19 Následující text o dějinách knihovny Západočeského muzea v Plzni vznikl na základě článku o historii 
oddělení knihovny [Západočeské, Historie]. 
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vědeckou knihovnu, jež by soustředila fondy plzeňských knihoven. Na začátku 20. století 

byly muzeu svěřeny do péče knihovna Přírodovědného klubu, knihovna Společnosti 

pedagogického muzea, Klubu českých turistů, Spolku inženýrů a architektů, Okresní 

knihovna učitelská a Okresní studijní knihovna Čiperova. Tyto knihovny si ponechaly 

majetková práva, avšak doplňování, zpracování a půjčování přenechaly muzejní knihovně. 

V roce 1925 měly tyto připojené knihovny 74 840 svazků, což přineslo knihovně prostorový 

problém, který se nepodařilo vyřešit. V období Protektorátu se změnil název knihovny na 

„Sdružené vědecké knihovny“ a v roce 1945 se knihovna vrátila k původnímu názvu 

„Knihovna Historického muzea“. 

 Knihovna Umělecko-průmyslového musea ani samotné muzeum po rozdvojení 

v roce 1888 příliš neprosperovaly. To se však změnilo v roce 1905 po přestěhování do nově 

postavené budovy muzea. Zásluhou druhého ředitele Umělecko-průmyslového musea 

Jindřicha Čadíka (1891–1979) bylo v muzeu vytvořeno oddělení knižních vazeb. Muzeum tak 

na jedné straně získalo celou řadu cenných vazeb, na druhou stranu byl však opomíjen popis 

tisku či rukopisu. Do tohoto oddělení se dostalo cca 65 svazků z darované arciděkanské 

knihovny.  

Po roce 1945 se ředitel Historického muzea Bohdan Bayer (1896–1968), ředitel 

Národopisného muzea Ladislav Lábek (1882–1970) a předseda Svazu českých museí Fridolín 

Macháček (1884–1954) snažili sloučit tato dvě plzeňská muzea. Dne 8. března 1948 

Nařízením Ústředního národního výboru v Plzni byla muzea spojena v jeden celek, 

Západočeské muzeum. V roce 1948 byly z muzejních sbírek vyjmuty archivní sbírky a 

zřízen Archiv města Plzně, o dva roky později byla odebrána Čiperova studijní knihovna i 

knihovna bývalého Historického muzea i se všemi podřízenými knihovnami. Tyto se staly 

základem pro Státní vědeckou knihovnu v Plzni. Západočeskému muzeu tak zůstala jen 

knihovna bývalého Umělecko-průmyslového musea čítající 18 543 svazků. 

Neřízený přesun knihovního fondu trval několik let a při dělení knihovních sbírek 

docházelo k rozmělnění dílčích darovaných celků, jak tomu bylo v případě daru J. Plevky.  

Příčinami stagnace této muzejní knihovny byly nejen organizační zmatky spojené 

s celkovými společenskými změnami v padesátých letech, ale také nedostatečný personál 

knihovny a celková chybějící koncepce rozvoje oddělení. Nové pracovní posily, založení 

nových katalogů, změny způsobů evidence a akvizice oživily v druhé polovině šedesátých let 

jeho provoz. V sedmdesátých letech vznikly sloučením fyzickým i evidenčním dva nové 

sbírkové fondy – staré tisky a regionální literatura. Další sjednocování sbírek proběhlo 
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v devadesátých letech, kdy se jednotky z ostatních oddělení včlenily do stávající sbírky. Fond 

knižních vazeb, do té doby uložený v uměleckoprůmyslovém oddělení, byl spolu s několika 

rukopisy včleněn do sbírek knihovny. Samostatným celkem nadále zůstává v Západočeském 

muzeu zachovaná knihovna zrušeného Národopisného muzea Plzeňska.  

V současné době jsou v knihovně Západočeského muzea v Plzni (dále jen KZČM) 

zaměstnáni čtyři pracovníci (vedoucí knihovny je PhDr. Ila Šedo). Knihovní fond, čítající 

80 tisíc svazků, je členěn na tři části: studijní fond (základem je fond bývalého Umělecko-

průmyslového musea; zahrnuje odbornou literaturu získanou dle tematického plánu 

doplňování); sbírkové fondy – sbírkový fond Staré tisky20 (rukopisy, prvotisky, staré tisky) a 

sbírkový fond Regionální literatura (pilsnensia); a fond mezinárodních výměn. Knihovna 

vlastní vzácné a bibliofilské tisky, soubory exlibris, soubory nakladatelských vazeb, např. 

ruční vazby Ludvíka Bradáče (1885–1947) a Karla Šilingera (1891–1963) či soubory 

faksimilií, např. Gutenbergovu 42řádkovou bibli, Trojánskou kroniku, Weltchronik 

[Západočeské, Základní]. Celý sbírkový fond je zpracován v online katalogu. Mnoho 

rukopisů i rukopisných zlomků bylo za pomoci dotačního programu VISK 6 zdigitalizováno a 

zpřístupněno prostřednictvím badatelského prostředí Manuscriptoria (celkem 176 záznamů) 

[Manuscriptorium, ENRICH]. Charakter sbírky rukopisů odráží sběratelské aktivity 

zakladatelů muzea i jejich následníků. Sbírka rukopisů KZČM obsahuje rukopisy od 13. do 

20. století rozmanitého druhu (modlitební knihy, kolekce diplomů aj.) a nejrůznějších jazyků. 

Nejvíce rukopisů pochází z 18. a 19. století. Nejstarším rukopisem je zlomek antifonáře 

německého původu z druhé poloviny 13. století. Svou výzdobou vyniká modlitební kniha 

„Christliche Andachts Übungen“ z roku 1747, jejíž vazba byla opatřena cenným stříbrným 

kováním pocházejícím patrně od pražského klenotníka Nigrina. Z literárního hlediska je 

nejcennějším tiskem Kalendář historický Daniela Adama z Veleslavína s přítisky básníka 

Jiřího Hanuše Velinského z let 1616–1637. Z výtvarného hlediska je za vzácný tisk 

považován spis „Compilatio librorum historialium totius bibliae“ Jana de Utina z poloviny 

14. století s řadou kvalitních miniatur [Soupis, 2004, s. xiii–xv].  

Knihovna poskytuje zájemcům řadu služeb: prezenční půjčování dokumentů, 

meziknihovní výpůjční služby, reprografické služby, rešeršní služby, fotografování, 

skenování, prohlídky historického interiéru knihovny, přednášky, školení počítačové 

gramotnosti, službu Ptejte se knihovny aj. Díky konsorciím poskytuje svým uživatelům 

                                                 
20 Části tohoto sbírkového fondu byly zpracovány a publikovány: LINDA, Jaromír. Soupis rukopisů 
Západočeského muzea v Plzni. 1. vyd. V Plzni : Západočeské muzeum, 2004. 216 s. ISBN 80-7247-014-0 a 
HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni. 1. vyd. V Plzni : Západočeské muzeum, 2000. 
147 s. ISBN 80-7247-009-4. 
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lokální přístup do zahraničních databází: Art Full Text (plnotextová databáze pokrývající 

obory archeologie, architektury, historie umění, urbanistiky, malířství, průmyslové grafiky, 

filmu a fotografie aj.), Springer Link a Manuscriptorium. Dále svým uživatelům nabízí vstup 

do dvou digitálních knihoven: Krameria a Plzeň a Plzeňsko na starých mapách. 

Elektronickým katalogem knihovna disponuje od roku 1992. Záznamy byly nejprve 

zpracovávány v systému MAKS, od roku 1998 jsou katalogizovány v systému KP-Sys a od 

roku 2004 v systému Kp Win SQL. Vedle elektronického katalogu má knihovna soupisové 

katalogy a několik lístkových katalogů (nejstarší ručně psaný lístkový katalog je veden na 

lístcích velikosti 100 x 145 mm, ukončen byl v padesátých letech 20. století; lískový katalog 

s lístky mezinárodního formátu 75 x 125 mm založila a vedla v letech 1965–1982 Helena 

Hájková, v letech 1982–1987 Eva Brychová a v letech 1987–1992 Ivana Kážová, katalog byl 

ukončen v roce 1994; poslední lístkový katalog je tvořený tištěnými záznamy elektronického 

katalogu) [Západočeské, Katalogy]. Knihovna má otevřeno 24 hodin týdně (út, st, čt 9:00–

12:00/13:00–17:00 a pá 9:00–12:00). Na základě knihovního zákona č. 257/2001 Sb. byla 

knihovna Západočeského muzea v Plzni v roce 2003 zaevidována pod číslem 4145 na 

Ministerstvu kultury ČR [Adresář, c2003]. Západočeské muzeum eviduje své sbírky i dle 

muzejního zákona č. 122/2000 Sb. Do Centrální evidence sbírek muzeum přihlásilo 

17 podsbírek: knihovní fond je zastoupen v etnografické podsbírce (hudebniny, knihy a 

písemnosti), v podsbírce knihy (obsahuje 1656 jednotek), podsbírce mapy a plány (obsahuje 

1117 jednotek) a podsbírce písemnosti a tisky (obsahuje 6817 jednotek) [Centrální, Sbírka 

Západočeského]. Knihovna Západočeského muzea v Plzni směřuje k maximálnímu 

zpřístupnění svých sbírek odborným badatelům i laické veřejnosti. 

2.3.2 Knihovna Městského muzea v Čáslavi 

Městské muzeum v Čáslavi patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách. Sídlí 

v novorenesanční budově21 postavené přímo pro muzejní účely v roce 1884. Pro veřejnost 

bylo zpřístupněno 22. listopadu 1885 [Městské, Historie, c2007].  

Základ muzejní knihovny (především regionální literatura a čáslavika) byl dán 

muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“, který byl založen v roce 1864 s cílem 

zachraňovat a soustřeďovat veškeré historické památky regionálního charakteru. Vedle tří 

sbírek (archiv, sbírka mincí, sbírka starožitností) vznikla i spolková knihovna. V čele výboru 

stál nejprve Jan Hendrich (nar. 1845) a od roku 1891 Kliment Čermák (1852–1917). Spolek 

udržoval dobré kontakty s vědci a českými i zahraničními vědeckými institucemi. Spolek 

                                                 
21 Budovu projektoval ing. František Tetřev a postavil František Skřivánek. 
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kromě svých bohatých sbírek vlastnil i vzácné přírodovědné sbírky Josefa Kaunického (1820–

1908) a tyto sbírky prezentoval na řadě výstav. Důležitá byla i jeho vydavatelská činnost – 

Spolek vydával mezi lety 1895–1901 „Věstník českoslovanských museí a spolků 

archeologických“ a v letech 1903–1910 měsíčník „Československé letopisy musejní“. Okolo 

roku 1900 začala činnost Spolku upadat a v roce 1909 byl podán návrh na jeho rozpuštění. 

Sbírky Spolku se podařilo zachránit spojením se sbírkami Městského musea Kaunického. Po 

první světové válce, díky Františkovi Škrdlemu (1888–1958), se činnost Spolku opět obnovila 

a Včela se postupně stávala organizátorem vlastivědného  a kulturního života na Čáslavsku. 

Bohužel po druhé světové válce, kdy byl Spolek začleněn do tzv. Národní fronty, nastal jeho 

další konec. Svého obnovení se Spolek dočkal až v roce 1991 na podnět ředitelky Městského 

muzea Čáslav. Nejdůležitější činností Spolku se staly odborné přednášky z různých 

historických oborů. Za významné se však dají považovat i další jeho počiny. V roce 1996 

vznikla tzv. pracovní skupina „Podzemí“, která systematicky odhaluje, zkoumá a zajišťuje 

čáslavské podzemí [Městské, Muzejní, c2007].  

Dnes je knihovní fond rozšířen i o publikace z oblasti pomocných věd historických, 

literaturu uměnovědnou i obecně historickou a nechybí ani sbírka starých tisků. Fond je 

průběžně doplňován jak nákupem, tak i dary soukromých osob. V současnosti její fond čítá 

14 tisíc svazků. Muzejní knihovna je institucionálním členem Svazu knihovníků a 

informačních pracovníků (dále jen SKIP) a Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií 

(dále jen AMG). Správcem muzejní knihovny je PhDr. Drahomíra Nováková. Knihovna byla 

v roce 2003 zaevidována pod číslem 4001 na Ministerstvu kultury ČR [Adresář, c2003]. Její 

sbírka „písemnosti a tisky“, čítající 9 123 jednotek, je evidována i v Centrální evidenci sbírek. 

Sbírka obsahuje knihy, rukopisy, staré tisky, separáty, novinové výstřižky, korespondenci, 

fotografie, pohlednice, alba, hudebniny aj. z Mahenova literárního památníku22 a z Dusíkova 

ústavu23. Knihovní fondy jsou zpracovány ve 2. stupni evidence. Muzejní knihovna vlastní 

přes 3 200 svazků starých tisků a rukopisů z celé Evropy, které se do knihovny dostaly 

společně s knihovnou Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“. Rukopisná 

sbírka obsahuje zlomky z doby Karla IV., řadu redakcí staročeských biblí, včetně vzácných 

prvotiskových vydání a humanistické tisky [Centrální, Sbírka Městského]. Online katalog 

Clavius byl zakoupen v roce 2010. Veškerý knihovní fond je uživatelům k dispozici jen pro 

prezenční studium. Knihovna má otevřeno 14 hodin týdně (po, st 8:00–11:00/12:00–16:00). 
                                                 
22 Mahenův literární památník vznikl v roce 1950 a jeho zakladateli byli Milan Marek (1925–2003) a Jiří 
Žantovský (1909–2000) [Centrální, Sbírka Muzea]. 
23 Dusíkův ústav byl založen v roce 1940 čáslavským rodákem a hudebním skladatelem Silvestrem Hippmannem 
(1893–1974). Sbírka obsahuje dokumentaci o Janu Ladislavu Dusíkovi (1760–1812) a o mnoha dalších 
hudebních osobnostech, institucích a hudebních, či pěveckých tělesech [Centrální, Sbírka Muzea]. 
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Vedle výpůjčních služeb muzejní knihovna nabízí svým uživatelům reprografické služby a 

skenování. Knihovna spolupracuje se Souborným katalogem ČR, do kterého již zaslala 806 

záznamů, z toho u 219 záznamů se vyskytuje jako vlastník záznamu [SKC, c2009].  

2.3.3  Knihovny Muzea východních Čech v Hradci Králové 

Založení Muzea východních Čech v roce 1880 předcházela výstava starožitností a 

památností konaná roku 1879. Mnoho vystavovaných předmětů město zakoupilo do sbírek 

nově budovaného muzea, vedle těchto se do muzea dostaly i hodnotné městské památky 

uchovávané na radnici – tzv. Eliščin pás a gotické lžičky, sbírka vzácných hudebních 

rukopisů bývalých královéhradeckých literátských kůrů aj. Stanovy muzea byly schváleny 

6. srpna 1880, avšak jeho sbírky byly veřejnosti zpřístupněny až 1. února 1885. Na jejich 

uspořádání se podílel náměstek starosty Ladislav Jan Pospíšil (1848–1893). Původní dvě 

oddělení, archeologické a průmyslové, se v roce 1896 rozdělila na dvě nezávislá muzea – 

historické a průmyslové pro severovýchodní část Království českého. Na začátku 20. století 

bylo muzeum umístěno v několika budovách, což způsobovalo potíže zejména při 

vystavování sbírek. Proto byla v letech 1909–1912 postavena nová muzejní budova podle 

návrhu architekta Jana Kotěry (1871–1923), která byla určena pro obě městská muzea. 

Muzejní budova byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku. Zásluhou 

městského tajemníka Ludvíka Domečky (1861–1937), správce sbírek v letech 1895–1937, se 

muzeum dočkalo svého rozmachu. V meziválečném období byla zřízena v Hradci Králové 

další muzea a ta se i s výše jmenovanými po druhé světové válce sloučila v jedinou instituci, 

která se v roce 1959 stala krajským muzeem. Muzeum několikrát měnilo svůj název, 

zřizovatele i náplň práce. V letech 1974–1991 působilo jako Krajské muzeum východních 

Čech a od roku 1991 je známé pod názvem Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

[Muzeum, Historie muzea, c2009]. V současné době je Muzeum východních Čech v Hradci 

Králové jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách a 

v jeho archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách lze nalézt 

přibližně 2 800 000 sbírkových předmětů [Muzeum, Charakteristika, c2009]. 

Pod správu muzea patří i jeho dvě knihovny, knihovna společenskovědní a 

přírodovědecká, které se vyvíjely nezávisle na sobě. Muzejní společenskovědní knihovna 

byla zřízena a zpřístupněna veřejnosti v roce 1896. V roce 1912 byla největší knihovnou ve 

městě, nicméně v polovině 20. století, po vzniku Státní vědecké knihovny, význam muzejní 

knihovny poklesl [Muzeum, Historie knihovny, c2009]. Správcem společenskovědní 

knihovny je Ivana Nývltová, která je taktéž členem Knihovnické komise AMG. Knihovní 
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fondy dokumentují kulturní dění se vztahem zejména k východočeskému regionu, s důrazem 

na Královéhradecko a jeho osobnosti. Současný knihovní fond je rozdělen na studijní a 

sbírkovou část. Studijní fond obsahuje více než 51 tisíc svazků zaměřených na české a 

regionální dějiny, archeologii, numismatiku, etnografii, dějiny řemesel, architektury, umění a 

muzejnictví aj. Konzervační sbírkový fond knihovny, obsahující okolo 9 tisíc svazků 

zaměřených na shromažďování dokladů literární tvorby z území severovýchodních Čech, 

sbírku starých tisků, rukopisů, map, bibliografií, korespondence, exlibris aj., je evidován 

v Centrální evidenci sbírek. Jedinečný je i soubor více než šedesáti hudebních rukopisů z 15.–

19. století, jejichž převážná část vznikla díky takřka třistaletému působení literátského 

bratrstva při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Ve fondu se nalézá rovněž na dvě stě 

rukopisů (většinou se jedná o soubory modliteb) především z 18. století. Knihovní fondy 

obsahují i řadu pramenů k historii divadelnictví či k výrobě hudebních nástrojů [Centrální, 

Sbírka Muzea]. Knihovna se od roku 2000 účastní dotačního podprogramu VISK 6, v jehož 

rámci jsou postupně digitalizovány nejstarší hudební i jiné rukopisy. Jedná se např. o Český 

kancionál (2. pol. 16. století) s původní slepotiskovou vazbou i s ozdobným kováním nebo 

o Fransův kancionál z roku 1505. Tyto jsou zpřístupněny na webových stránkách 

Manuscriptoria (jedná se celkem o 26 záznamů) [Manuscriptorium, ENRICH]. Knihovna byla 

v roce 2003 zaevidována pod číslem 4716 na Ministerstvu kultury ČR [Adresář, c2003]. 

Knihovna je otevřena 15 hodin týdně (po, st 9:00–12:00/13:00–17:30). Společenskovědní 

knihovna oproti přírodovědecké přispívá do Souborného katalogu ČR, do kterého již zaslala 

729 záznamů, z toho u 194 záznamů se vyskytuje jako vlastník záznamu [SKC, c2009]. 

V badatelně jsou uživatelům k dispozici dva počítače s přístupem na Internet. Vedle 

lístkového katalogu má knihovna i online katalog Clavius.   

Fond přírodovědecké knihovny je tvořen od roku 1939 v rámci knihovny 

samostatného Přírodovědeckého muzea. Knihovna do roku 1993 sídlila v původním sídle 

Přírodovědeckého muzea v budově bývalé radnice a kvůli nevyhovujícím klimatickým i 

prostorovým podmínkám se přemístila do současných prostor v Gayerových kasárnách 

[Muzeum, Přírodovědecká, Historie, c2009]. Správcem přírodovědecké knihovny je Miroslav 

Mikát. Knihovna je pro zájemce otevřena po předchozí domluvě. Knihovní fond je zaměřen 

na základní přírodovědecké obory: geologii, paleontologii, botaniku, entomologii a zoologii. 

K nejcennějším dílům patří velká atlasová díla z 1. poloviny 20. století, např. vícedílné 

kompendium o světové fauně motýlů od Adalberta Seitze (Die Grossschmetterlinge der Erde). 

Fond, který obsahuje přibližně 20 tisíc svazků, je rozdělen do dvou samostatných fondů, a to 

na fond monografií a fond periodických publikací. V online katalogu Clavius je zpracován 
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celý knihovní fond [Muzeum, Přírodovědecká, c2009]. Knihovna byla v roce 2003 

zaevidována pod číslem 4841 na Ministerstvu kultury ČR [Adresář, c2003]. 

Ani jedna z knihoven není samostatným oddělením muzea. Obě muzejní knihovny 

poskytují svým uživatelům prezenční výpůjční a meziknihovní výpůjční služby, výjimečně 

nabízí i rešeršní služby nebo skenování.24  

2.3.4 Knihovna Severočeského muzea v Liberci 

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové 

muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Jeho sbírkový fond se 

zaměřoval na místní tradice: sklo a textil. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů 

v aukčních domech a u významných starožitníků z celé Evropy se sbírky rychle rozrůstaly a 

musely se několikrát stěhovat. V letech 1897–1898 byla proto postavena nová budova podle 

návrhu Friedricha Ohmanna (1858–1927) v romanticko-historizujícím stylu. V roce 1904 

získalo muzeum okolo 2 500 uměleckých děl z pozůstalosti kurátora a mecenáše barona 

Heinricha Liebiega (1839–1904). Po druhé světové válce byly k muzeu připojeny regionální 

sbírky ze zrušeného Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci. Vedle 

knihovny má dnes Severočeské muzeum tři sbírková oddělení: přírodovědecké, historické a 

uměleckohistorické [Severočeské, O muzeu, c2004–2010].   

Vznik knihovny Severočeského muzea se datuje rokem 1873. Její fond od počátku 

obsahoval publikace ke všem oborům umělecko-řemeslné činnosti, knihy z dějin výtvarného 

umění, řemesel, odborné publikace o architektuře, stavitelství, sochařství, malířské 

monografie, odborné časopisy, muzejní sborníky aj. První zmínka o knihovně však pochází až 

z roku 1884, kdy došlo k reorganizaci knihovny pod dohledem kustoda muzea architekta 

W. D. Vivié (1848–1919). Knihovna v této době fungovala jako čítárna pro veřejnost. V roce 

1888 byl sestaven architektem a kustodem Albertem Hofmannem (1859–1926) první tištěný 

katalog25 muzejní knihovny. Zásluhou ředitele muzea a kustoda Gustava Edmunda Pazaurka 

(1865–1935) došlo v letech 1893–1905 k největšímu rozvoji knihovny. Krize muzea nastala 

během druhé světové války, kdy muzejní i knihovní činnost postupně ustávala, až bylo 

muzeum nakonec uzavřeno. Vzácné sbírkové předměty byly odvezeny do okolních zámků, 

zbytek byl zabalen a ukryt ve sklepních prostorách. V muzeu byly zřízeny sklady N. S. 

Frauenschaftu26, zařízení pro dětské útulky a na půdě sídlila vysílačka německé vojenské 

                                                 
24 To se děje na základě písemného souhlasu uživatele, kterým se tak zavazuje dodržovat omezení nakládání 
s informacemi v duchu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jen pro osobní účely studia. 
25 Katalog der Bibliothek des Nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg 
26 Nacionálně socialistická liga žen, organizační složka NSDAP pro ženy, založená v říjnu 1931 
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policie pro území Sudet. V roce 1945 převzala muzeum česká správa a roku 1948 byla 

znovuotevřena umělecko-historická knihovna. Po válečných letech byl knihovní fond 

doplňován z konfiskovaného majetku a tzv. svozů z muzeí v Chrastavě, Novém Městě pod 

Smrkem, České Kamenici a Hrádku nad Nisou (923 svazků tisků a rukopisů). V roce 1949 se 

knihovna Severočeského muzea stála pobočkou Státní studijní knihovny. V padesátých letech 

20. století, v době působení knihovníka Jana Štěničky, došlo k inventarizaci a katalogizaci 

knihovního fondu, který čítal více jak 20 tisíc svazků. V době tzv. normalizace byly 

z knihovního fondu převedeny do Krajského muzea v Teplicích publikace prvorepublikových 

autorů – T. G. Masaryka, E. Beneše aj. V roce 1973 dosahoval knihovní fond velikosti 

30 tisíc svazků [Severočeské, Knihovna, c2004–2010]. 

V současnosti knihovna doplňuje své fondy o publikace z oborů, kterými se muzeum 

zabývá (teorie a dějiny výtvarného umění a řemesel, monografie malířů a sochařů, současné 

umění a design aj.). Nové publikace jsou většinou získávány koupí (56 %), domácí a 

mezinárodní výměnou (26 %), dary (16 %) a částečně i vlastní ediční činností nebo díky 

grantům. Knihovní fond čítá 50 tisíc svazků, z toho 1 100 svazků tvoří sbírkovou část 

knihovny (sbírka starých tisků, sbírka knižních vazeb). Knihovní fond obsahuje sborníky 

muzeí a spolků, velké množství aukčních katalogů, publikace z oblasti architektury, 

architektonických památek, ornamentiky, předlohy umělecko-řemeslných prací (kovářské a 

zámečnické práce, nábytek, vybavení interiérů, užité umění, textil, sklo, porcelán, šperky). 

Knižní fond je spravován i dalšími odděleními muzea. Jedná se především o příručku 

historického oddělení (3 000 svazků), která je zaměřena na pravěké a novodobé dějiny 

regionu a samotného Liberce. V této příručce se nachází i sbírka rukopisů a listin, sbírka 

pohledů a dokumentárních fotografií. V příručce přírodovědeckého oddělení se nalézá 

odborná literatura z oblasti botaniky, zoologie, ekologie, regionální vlastivědné publikace, 

sborníky přírodovědných institucí z Česka a z různých částí Evropy, přírodovědné časopisy, 

mapy aj. Příručka fotodokumentačního oddělení obsahuje odborné fotografické publikace a 

časopisy. Příruční odbornou knihovnu vlastní i konzervátorské oddělení. Muzejní knihovna 

spravuje generální jmenný lístkový katalog, předmětový katalog (obsahuje knihovní fond od 

založení knihovny do 80. let 20. století) a lístkový přehled katalogů výstav. Knihovna 

průběžně retrokatalogizuje svůj fond přímo do elektronického katalogu. Online katalog 

Clavius je přístupný od prosince 2005 prostřednictvím sítě Internet. Přírodovědecké a 

historické oddělení spravují jmenné a předmětové katalogy přímo ve svých odděleních. 

Vedoucím muzejní knihovny je Zdeněk Hrabák. Knihovna není samostatným oddělením 

muzea. Knihovna je otevřena jen 6 hodin týdně (út a čt 13:00–16:00), přesto svým uživatelům 
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nebo zájemcům nabízí možnost otevření mimo tuto dobu na základě předchozí domluvy. 

Knihovna poskytuje prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby, rešeršní a 

reprografické služby. Zaměstnancům muzea poskytuje i absenční výpůjčky. Uživatelům je 

k dispozici studovna, počítačové pracoviště s katalogem knihovny a veřejným přístupem na 

Internet [Severočeské, Knihovna, c2004–2010]. Knihovna byla v roce 2002 zaevidována pod 

číslem 2184 na Ministerstvu kultury ČR [Adresář, c2003]. Do Centrální evidence sbírek 

muzeum přihlásilo 42 podsbírek: knihovní fond je zastoupen např. v podsbírce staré tisky 

(staré tisky a umělecká knižní vazba), v podsbírkách soudobé dějiny, pohlednice, plakáty a 

grafika [Centrální, Sbírka Severočeského]. Muzejní knihovna spolupracuje se Souborným 

katalogem ČR, do kterého již zaslala 529 záznamů, a to převážně klasickým papírovým 

způsobem [SKC, c2009]. V roce 2009 byly z podnětu knihovny založeny stránky pro 

Severočeské muzeum na YouTube27 a Facebook28, které přinášejí informace i o dění 

v knihovně. Odkazy na různé akce, např. na muzejní noc v knihovně, jsou umístěné na 

serveru Rajce.net29 [BĚHALOVÁ, 2011d].  

Závěrem je vhodné uvést osobní postřeh Z. Hrabáka tak, jak ho formuloval 

v dotazníku [BĚHALOVÁ, 2011d], který vystihuje aktuální situaci muzejních knihoven. 

„Mezi návštěvníky muzea a obyvateli Liberce dosud není knihovna jako součást muzea 

příliš známá. Počítač se začal v knihovně muzea využívat poměrně pozdě, původní evidence 

nejsou úplně vyhovujícím základem pro služby knihovny, přesto je potenciál knihovny 

z mnoha hledisek vysoký. Snaha knihovny je zpřehlednit evidence a  zpřístupnit maximální 

množství dat on-line. Dále by knihovna měla zájem být prostředníkem mezi muzeem a 

veřejností, propagovat muzeum i knihovní fondy a pomáhat pracovníkům i uživatelům 

s využíváním moderních informačních zdrojů. (Je to však i otázka počtu úvazků, apod.)“ 

                                                 
27 YouTube [online]. Liberec : Severočeské muzeum, datum registrace 27.08.2009 [cit. 2011-06-05]. 
Severočeské muzeum Liberec. Dostupný z WWW: <http://www.youtube.com/user/muzeumlbc>. 
28 Facebook [online]. Facebook, c2011 [cit. 2011-06-05]. Severočeské muzeum v Liberci. Dostupný z WWW: 
<http://cs-cz.facebook.com/people/Severo%C4%8Desk%C3%A9-Muzeum-V-Liberci/100000468866177>. 
29 Rajče.net [online]. Praha : MAFRA, c2005–2011[cit. 2011-06-05]. Severočeské muzeum v Liberci. Dostupný 
z WWW: <http://muzeumlb.rajce.idnes.cz/>. 
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3 LEGISLATIVA 

Provoz muzejních knihoven se musí řídit řadou českých právních předpisů. Již termín 

muzejní knihovny napovídá, že mezi nejdůležitější budou patřit ty právní předpisy, které se 

bezprostředně týkají knihovní a muzejní legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 257/2001 

Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Muzejních knihoven se, kromě výše zmíněných zákonů, dotýkají i další podzákonné 

právní předpisy nebo jiné zákony. Především se jedná o zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 71/1994 

Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 214/2002, o vývozu některých 

kulturních statků z celního území Evropských společenství, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Podzákonnými právními předpisy jsou vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů; vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona 

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (knihovní zákon);30 nařízení Rady (ES) č. 116/2009, o vývozu kulturních 

statků31 nebo nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací 

                                                 
30 Ta upravuje zajištění mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Konkrétně se jedná o stanovení povinnosti 
předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním 
knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby 
metodickou pomoc. Vyhláška  dále  stanovuje podrobnosti  o  vedení  evidence  knihovního  fondu  a náležitosti 
zápisu o výsledku revize knihovního fondu. 
31 Kulturní statky se mohou vyvézt mimo území Společenství jen na základě předložení vývozního povolení. 
Nařízení stanovuje kategorie kulturních statků a k nim přiděluje příslušné finanční limity v eurech. Muzejních 
knihoven se týkají kategorie 9 – Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur; kategorie 10 – Knihy starší 100 let 
a kategorie 11 – Tištěné mapy starší 200 let.  



 32 

na podporu knihoven, ve znění pozdějších předpisů. K muzejnímu zákonu vydalo 

Ministerstvo kultury i několik metodických pokynů32.  

3.1 Muzejní knihovny a zákon č. 257/2001 Sb.  

 Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a 

informační služby, včetně jejich provozování. Smyslem zákona je dosažení stavu, kdy na 

území celého státu budou všem občanům bez rozdílu k dispozici veřejné knihovnické a 

informační služby, a to pokud možno ve stejné kvalitě, rozsahu a rychlosti.  

Knihovní zákon se vztahuje i na muzejní knihovny (jakožto základní knihovny se 

specializovaným fondem) evidované na Ministerstvu kultury ČR a tyto musí zaručit rovný 

přístup všem bez rozdílu a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby vymezené 

tímto zákonem. Muzejní knihovny, které jsou registrovány v evidenci knihoven33 

Ministerstva kultury ČR mohou požádat o dotace z peněžních prostředků státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů (§ 15 knihovního zákona). Dotace je možné poskytnout na 

projekty vědy a výzkumu, zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných 

knihovních a informačních služeb, podporu propojení knihoven v síti, zpracování 

informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění, doplnění knihovního 

fondu, ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí, zpřístupnění knihovních 

fondů pro občany se zdravotním postižením, projekty v oblasti kulturní, výchovné a 

vzdělávací činnosti, zajištění výkonu regionálních funkcí, zabezpečení dalšího odborného 

vzdělávání pracovníků knihoven, výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny a vybavení 

objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy [Zákon č. 257/2001 Sb.]. Za 

účelem zajištění bezproblémového poskytování dotací z prostředků státního rozpočtu a 

státních finančních aktiv a Národního fondu Vláda České republiky stanovila přesná pravidla, 

která jsou rozvedena v Nařízení vlády č. 288/2002 Sb. Za registrované muzejní knihovny 
                                                 
32 Metodický pokyn č. 53/2001 k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a 
galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi); Metodický 
pokyn č. 14639/2002, k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem 
sbírkových předmětů do zahraničí; Metodický pokyn č. 10774/2004, k vývozu kulturních statků z celního území 
Evropských společenství; Metodický pokyn č. 5762/2005, k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona 
č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
daní, na změny v centrální evidenci sbírek; Metodický pokyn č. 4688/2007, k zajištění průkaznosti evidence 
sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve 
vlastnictví státu a územních samosprávných celků; Metodický pokyn č. 10012/2010, k ochraně sbírek muzejní 
povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem. 
33 Knihovna musí předložit veškeré potřebné údaje o sobě dle § 5 odst. 3 knihovního zákona a nezbytné přílohy 
(zřizovací listinu a knihovní řád) a musí poskytovat veřejné knihovnické a informační služby, které jsou 
definovány v ustanovení § 4 knihovního zákona.  



 33 

sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje 

knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady 

odměn za užití autorských děl podle zákona č. 121/2000 Sb. (§ 9 knihovního zákona) a platí 

za ně poplatky správci autorských práv za půjčování dokumentů. Evidované muzejní 

knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 knihovního zákona), jinak by musely každý 

rok zinventarizovat celý svůj fond, a to je mnohdy fyzicky nereálné.  

Z knihovního zákona vznikají muzejním knihovnám i povinnosti: registrované 

muzejní knihovny musí aktualizovat své údaje v evidenci knihoven; vést statistiky 

meziknihovní výpůjční služby; provádět evidenci a revizi knihovního fondu (provozovatel 

muzejní knihovny je povinen ověřovat soulad evidenčních záznamů se skutečným stavem) a 

vyřazovat dokumenty podle daných kritérií (vyřadit lze pouze takové knihovní dokumenty, 

které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny nebo multiplikáty knihovních 

dokumentů nebo knihovní dokumenty opotřebené, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly 

být informačním přínosem). Meziknihovní výpůjční služby je muzejní knihovna povinna 

poskytovat bezplatně, avšak dožádaná knihovna může požadovat úhradu vynaložených 

nákladů, a to včetně úhrady nákladů na dopravu knihovního dokumentu. Periodicitu období, 

kdy provozovatel knihovny je povinen provádět revizi knihovního fondu, stanoví zákon, a to 

s ohledem na počet knihovních dokumentů. Proto zákonodárce stanovil, že provozovatel 

knihovny není povinen dodržovat lhůty pro inventarizaci majetku stanovené v zákoně 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Knihovní dokumenty, které byly 

zařazeny v konzervačním fondu nebo v historickém fondu lze vyřadit pouze se souhlasem 

Ministerstva kultury ČR. Jestliže příslušný správní orgán Ministerstva kultury zjistí, že ze 

strany provozovatele knihovny dochází k porušování některé z povinností zákonem 

stanovených, a neodstraní-li provozovatel tyto nedostatky, na které byl upozorněn, je 

příslušný správní orgán oprávněn uložit provozovateli knihovny pokutu. 

Otázka regionálních funkcí34 (§ 2 písm. h) a § 11, odst. 3 a 4 knihovního zákona) je 

v případě muzejních knihoven složitá. Na tomto místě je třeba si uvědomit, že regionální 

funkce nebyly původně zamýšleny pro muzejní knihovny, spíš se jedná o pomoc malým 

obecním (místním) knihovnám. Regionální funkce ve smyslu zajištění pomoci při revizích, 

                                                 
34 Regionální funkce jsou určeny knihovnám, které nemají finanční anebo odborné zázemí k tomu, aby mohly 
v plném rozsahu poskytovat veřejné knihovnické a informační služby, ve smyslu § 4 knihovního zákona. 
Naplňování regionálních funkcí zpřesnilo usnesení vlády ČR ze dne 16. ledna 2002 č. 68, o Programu podpory 
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. Rozvoj regionálních služeb je v každém kraji limitován objemem 
přidělených finančních prostředků. Realizaci regionálních funkcí tedy zajišťuje kraj z peněžních prostředků 
svého rozpočtu a záleží jen na zastupitelstvu každého kraje, kolik peněz komu přidělí. 
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budování výměnných souborů či zajištění servisu výpočetní techniky nejsou cestou, po které 

by se muzejní knihovny měly vydat. Pomoc či raději spolupráce muzejních knihoven v rámci 

regionálních funkcí je možná spíše v oblasti vzdělávání (školení katalogizačních pravidel) či 

metodické pomoci (problematika automatizace a digitalizace), např. poradenství v přípravě 

grantových žádostí. Muzejní knihovny v Královéhradeckém kraji, např. Společenskovědní 

knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové, v rámci regionálních funkcí 

spolupracují se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové např. na projektu 

Retrokonverze regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta 1800–196535, jehož 

výsledkem je databáze periodik dostupná z webové adresy 

http://aleph.svkhk.cz/F/?func=find-b-0&local_base=region nebo na projektu Reformátování 

východočeských periodik 19. a 20. století36, kde si knihovny vzájemně doplňovaly vybrané 

řady ohrožených regionálních periodik [NÝVLTOVÁ, s. 1]. V případě, že by muzejní 

knihovna chtěla poskytovat regionální funkce v rozsahu stanovém rozhodnutím vlády, pak 

musí o tyto změny žádat svého zřizovatele (výkon regionálních funkcí musí být zakotven ve 

zřizovací listině instituce) a zavázat se k tomu, že výkon bude provádět podle zákonných 

norem a standardů [CEMPÍRKOVÁ, 2005, s. 25–26].   

V současné době je evidováno 140 muzejních knihoven v České republice (cca kolem 

70 %) [BĚHALOVÁ, 2011a], z toho v Čechách je zaregistrováno 96 muzejních knihoven, to 

odpovídá rovněž 70 % (viz podkapitola 5.1.1). Velké procento evidovaných knihoven je 

zásluhou předně Knihovnické komise AMG, která v minulých letech podpořila znalost 

knihovního zákona a jeho výhod u ředitelů muzeí i knihovníků a tím se podařilo zakotvit 

postavení knihoven v muzeích.  

3.2 Muzejní knihovny a zákon č. 122/2000 Sb.  

 Dalším důležitým právním předpisem, který upravuje předmětnou problematiku, je 

zákon č. 122/2000 Sb., který zajišťuje ochranu sbírek muzejní povahy a tak řídí i správu 

sbírkových fondů muzejních knihoven.  

Předmětem právní úpravy tohoto právního předpisu je stanovení podmínek ochrany 

sbírek uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, určuje způsob vedení evidence sbírek 

muzejní povahy, vymezuje práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, veřejné 

služby, vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a 

galeriemi a podmínky jejich poskytování a sankce za porušení stanovených povinností (§ 1 

                                                 
35 Projekt byl realizován díky programu VISK 5. 
36 Projekt byl realizován díky programu VISK 7. 
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muzejního zákona). Zákon vymezuje osm pojmů, z nichž nejpodstatnější je termín sbírka 

muzejní povahy: „sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, 

literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů 

shromážděných lidskou činností (dále jen "sbírka")“ [Zákon č. 122/2000 Sb.].  

 Tento zákon byl v roce 2004 novelizován a jeho změny spočívaly hlavně v rozšíření 

terminologie o šest nových pojmů v § 2 a v doplnění nového § 10a Standardy, který vymezuje 

standardy územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti a okolnosti poskytování 

standardizovaných služeb.  

Správou a evidencí sbírek se rozumí zejména zajištění řádné evidence sbírkových 

předmětů a knihovního fondu, odborné zpracování sbírkových předmětů a využití jejich 

informační hodnoty pro výstavy, vzdělávací a osvětovou činnost, kulturní a jinou činnost, 

ochrana sbírkových předmětů před odcizením, poškozením nebo zničením, každoroční 

provádění inventarizace částí fondů všech sbírkových předmětů, vyřazení předmětů ze 

sbírkového fondu, pokud tyto jsou nezvratně poškozeny a neodpovídají-li charakteru sbírky a 

nezhodnocují ji, a obecně péče o sbírky jako takové. Podobně je v knihovním zákoně řešeno 

vyřazování knihovních dokumentů z knihovního fondu.  

Zákon definuje Centrální evidenci sbírek a stanovuje obsah zápisu sbírky do této 

evidence. Evidence sbírky je úředním dokumentem, který poskytuje sbírce potřebnou právní 

ochranu (sbírku nelze zastavit ani zatížit jinými věcnými břemeny, lze ji vyvážet do zahraničí 

a lze na ni požadovat příspěvky ze státního rozpočtu). Vlastník sbírky má možnost v Centrální 

evidenci sbírek uvést, zda jsou součástí sbírky také archiválie, kulturní památky nebo národní 

kulturní památky, tak že zaškrtne příslušné políčko v žádosti. Neuvádí, kolik předmětů náleží 

do uvedených kategorií, uvede jen informaci, že podsbírka nějaký takový předmět obsahuje 

[ŽALMAN, 2010, s. 43].  

V případě muzejních knihoven se může stát, že část nebo i celý knihovní fond je 

zapsán ve dvojí evidenci, např. některé knihy mohou být evidovány na základě knihovního 

zákona a zároveň zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (tento způsob 

převažuje) nebo na základě knihovního zákona a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě (dále jen „archivní zákon“). Např. dle písemného sdělení Mileny Běličové jsou 

knihy v oddělení knižní kultury knihovny Národního muzea v Praze evidovány podle 

knihovního zákona a některé celky jsou evidovány jako sbírkové předměty v CES, popřípadě, 

když jsou součástí archivního fondu (např. osobní pozůstalosti), mohou být zapsány i 

v evidenci Národního archivního dědictví. Archivní zákon knihy jako takové neřeší, řeší 
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obecně archiválie. Pokud knihovna nějakou knihu zaeviduje jako archiválii, vede ji podle 

archivních předpisů. Vždy záleží na knihovně, do jaké evidence knihu zapíše [BĚLIČOVÁ, 

2011]. 

3.3 Muzejní knihovny a zákon č. 121/2000 Sb.  

Autorský zákon upravuje práva autora k jeho dílu, práva související s právem 

autorským (práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového 

záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 

právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo zveřejnitele 

k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo 

nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro 

osobní potřebu), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, ochranu práv podle tohoto 

zákona, kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským [Zákon 

č. 121/2000 Sb.].  

Autorský zákon se vztahuje i na činnost veřejně přístupných knihoven, tedy i 

muzejních knihoven. Zákon vyhrazuje veškerá práva k užití autorovi a držitelům práv 

příbuzných a uživatel (tím je i samotná knihovna) může dílo, záznam či databázi užít jen na 

základě svolení držitele práva (tj. na základě licenční smlouvy), nebo na základě oprávnění 

zakotveného v zákoně (volná užití a užití na základě zákonné licence) [MATUŠÍK, 2006, 

s. 414].  

Pro muzejní knihovny má zásadní význam § 37 Knihovní licence platného znění 

autorského zákona, který sumarizuje podstatná oprávnění pro jejich současné služby 

uživatelské veřejnosti. Muzejní knihovny si mohou pořizovat rozmnoženiny děl37, které 

nebudou sloužit k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu, pro své 

archivní a konzervační potřeby [(§ 37 odst. 1 písm. a)], pořizovat rozmnoženiny částečně 

nebo úplně poškozeného díla či ztraceného díla [(§ 37 odst. 1 písm. b)] a následně tyto 

rozmnoženiny půjčovat za podmínek uvedených v § 37 odst. 2 autorského zákona. Muzejní 

knihovny také mohou, bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy a platit odměny nositelům práv, 

prezenčně zpřístupňovat zveřejněná digitalizovaná díla, která jsou součástí jejich sbírek 

(knihovního fondu) uživatelům prostřednictvím technických zařízení umístěných v objektu 

                                                 
37 Knihovní licence se týká všech děl literárních, obrazových, uměleckých i vědeckých, filmů, zvukových i 
audiovizuálních záznamů, vztahuje se taktéž i na digitální a mikrodokumentové reformáty. Knihovní licence se 
však nevztahuje na počítačové programy, interaktivní média a databáze – pro jejich půjčování je potřeba uzavřít 
licenční smlouvu s nositeli práv. 
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knihovny, a to výhradně pro účely výzkumu či soukromého studia uživatelů [(§ 37 odst. 1 

písm. c)] [Zákon č. 216/2006 Sb.].  

Novela38 autorského zákona zavedla právo autorů na odměnu v souvislosti 

s absenčním půjčováním originálů či rozmnoženin jejich děl, a tak muzejní knihovny 

poskytující absenční výpůjčky, musí respektovat ustanovení § 37 odst. 2 autorského zákona 

a souvisejících bodů 9 a 10 přílohy k autorskému zákonu, dle nějž náleží autorům za absenční 

půjčování odměna39 od státu ve výši 0,50 Kč za jednu výpůjčku. Celková odměna 

kolektivním správcům (Dilii a OOA-S), která bude zaplacena ze státního rozpočtu 

prostřednictvím Národní knihovny ČR, závisí na počtu výpůjček vykazovaných evidovanými 

knihovnami.  

Muzejní knihovny mohou taktéž prezenčně půjčovat zvukové a zvukově obrazové 

záznamy děl, aniž by musely získávat souhlas nositelů práv a platit odměnu, avšak jsou 

povinny zamezit možnost pořízení jejich kopie. Pro absenční půjčování musí mít muzejní 

knihovny uzavřenu licenční smlouvu s příslušnými kolektivními správci. Kolektivní licenční 

smlouvu o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony 

výkonných umělců a jiné zvuky podepsala Národní knihovna ČR (za systém knihoven) 

s kolektivními správci (OSA, Dilia a INTERGRAM) 2. ledna 2004. 

Autorský zákon umožňuje kolektivnímu správci uzavřít s jednotlivými muzejními 

knihovnami (zastoupenými Národní knihovnou ČR) smlouvu o rozšířené hromadné licenci 

na elektronické dodávání dokumentů (§ 101 odst. 9 písm. f) autorského zákona). Rozšířená 

hromadná licence se týká i oblasti veřejného čtení (§ 101 odst. 9 písm. g) autorského zákona). 

Muzejní knihovny, náleží-li jim vlastnické právo ke sbírkovým předmětům (či jedná-li 

se o díla volná nebo licencovaná), se mohou projevit i na poli reprodukčních práv. Muzeum 

má právo žádat za zveřejnění fotografie svého sbírkového předmětu (v případě muzejní 

knihovny za fotografie určité části knihy či fotografie v textu) v monografii či časopisu od 

vydavatele určitý poplatek. V některých případech mohou být poplatky za poskytnutí 

fotografického materiálu a za souhlas s užitím díla pro reprodukční účely částečně nebo úplně 

kompenzovány odpovídajícím množstvím katalogů, odborných publikací či jiných tiskovin. 

Pro muzejní knihovnu je jistě výhodné, aby ve smlouvě byly uvedeny požadavky na počet 

publikací za udělená reprodukční práva. Knihovna samozřejmě může v případě většího počtu 

                                                 
38 Zákon č. 216/2006 sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
39 Odměna bude hrazena příslušnému kolektivnímu správci za všechny subjekty uvedené v § 37 odst. 1. Nárok 
na odměnu autoři nemají jednak v případě prezenčního půjčování zveřejněných děl a jednak v případě 
absenčního půjčování vydaných děl v knihovnách uvedených v § 37 odst. 2 autorského zákona. 
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výtisků použít tyto například pro výměnu [OKROUHLÍKOVÁ, 2008]. V knihovních řádech 

muzejních knihoven, např. v knihovně Muzea Cheb či Prácheňského muzea v Písku, jsou 

reprodukční práva uváděna jako další způsob získávání literatury. Jiné muzejní knihovny, 

např. knihovna Českého muzea stříbra v Kutné Hoře či Městského muzea a galerie Vodňany, 

vydaly směrnice o poskytování reprodukčních práv. 

3.4 Muzejní knihovny a zákon č. 106/1999 sb.  

Smyslem tohoto zákona je poskytovat občanům veškeré informace, které veřejné 

instituce shromažďují, zpracovávají a uchovávají. Veřejnosti však nelze poskytnout 

informace, které se týkají ochrany zájmů a bezpečnosti společnosti, ochrany soukromí 

fyzických osob, ochrany obchodního tajemství aj. Právo na informace je zakotveno již 

v Listině základních práv a svobod, konkrétně článkem 17 ú. z. č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, a je realizováno zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“).  

V některých regionech může být muzejní knihovna chápána jako informační 

instituce, která zpřístupňuje svým uživatelům jednak všechny své informační zdroje, ale také 

jim zprostředkovává přístup k informačním zdrojům, které sama ve svém fondu nemá40, např. 

informace ze státní správy či samosprávy nebo prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby 

a taktéž zveřejňuje a zpřístupňuje informace na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona 

o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon tedy počítá i s muzejními knihovnami (ve 

smyslu veřejných knihoven), které budou spolehlivě a trvale zveřejňovat a uchovávat 

informace ze státní správy a veřejných institucí [JURMAN, 2008]. Muzejní knihovny dle 

knihovního zákona jsou většinou financovány z veřejných prostředků, a proto by občanům 

měly poskytovat informace o sobě a o tom, jak a k čemu svěřené prostředky využívají (např. 

na zdroje a služby). Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

patří knihovny mezi tzv. povinné subjekty, jejichž povinností je poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti. Nicméně, jak vyplývá z tohoto ustanovení, muzejní 

knihovna je povinna poskytovat jen takové informace, které se týkají jejího provozu, 

financování, organizační struktury, knihovního fondu aj., nikoli již informace např. o svém 

zřizovateli. Muzejní knihovna podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím smí po žadateli požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace. 

Ze zákona taktéž vyplývá, že knihovna nesmí občanům podávat např. informace spadající do 

                                                 
40 Pomoc uživatelům při získávání informací z veřejných institucí knihovnou vychází z ustanovení § 4 odst. 1 
písm. a,c) a § 14 knihovního zákona.  



 39 

kategorie ochrany utajovaných skutečností, ochrany osobnosti a soukromí,41 či ochrany 

obchodního tajemství anebo také může odmítnout poskytnutí takové informace, která se 

výlučně vztahuje k jejím vnitřním pokynům a personálním předpisům [Zákon č. 106/1999 

Sb.]. Povinnost chránit osobní údaje má muzejní knihovna na základě zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.   

3.5 Muzejní knihovny a zákon č. 101/2000 Sb. 

Zákon č. 101/2000, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 

znění upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při 

zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do 

jiných států [Zákon č. 101/2000 Sb.]. 

Muzejní knihovny jakožto správci osobních údajů mohou shromažďovat osobní 

údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 

účelu, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,42 

přičemž tato doba končí vrácením zapůjčeného a nepoškozeného knihovního dokumentu, a 

zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracování 

osobních dat (ve vztahu ke konkrétní výpůjčce) by mělo být ukončeno likvidací 

identifikačních údajů uživatele. Ke zpracování osobních údajů je nutný souhlas subjektu 

údajů. Muzejní knihovna může při vedení evidence uživatelů aplikovat výjimku podle 

ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) a e) zákona o ochraně osobních údajů: „jestliže je nezbytné, 

aby subjekt údajů mohl vstoupit do jednání o smluvním vztahu nebo aby plnil ujednání 

smlouvy uzavřené se správcem“ a „pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce; takové 

zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu 

jeho soukromého a osobního života“ [Zákon č. 101/2000 Sb.], protože má právo a zákonem 

stanovenou povinnost chránit svůj knihovní fond a vztah knihovny s jejím uživatelem má při 

uskutečnění výpůjčky smluvní povahu.  

Knihovní zákon a ani prováděcí předpisy nestanovují rozsah osobních údajů, které je 

muzejní knihovna oprávněna shromažďovat o svých uživatelích. Knihovny vedou jen 

evidenci osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu43, která směřuje k identifikaci uživatele. 

                                                 
41 Zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, 
vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech 
42 Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely statistické, vědecké a pro účely 
archivnictví. 
43 Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za nezbytně nutný rozsah osobních údajů: jméno, příjmení a adresa 
bydliště a v případech, kdy by se na jedné adrese mohla zdržovat i osoba stejného jména a příjmení, pak ještě rok 
narození. Každý další osobní údaj se považuje za nadbytečný. Evidovat rodná čísla lze jen se souhlasem subjektu 
údajů (§ 5 odst. 5). Na použití rodného čísla v evidenci uživatelů knihoven se vztahuje zvláštní právní ochrana 
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Oznamovací povinnost (§ 16 zákona o ochraně osobních údajů) o zpracování osobních údajů 

se podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů nevztahuje na 

zpracování osobních údajů uživatelů knihovny, které správci ukládá zvláštní zákon.44 

Evidence uživatelů knihoven jsou vedeny ve většině muzejních knihoven jako evidence stálé 

a jsou v nich tedy trvale uchovávány i osobní údaje uživatelů, kteří aktuálně nemají zapůjčen 

žádný knihovní dokument. Pro tuto evidenci musí mít muzejní knihovna předchozí souhlas 

svých uživatelů [Zákon č. 101/2000 Sb.].  

Muzejní knihovna nesmí odmítnout žádost o výpůjčku knihy uživateli jen proto, že 

není ochoten jí sdělit své rodné číslo či další osobní údaje. Žádný právní předpis neukládá 

muzejním knihovnám právo a uživateli povinnost sdělovat jakékoliv osobní údaje mimo 

základní identifikaci. Evidovat osobní údaje uživatelů knihoven lze jen za účelem 

poskytování služeb. Spojování identifikačních a kontaktních údajů uživatelů knihovních 

služeb s dalšími údaji o uživatelích, např. o obsahu výpůjček, není v souladu se zásadami 

ochrany osobních údajů. Další údaje lze zjišťovat buď anonymně, nebo se souhlasem 

uživatelů dle zákona o ochraně osobních údajů [Úřad, 2002, s. 3].  

3.6 Muzejní knihovny a zákon č. 499/2004 Sb.  

Na činnost muzejních knihoven má vliv i zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, a jeho dvě prováděcí vyhlášky, a to vyhláška 

č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu 

spisové služby. Muzejní knihovny, které jsou povinovány vedením spisové služby45, musí pro 

tuto činnost vydat své vnitřní předpisy: spisový a skartační řád, skartační plán v souladu 

s vyhláškou č. 646/2004 Sb. 

 K zákonu byl vydán metodický návod,46 který se týká archiválií, které jsou trvale 

uloženy v muzeích, galeriích, knihovnách a dalších kulturně vědeckých institucích a nejsou 

uloženy v jimi zřízených akreditovaných archivech. Archiválie, které se dostaly do výše 

                                                                                                                                                         
dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
44 Zvláštním zákonem se zde rozumí knihovní zákon, který provozovateli knihovny ukládá povinnost zajistit 
ochranu knihovního fondu před odcizením a poškozením a osobní údaje uživatele jsou až do vrácení 
vypůjčených dokumentů zapotřebí pro uplatnění práv a povinností vyplývajících knihovně ze zvláštního zákona. 
45 Příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování 
dokumentů 
46 Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, 
památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., 
ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů. 
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zmíněných institucí v důsledku jejich akviziční a sbírkotvorné činnosti, jsou podle ustanovení 

§ 16 odst. 2 archivního zákona součástí Národního archivního dědictví (Hlava I, Úvodní 

ustanovení, Čl. 1 metodického návodu). Muzejní knihovny jsou dle § 16 odst. 3 archivního 

zákona povinny vést základní evidenci svých archiválií spadající do Národního archivního 

dědictví (dále jen NAD). Archiválie uložené v muzejních knihovnách47 jsou evidovány na 

základě archivní legislativy v rámci evidence NAD. Totéž platí i pro archiválie evidované 

v rámci sbírkové evidence dle muzejního zákona č. 122/2000 Sb. a archiválie evidované jako 

knihovní dokumenty dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Archivní soubory48 uložené 

v knihovnách jsou zpracovány a inventarizovány podle Základních pravidel pro zpracování 

archivního materiálu49. Jednotlivé archiválie v muzejních sbírkách jsou zpracovány podle 

pravidel Centrální evidence sbírek a jednotlivé archiválie v knihovnách podle knihovnických 

pravidel. Knihovnám při evidenci archiválií v rámci NAD pomáhá Národní archiv nebo 

územně příslušný státní oblastní archiv. Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR přidělí 

muzejní knihovně, která vlastní archiválie, podle § 18 odst. 2 archivního zákona číslo 

v číselníku archivů a kulturně vědeckých institucí a zanese příslušné číslo do evidence. To 

následně umožňuje knihovně zanést údaje o svých archiváliích do druhotné evidence 

Národního archivu či územně příslušného státního oblastního archivu v digitální podobě 

[BABIČKA, 2005]. 

V současné době přispívá daty do druhotné evidence Národního archivu 131 muzeí 

České republiky. V archivních sbírkách jednotlivých muzeí lze najít i dokumenty knižní 

podoby, např. Husitské muzeum v Táboře zapsalo do evidence NAD „Sbírku autografů“, 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem „Latinský žaltář“ z roku 1592 nebo Muzeum 

Českého krasu v Berouně „Sbírku rukopisů“ mající vztah k regionu. Z muzejních knihoven 

předává data do druhotné evidence jen knihovna Národního muzea v Praze. Ta do evidence 

NAD zapsala 36 sbírek, např. „Sbírka rukopisů“ (6 000 svazků rukopisů, inkunábulí, starých 

tisků a 2 palácové knihovny – Nostickou a Kinských), „Archivní rukopisy ve fondech 

zámeckých knihoven ČR“ (soubor 341 zámeckých knihoven dohromady obsahující 1 672 000 

svazků), „HLAVA Rudolf – Sbírka kramářských písní“ (korespondence R. Hlavy, sbírka 

                                                 
47 Předně se jedná o typáře, kroniky, osobní fondy významných osobností politického, hospodářského, 
vědeckého, technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života, archiválie vzniklé 
z činnosti organizací a spolků a rukopisy významných literárních, vědeckých a technických děl. 
48 Obecný termín pro archivní fondy a archivní sbírky 
49 Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1958. 
34 s.; Metodické návody a instrukce pro zpracování archivního materiálu. In Sborník archivních prací. 10/2. 
Praha : MV ČR – odbor vydavatelství a nakladatelství tisku, 1960. s. 213–309. V roce 2010 připravila pracovní 
skupina zástupců různých archivů teze nových základních pravidel pro zpracování archivního materiálu i většiny 
jejich jednotlivých kapitol. 
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kramářských tisků, sbírka kupletů, sbírka rukopisných zpěvníků aj.) či „Nakladatelství Josef 

Váchal“ (materiály z pozůstalosti Anny Mackové, korespondence s nakladateli, exlibris, 

grafika aj.) [Archivní, c2005]. 

3.7 Muzejní knihovny a zákon č. 20/1987 

Oblasti muzejních knihoven by se mohl týkat i zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “památkový zákon“). Památkový 

zákon definuje základní pojmy v oboru památkové péče, upravuje zvláštní režim nakládání 

s kulturními památkami, včetně podmínek jejich vývozu a stanovuje práva a povinnosti 

vlastníků kulturních památek a orgánů státní správy. Kulturní památkou dle ustanovení § 2 

odst. 1 památkového zákona mohou být nemovité a movité věci [Zákon č. 20/1987 Sb.].  

Z pohledu muzejních knihoven by mohly mezi movité kulturní památky patřit 

historické knihovny a mobiliářové vybavení muzejních knihoven a mezi nemovité historické 

muzejní budovy. Součástí knihovního fondu muzejních knihoven tedy mohou být dokumenty 

podléhající režimu ochrany a nakládání podle tohoto zákona. Kulturní památky se centrálně 

evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky50, který vede Národní 

památkový ústav. Dle písemného sdělení Jany Chudobové z oddělení movitých památek 

Národního památkového ústavu však „nejsou žádné movité kulturní památky uložené 

v českých muzejních knihovnách evidovány v tomto seznamu“ [CHUDOBOVÁ, 2011]. 

Výjimku tvoří fond historických zámeckých knihoven, který je evidován jako movitá kulturní 

památka. Otázka zámeckých knihoven není v této práci sledována. 

Seznam národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek je dostupný 

z portálu MonumNet (http://monumnet.npu.cz/monumnet.php). V České republice bylo 272 

kulturních památek (položek) prohlášeno za národní kulturní památku dle § 4 památkového 

zákona. To se týká i dvou muzejních budov – budovy Muzea východních Čech v Hradci 

Králové a budovy Národního muzea v Praze [MonumNet, Světové, c2003–11].  

3.8 Muzejní knihovny a zákony č. 71/1994 a č. 214/2002 

Tyto zákony regulují vývoz předmětů kulturní hodnoty. Zákony se nevztahují na 

vývoz kulturních památek a národních kulturních památek, evidovaných sbírek muzejní 

povahy, archiválií a originálů uměleckých děl žijících autorů.  

Knihy z fondu muzejních knihoven se dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu 

předmětů kulturní hodnoty, nesmí vyvézt z České republiky bez osvědčení k vývozu. 
                                                 
50 Seznam není kvůli ochraně movitých památek před odcizením a ochraně vlastnictví veřejný a lze do něj 
nahlížet pouze s písemným svolením vlastníka nebo z jiného doloženého právního titulu. 
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V přílohách k zákonu je uveden seznam předmětů kulturní hodnoty a k tomu odpovídající 

seznam odborných organizací udílejících toto osvědčení. Osvědčení k vývozu liturgických 

knih, modlitebních knih a zpěvníků starších 100 let (kategorie 3, bod 12) vydává Národní 

památkový ústav;51 předmětů z oboru knižní kultury (kategorie 7) vydává Národní knihovna a 

Moravská zemská knihovna; tištěných partitur starších 70 let a rukopisných partitur a 

notových záznamů (kategorie 8, bod 2–3) vydává Národní muzeum a Moravské zemské 

muzeum v Brně [Zákon č. 71/1994 Sb.]. 

K vyvezení těchto knih mimo celní území Evropských společenství je potřeba získat 

navíc vývozní povolení od Ministerstva kultury, v případě archiválií od Ministerstva vnitra, a 

to na základě zákona č. 214/2002, o vývozu některých kulturních statků z celního území 

Evropských společenství [Zákon č. 214/2002 Sb.]. 

                                                 
51 Výjimku tvoří judaika, osvědčení vydává Židovské muzeum v Praze. 
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4 MOŽ=OSTI SPOLUPRÁCE K=IHOVE= 

4.1 Možnosti spolupráce muzejních knihoven 

První oficiální spolupráce muzejních knihovníků začala v polovině 50. let 20. století 

založením samostatné sekce muzejních knihoven při Ústřední knihovnické radě. V roce 1957 

členové sekce provedli jednorázový průzkum knihovních fondů v českých muzeích a na 

základě jeho výsledku byla vyhlášena samostatná síť muzejních knihoven v rámci jednotné 

soustavy knihoven. Ústřední knihovnou této sítě se stala Knihovna Národního muzea v Praze. 

Tato opatření byla kodifikována v zákonu č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven 

(knihovnický zákon), i v dalších legislativních normách, mimo jiné i ve Směrnicích pro 

správu sbírek v muzeích a galeriích [VRCHOTKA, 2006a, s. 248].  

Dalším mezníkem vzájemné spolupráce mezi muzejními knihovnami byl rok 1973, 

kdy se konala porada k problematice muzejních knihoven, kterou svolala Knihovna 

Národního muzea v Praze ve spolupráci s Ústředním muzeologickým kabinetem Národního 

muzea. Setkání proběhlo 4.–6. dubna v tehdejším Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích 

a zúčastnili se ho zástupci různých muzejních knihoven z celé České republiky. Program 

zahrnoval pět referátů, které informovaly o stavu a hlavních problémech muzejních knihoven, 

o sbírkách regionální literatury v muzejních knihovnách a o problémech regionální 

bibliografie nebo o správě knihovních fondů v muzeích. Nejvýznačnější referát stanovil úkoly 

pro muzejní knihovny: v souvislosti s chystaným vyhlášením sítě muzeí a galerií vymezit 

přesně tuto síť; ustavit organizační platformu pro zajištění úzké spolupráce všech muzejních 

pracovníků; zajistit soustavnou metodickou činnost ve spolupráci s Ústředním 

muzeologickým kabinetem a s Ústředním vědecko-metodickým kabinetem knihovnictví při 

Státní knihovně; zpracovat vzorový výpůjční řád; organizačně začlenit knihovny 

v mateřských institucích; zvyšovat úroveň technického vybavení, ochrany a využití fondů; 

vypracovat písemné metodické pokyny, které by se staly základní pomůckou pro správu, 

evidenci a využití knihy v muzejních knihovnách. Z celého jednání vyplynuly následující cíle: 

vytvořit odbornou komisi pro práci muzejních knihoven; vypracovat koncepci rozvoje těchto 

knihoven a zajistit její začlenění do realizačních opatření k zásadám dalšího rozvoje českého 

muzejnictví; seznámit s usnesením porady Ministerstvo kultury, Ústřední radu muzeí a 

galerií, Ústřední knihovnickou radu, Ústřední vědeckometodický kabinet knihovnictví při 

Státní knihovně i ředitele muzeí. Trvalo tři roky, než došlo k ustavení Oborové komise 

knihoven muzeí a galerií při Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea i dalších 

muzejních komisí [VRCHOTKA, 2006a, s. 247–249].  
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První porada oborové komise muzejních knihovníků se uskutečnila 1. prosince 1976 

v Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze, s cílem projednat zásady organizace a rozvoje 

knihoven muzeí a galerií, vypracovat metodické pokyny, posoudit vzorový výpůjční řád aj. 

[VRCHOTKA, 2006a, s. 249]. V roce 1982 byla na zasedáních oborové komise projednávána 

unifikace bibliografického záznamu a příprava směrnice týkající se kategorizace sbírek 

v muzeích. V roce 1987 se činnost oborové komise zaměřila na „Zásady přeřazování a 

vytřiďování muzejních sbírek“ vyhlášených Ministerstvem kultury. Zásady se však staly 

předmětem ostré kritiky jak muzejních pracovníků, tak i pracovníků muzejních knihoven, ti 

žádali vyčlenit nesbírkový fond muzejních knihoven s odvoláním na směrnici o evidenci a 

revizi knihovních fondů,52 která byla platná i pro knihovní fondy muzeí a galerií, a taktéž 

usilovali o zpracování metodického pokynu pro přeřazování a vytřiďování sbírkových knih, 

aby se zabránilo případnému odprodeji do ciziny prostřednictvím velkých aukčních síní, které 

bylo podněcováno Ministerstvem kultury. Proto byl v roce 1989 sestaven pracovní tým 

s úkolem zpracovat seznam a výklad zákonných opatření týkajících se ochrany a evidence 

fondů a mezinárodní výměny publikací s ohledem na zvyšující se nebezpečí mizení 

muzejních sbírek [VRCHOTKA, 2006b, s. 296–298].  

Nové podmínky společenského a kulturního vývoje v České republice po roce 1989 

umožnily vznik nových institucí našeho muzejnictví a knihovnictví53. Oborová komise se 

musela tomuto vývoji přizpůsobit: v roce 1990 se proto snažila vyhodnotit situaci, 

informovala se o vznikající Asociaci českých muzeí a galerií a její budoucí organizační 

struktuře a o Svazu knihovníků a informačních pracovníků a jeho programovém zaměření. 

Díky dobrému vztahu Asociace k Ústřednímu muzeologickému kabinetu bylo rozhodnuto 

pokračovat v činnosti oborové komise v dosavadní organizační struktuře [VRCHOTKA, 

2006b, s. 298]. V témže roce se předsedkyní oborové komise stala dr. Helga Turková, která 

nahradila dr. Jaroslava Vrchotku jak ve funkci ředitele Knihovny Národního muzea, tak i 

předsedy oborové komise. V roce 1991 zanikl Ústřední muzeologický kabinet a oborová 

komise ztratila legislativní zakotvení. V následujícím roce však byla ustavena „Oborová 

komise pracovníků knihoven muzeí a galerií při Knihovně Národního muzea v Praze“. 

Zástupci muzejních knihoven podpořili 2. června 1992 v Národním technickém muzeu 

v Praze činnost komise i přípravu dalšího semináře, který se konal v květnu 1993 v Opavě. 

Organizační záštitu nad pořádáním dalších seminářů převzala Knihovna Národního muzea a 

v roce 1997 ji pak přenechala Asociaci muzeí a galerií České republiky a její „Oborové 

                                                 
52 Č. 10283 z roku 1969 
53 Svou činnost opět obnovil SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a byl založen SDRUK 
(Sdružení knihoven). 
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komisi pracovníků muzeí a galerií při Asociaci muzeí a galerií České republiky“, jejíž název 

byl v roce 2004 zkrácen na „Komisi knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR“. Novou 

předsedkyní komise se v roce 2001 stala dr. Jaroslava Okrouhlíková, která byla v roce 2010 

vystřídána dr. Štěpánkou Běhalovou [OKROUHLÍKOVÁ, 2006b, s. 373–374]. 

Spolupráce knihoven pokračuje i v 21. století a je taktéž orientována na různé 

knihovnické činnosti: od akvizice, evidence a katalogizace dokumentů až po systematickou 

pomoc při přípravě nebo sestavování grantových projektů. Mezi významné formy spolupráce 

muzejních knihoven patří především osobní konzultace, odborné semináře a konference či e-

konference, kde si muzejní knihovníci vyměňují zkušenosti z nejrůznějších oblastí své 

odborné činnosti, informují se o zajímavostech z pracovního života a společně řeší různé 

pracovní problémy.  

4.1.1 Seminář knihovníků muzeí a galerií 

  Oficiální setkání na různých českých i zahraničních seminářích či konferencích 

patří mezi důležitý nástroj spolupráce. Z pravidelně se konajících akcí je pro muzejní 

knihovníky nejvýznamnější Seminář knihovníků muzeí a galerií, kde se účastníci mohou 

seznámit se specifickými činnostmi muzejních knihoven, jejich fungováním a provozem. Na 

semináři nechybí ani přednášky zaměřené na aktuální otázky oboru (legislativa, automatizace, 

spolupráce, digitalizace, CES, zpracování historických knižních fondů aj.), zprávy o činnosti 

výboru Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR či četné workshopy54 vztahující se 

ke konkrétním akcím knihoven v muzeu, z nedávných ročníků lze jmenovat např. služby 

v muzejních knihovnách, katalogizace starých tisků, restaurování knižních sbírek, akvizice 

regionální literatury, literární expozice a památníky v muzeích. V rámci semináře probíhá i 

valná hromada komise knihovníků a jeho součástí jsou taktéž zajímavé odborné exkurze, 

neformální večerní posezení či kulturní akce. 

Jak již bylo zmíněno výše, první setkání muzejních pracovníků se konalo v dubnu 

1973 a po třech letech na něj navázalo druhé setkání (10.–13. května 1976, Žďár nad 

Sázavou), které se však uskutečnilo jako první seminář. Jeho program se zaměřoval na zásady 

organizace muzejních knihoven a na evidenci knihovních fondů v muzeích. Tímto byla 

zahájena tradice pravidelného setkávání muzejních knihovníků. Na tento seminář navázaly 

semináře v červnu 1978 v České Skalici (téma: metodická práce v knihovnách muzeí a 

galerií), v červnu 1979 v Teplicích (téma: dokumentace současnosti v knihovnách muzeí a 

galerií, budování sbírek regionální literatury) a v květnu 1980 v Kroměříži (téma: historické 

                                                 
54 První workshop se konal v září 2004 v Olomouci a zabýval se možnými způsoby získávání literatury do 
muzejních knihoven. 
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fondy knihoven a galerií, ochrana kulturního dědictví). Cílem kroměřížského jednání bylo 

vypracování zásad řešení konzervace či jiných forem ochrany historických knihovních fondů, 

schválení koncepce a zpracování příručky muzeí a galerií, která by shrnovala všechny 

zkušenosti i všechna ustanovení, platná pro knihovny muzeí a galerií v té době 

[VRCHOTKA, 2006a, s. 249]. Vypracování příručky se stalo jedním z nejdůležitějších úkolů 

oborové komise: konečné znění Příručky pro knihovníky muzeí a galerií bylo redakčně 

zajištěno v roce 1981 a jejího vydání se muzejní pracovníci i odborná veřejnost dočkala 

v roce následujícím. Příručka pojednává o funkcích a hlavních úkolech muzejních knihoven, 

o principech doplňování, zpracování a ochrany a ukládání i využívání knihovního fondu, 

o informační službě, o bibliografické činnosti, o regionální bibliografii, o výstavní a expoziční 

činnosti a o metodické práci v rámci sítě. Její součástí je i zákon o muzeích a galeriích 

č. 54/1959 Sb., zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53/1959 Sb., zásady organizace a 

rozvoje knihoven v muzeích a galeriích vydané MK ČR č.j. 4118/77 a vzorový výpůjční řád. 

Další semináře se konaly v červnu 1981 v Českých Budějovicích (téma: evidence knihovních 

fondů v muzejních knihovnách a mezinárodní výměna publikací), v roce 1982 v Šumperku 

(téma: věcná katalogizace, věcné třídění regionálních bibliografií), v červnu 1983 

v Karlových Varech (téma: nová směrnice o správě, evidenci a ochraně sbírek a kategorizace 

sbírek), v červnu 1984 v Uherském Brodě (téma: retrospektivní a regionální bibliografie a 

problematika vzácných a cenných knih), v červnu 1985 v Národním muzeu v Praze (téma: 

ochrana knihovních fondů), v dubnu 1986 v Zámostí (téma: výpůjční služby v muzejních 

knihovnách, výstavní činnost muzejních knihoven, činnost informačních středisek 

v regionech), v květnu 1987 v Pelhřimově (téma: kategorizace sbírek, program rozvoje 

jednotné soustavy knihoven na léta 1986 až 1990), v červnu 1988 v Brozanech (téma: ochrana 

historických knihovních fondů, metodický pokyn pro II. a III. kategorii muzejních knižních 

sbírek), v květnu 1989 ve Žďáru nad Sázavou (téma: muzejní práce s knihou), v říjnu 1990 

v Opočně (téma: kategorizace sbírek, nová organizace správy a sítí muzeí a galerií) 

[VRCHOTKA, 2006b, s. 296–298]. 

V tradici pořádání semináře se pokračovalo i v 90. letech (vyjma roku 199155). 

Příspěvky reagovaly na změny v knihovnictví a muzejnictví a týkaly se následujících témat: 

sbírkové fondy, zavádění počítačů do knihoven, zavádění automatizovaných knihovnických 

systémů či zpracování grantových projektů aj. [OKROUHLÍKOVÁ, 2006b, s. 373]. 

                                                 
55 Seminář se nekonal v důsledku společenských změn, které zasáhly i do organizace komise. 
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Současný seminář probíhá každoročně v září: 25. ročník se konal v Okresním 

vlastivědném muzeu v Českém Krumlově56 (2001), 26. ročník v Muzeu východních Čech 

v Hradci Králové (2002), 27. ročník v Muzeu Vysočiny v Třebíči (2003), 28. ročník ve 

Vlastivědném muzeu v Olomouci a v Muzeu umění v Olomouci (2004), 29. ročník 

v Technickém muzeu v Brně (2005), 30. ročník v Národním muzeu v Praze (2006), 31. ročník 

v Krajském muzeu Karlovarského kraje, p.o., Muzeum Cheb (2007), 32. ročník 

v Západočeském muzeu v Plzni (2008), 33. ročník ve Východočeském muzeu v Pardubicích 

(2009) a zatím poslední, 34. ročník ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (2010). 

35. seminář se uskuteční v Muzeu Těšínska a jeho odborný program bude rozdělen do tří 

základních bloků: Koncepce rozvoje knihoven České republiky na období 2011–2014, 

Digitalizace v muzejních a galerijních knihovnách a Sbírkové fondy v muzejních knihovnách 

[ČEREŠŇOVÁ, 2011]. 

Na počátku 21. století byli muzejní knihovníci na seminářích informováni o výhodách 

registrace muzejních knihoven na Ministerstvu kultury ČR, které spočívaly v možnostech 

podávat projekty a čerpat státní finanční prostředky, zejména z programu VISK MK ČR nebo 

provádět revize knihovního fondu podle knihovního zákona a nikoli podle zákona 

o účetnictví. Pro potřeby registrace vypracovala komise vzorový knihovní řád pro muzejní 

knihovny, který je vystaven na webu Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze.57 

Dále se program seminářů zaměřoval na problematiku sbírkových fondů knihoven a jejich 

zpracování, problematiku nových skutečností a aktuálních problémů v knihovnictví, 

problematiku nové legislativy a vliv nových zákonů58 na muzejní knihovny 

[OKROUHLÍKOVÁ, 2006b, s. 374–375]. Prezentace ze semináře jsou vystavovány na 

webových stránkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze v sekci Muzejním knihovnám. 

Tento celostátní seminář je inspirací pro konání podobných akcí na regionální úrovni.  

4.1.2 Elektronická konference KOMIG (KOnference Muzea – Internet – Galerie) 

Neméně důležitou formou spolupráce je i výměna zkušeností či získávání nových 

informací přes oborové elektronické konference – virtuální diskusní kluby založené na 

principu elektronické pošty, kde účastníci diskutují o předem smluvených tématech.  

Pro potřeby pracovníků muzejních a galerijních knihoven byla v roce 2001 díky 

knihovně Uměleckoprůmyslového musea speciálně vytvořena elektronická konference 

                                                 
56 Od roku 2003 Regionální muzeum v Českém Krumlově 
57 http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-knihrad 
58 Zákon č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy, zákon č. 257/2001 Sb., o poskytování knihovnických 
služeb, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
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KOMIG. Ta však ve srovnání s jinými oborovými elektronickými konferencemi (viz 

podkapitola 4.2.2) ve své činnosti poněkud zaostává. To si uvědomují i někteří muzejní 

knihovníci, např. Dr. I. Šedo na Semináři knihovníků muzeí a galerií v roce 2008 apeloval na 

všechny muzejní knihovníky, aby tuto konferenci jako efektivní nástroj vzájemné 

komunikace více využívali.  

Knihovnická komise chce prostřednictvím této konference pomáhat muzejním 

knihovnám praktickými i metodickými radami, např. jak požádat o grant aj. Konferenční 

příspěvky se týkají povětšinou nabídky ediční činnosti knihoven, potažmo muzeí, poté se 

v hojné míře objevují vánoční či jiná přání a v menšině zůstávají zprávy typu pozvánek na 

semináře pro muzejní knihovníky a následně jejich výsledky ve formě prezentací. Dnes, po 

deseti letech, je do této konference přihlášeno 70 účastníků59 [Účastníci]. 

4.2 Možnosti spolupráce muzejních knihoven s jinými typy knihoven či dalšími 

institucemi  

4.2.1 Odborné semináře a konference 

Jak již bylo výše zmíněno, nejdůležitějším seminářem pro muzejní knihovníky je 

Seminář knihovníků muzeí a galerií. Existují však i další konference, které se těší jejich 

zájmu. Mezi tyto konference navštěvované muzejními knihovníky patří např. Knihovny 

současnosti, INFORUM, konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě nebo 

konference Problematika historických a vzácných knižních fondů. 

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě je věnována problematice 

spolupráce paměťových institucí při využívání informačních a komunikačních technologií pro 

ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Konference se koná každoročně v prosinci 

v konferenčním sále Národního archivu v Praze a je určena pro všechny typy knihoven. 

Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Národním 

archivem a Národní knihovnou ČR. První ročník konference proběhl v roce 2000 a zatím 

poslední v prosinci 2010. 11. ročník se zabýval především dlouhodobou ochranou digitálních 

dat, digitalizací starých kartografických dokumentů a webovými prezentacemi muzejních, 

galerijních i archivních sbírek. Tohoto ročníku se zúčastnilo 290 osob ze všech typů institucí, 

z toho 52 účastníků bylo z muzejní a galerijní sféry. Vzhledem k ústřední roli digitální 

techniky ve sféře paměťových institucí je tato konference fórem pro diskuzi o posledních 

trendech v oboru napříč institucemi včetně jejich aplikací v provozní praxi. 

                                                 
59 Stav k 13. 5. 2011 



 50 

Konference Knihovny současnosti je určená všem typům knihoven. První ročník se 

konal v roce 1993 a zatím poslední, 18. ročník se uskutečnil ve dnech 14.–16. září 2010 

v areálu Juniorcentrum v Seči u Chrudimi60. Příští ročník se bude konat 13.–15. září 2011 

v Českých Budějovicích. Tradičními pořadateli konference jsou Sdružení knihoven ČR 

(SDRUK) a Ústřední knihovnická rada. Podrobnější informace včetně prezentací jsou 

k dispozici na webu organizace SDRUK.61 Kromě odborných přednášek jsou na konferenci 

od roku 2000 osobám i institucím udělovány medaile Z. V. Tobolky. Svým participantům 

podává podrobný přehled o veškerých aktivitách, které souvisejí s provozem knihoven a 

celonárodní charakter jejích účastníků je přínosem pro zlepšení provozu všech zúčastněných 

institucí. 

Konference I=FORUM, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich 

profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, je určena pro pracovníky 

odborných a veřejných knihoven, vědecké a výzkumné pracovníky, specialisty v oblasti ICT, 

studenty a další zájemce o tuto problematiku. První ročník konference pod názvem 

„Infomedia“ se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy. V roce 

1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do prostor Vysoké školy 

ekonomické a změnila svůj název na „INFORUM“. Pořadateli jsou Albertina icome Praha 

s.r.o. a Vysoká škola ekonomická. Přednášky jsou rozděleny do několika sekcí, z posledního 

ročníku to byly např. sekce Nové možnosti ve světě EIZ, Využití EIZ ve vzdělávání, 

Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání EIZ, Marketingové 

nástroje v rukách knihoven na podporu EIZ, Informační zdroje 3krát jinak, Nástroje a cesty 

k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje, Open Access – alternativa pro horší časy?, Digitální 

zpřístupnění knihovních sbírek, Jak lépe vyhledávat aj. Vedle přednášek mohou účastníci 

shlédnout vystavované postery, navštívit stánky vystavovatelů či se zúčastnit workshopů. Na 

slavnostním večeru se udílí Cena INFORUM, tj. cena za nejvýznamnější a nejlepší český 

produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro 

českou oblast. Výstupem z konference je elektronický sborník dostupný na webové adrese 

http://sbornik.inforum.cz, ale i aktuální online zpravodajství přímo ze sálu konference 

[INFORUM]. Díky této konferenci se pracovníci muzejních knihoven mohou lépe orientovat 

v široké oblasti jak českých, tak především zahraničních elektronických informačních zdrojů.  

Podzimní seminář Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, 

Moravy a Slezska se koná každoročně v Olomouci. Pořadateli této akce jsou Vědecká 

                                                 
60 V tomto areálu proběhlo celkem 16 ročníků této konference. 
61 http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/  
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knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR. Příspěvky semináře se týkají hlavně práce se 

starými tisky a rukopisy. Seminář je určen pro specialisty z archivů, knihoven a muzeí, 

restaurátory a konzervátory. Tento relativně úzce specializovaný seminář doplňuje probíhající 

odbornou diskusi a umožňuje účastníkům vyměňovat si zkušenosti, které by jinak byly těžko 

dostupné. 

4.2.2 Elektronické konference 

Pracovníci muzejních knihoven mohou využívat i další tematicky zaměřené 

elektronické konference, které jim jednak umožní vzájemnou komunikaci s pracovníky jiných 

typů knihoven či institucí, ale také jim přinesou odborné rady, novinky ze světa knihovnictví 

či další zajímavé informace. Muzejními knihovníky jsou využívané zejména elektronické 

konference Knihovna, Staré tisky, Katpol, nebo AKM – Archivy, knihovny, muzea. Nicméně 

z provedeného výzkumu (viz podkapitola 5.1.2, otázka 14) je zřejmé, že muzejní knihovny 

tyto konference nevyužívají dostatečně, a většina těchto knihoven do nich stále ještě není 

připojena. 

Elektronická konference Knihovna je určena všem pracovníkům knihoven a 

informačních institucí. Sleduje současné dění v oboru knihovnictví a informační vědy 

(odborné akce, upozornění na novinky oborové literatury, vyhlašování grantových programů, 

odborná problematika řešená na jednotlivých pracovištích – např. legislativní problematika, 

organizace služeb uživatelům, zpracování knihovních fondů). V současné době je v této 

konferenci přihlášeno 1361 uživatelů.62 Konference Katpol je zaměřena na katalogizační 

politiku novodobých dokumentů vydaných od roku 1801 a dnes má 219 uživatelů63 

[LISTSERV]. 

Konference AKM – Archivy, knihovny, muzea slouží pro vzájemnou výměnu 

zkušeností v paměťových institucích. Sdružuje pracovníky z archivů, knihoven, muzeí, 

památkové péče, veřejné správy, výzkumu a vývoje i další zájemce o využití informačních 

technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví. Pracovníkům archivů 

a muzeí, kteří se zabývají rukopisy a starými tisky, je určena konference 

Diskuse@memoria.cz. Konference Staré tisky je věnována problematice starých tisků, 

jejich katalogizaci a souvisejícím tématům. Existují i konference, které sdružují uživatele 

konkrétních automatizovaných knihovnických systémů. Jedná se např. o konference 

ALEPH -L a SUALEPH, které jsou určeny uživatelům knihovnického systému Aleph 500; 

                                                 
62 Stav k 13. 5. 2011 
63 Stav k 13. 5. 2011 
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konference BIBLIO pro uživatele knihovnického systému LANius nebo konference 

TI=LIB-L pro uživatele knihovnického systému T-Series [Informace, Diskusní, 2009]. 

 

4.2.3 Oborové informační brány 

Spolupráce knihoven probíhá i v rámci využívání různých oborových portálů či 

oborových informačních bran, které zpřístupňují informace z určitého oboru nebo oblasti, 

nabízejí přístup k hodnotným a především ověřeným volně dostupným i placeným oborovým 

zdrojům a mohou poskytovat i další služby, jako jsou např. přehled aktuálního dění v oboru, 

RSS kanály, odkazy na oborové instituce aj. Níže uvedené oborové informační brány vznikly 

pod záštitou multioborové Jednotné informační brány (JIB, http://www.jib.cz). Do budoucna 

má být vytvořeno 24 různých specializovaných oborových informačních bran na základě 

Konspektu. V současné době je v České republice uživatelům k dispozici pouze pět bran – 

Knihovnictví a informační věda (KIV, http://kiv.jib.cz/), Musica (MUS, http://mus.jib.cz/), 

Umění a architektura (ART, http://art.jib.cz/), Technika (TECH, http://tech.jib.cz/) a 

Mezinárodní vztahy (IReL, http://irel.jib.cz/). Brány KIV, MUS a ART vznikly v rámci 

projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, 

hudba, knihovnictví a informatika, na kterém spolupracovaly Národní knihovna ČR a 

Univerzita Karlova v Praze. Integrace informačních zdrojů je zajištěna jednak pomocí 

programu MetaLib, který paralelně vyhledává v heterogenních informačních zdrojích a 

nabízí možnost spouštět předdefinované dotazy z externího prostředí pomocí přímých 

vyhledávacích odkazů URL, a jednak pomocí link serveru SFX, který koncentruje na 

jediném místě nabídku všech relevantních souvisejících služeb, např. vyhledání informací 

o dostupnosti vyhledaných dokumentů v konkrétní knihovně; vyhledání informací 

o výpůjčním statutu k vyhledaným dokumentům; poskytování abstraktů, případně i plných 

textů k vyhledaným dokumentům; elektronické dodávání kopií dokumentů; recenze 

vyhledaných dokumentů; zjištění citačních referencí k vyhledaným dokumentům aj.  

[PEŠKOVÁ, 2008].  

Jednotná informační brána byla zprovozněna v rámci Března – měsíce Internetu 

v roce 2002 jako společný projekt Národní knihovny a Ústavu výpočetní techniky Univerzity 

Karlovy. Umožňuje uživatelům snadný přístup k 187 heterogenním českým i zahraničním 

informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů přes jednotné rozhraní; tvorbu 

rešeršních dotazů pomocí jednoho dotazovacího jazyka; jednotnou podobu výstupů 

dokumentů; nabídku dalších informací a služeb souvisejících se získanými informacemi; po 

provedení bezplatné registrace personalizaci uživatelského prostředí; ukládání výsledků 
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rešerší na disk nebo do speciální složky na serveru JIB a jejich odesílání na e-mail; slučování 

identických nalezených záznamů a odstraňování duplicit.  

Portál JIB nabízí moderní zpřístupnění informačních zdrojů knihoven. Muzejní 

knihovny jsou zde zastoupeny dvěma zdroji – katalogem Knihovny Národního technického 

muzea a katalogem Knihovny Uměleckoprůmyslového musea. Koncovému uživateli, díky 

spojení více informačních systémů v rámci JIB, odpadá nutnost prohledávat každý systém 

zvlášť. Katalogizátorům pak díky možnosti přebírání bibliografických záznamů mezi 

knihovnami odpadá nutnost znovu vytvářet záznamy, které již byly v nějaké knihovně 

vytvořeny. Pro přebírání záznamů primárních dokumentů lze využít libovolný informační 

zdroj v JIB připojený prostřednictvím protokolu Z39.5064. Jednotné věcné zpracování 

knihovních fondů účastnických knihoven, vytváření souborů věcných autorit nebo spolupráce 

při budování i při využívání knihovních fondů jsou předpokladem pro nejlepší fungování JIB, 

bohužel právě nedostatečný věcný popis knihovních fondů většiny českých knihoven brání 

jak úplnému zpřístupnění knihovních fondů českých knihoven, tak i snadnému nalezení 

požadovaných informací.  

Knihovnictví a informační věda je určena pro knihovníky, informační pracovníky, 

pedagogy a studenty informačních studií a knihovnictví. Jejími garanty jsou Knihovnický 

institut Národní knihovny ČR a Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Svým uživatelům umožňuje prohledávat 23 heterogenních zdrojů. 

Musica je oborová brána pro hudbu a hudební vědu, která je určena hudebním vědcům, 

studentům hudebních oborů, hudebním pedagogům, hudebním publicistům a hudebním 

interpretům. Jejím garantem je Hudební oddělení Národní knihovny ČR. Brána MUS sdružuje 

28 zdrojů pokrývající hudební sféru. Technika se orientuje na oblast přírodních a 

aplikovaných věd, techniky a medicíny. Jejím garantem je Národní technická knihovna. Pro 

zájemce je zde k dispozici 71 různorodých zdrojů, z nichž dva zdroje jsou katalogy muzejních 

knihoven – Knihovny Národního technického muzea a Knihovny Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze. Oborová brána Mezinárodní vztahy zprostředkovává přístup k 64 

informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů.  

Oborová brána Umění a architektura zaměřená na oblast architektury, sochařství, 

malířství, uměleckých řemesel, designu, fotografie, památkové péče i jiných příbuzných 

oborů navázala na projekt Virtuální umělecká knihovna (VUK, http://art.jib.cz/vuk). Svým 

                                                 
64 Jedná se o protokol pro vyhledávání informací v rámci knihovních aplikací. Je určen speciálně pro podporu 
vyhledávání z distribuovaných serverů a umožňuje provádět dotazy z aplikace na jednom počítači do databáze na 
jiném počítači [KTD, 2005]. 
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uživatelům umožňuje v rámci jednoho rozhraní souběžně prohledávat 34 různorodých 

českých a zahraničních volně dostupných i licencovaných zdrojů, z nichž 23,5 % je tvořeno 

katalogy muzejních a galerijních knihoven. Koordinátorem projektu je Knihovna 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 54 % řešitelů pochází z muzejní oblasti. Na projektu 

oborové brány ART se podílely všechny knihovny zapojené do projektu Virtuální umělecká 

knihovna ve spolupráci s Národní knihovnou ČR jako koordinátorem činností při tvorbě 

oborových bran a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy jako technickým 

garantem. Brána ART je založena na využití protokolu Z39.50 a dvou nástrojích: na systému 

MetaLib, jehož metavyhledávač zajišťuje souběžné vyhledávání v mnoha heterogenních 

informačních zdrojích současně v reálném čase, a na link serveru SFX, který k vyhledaným 

záznamům poskytne řadu relevantních přidaných online služeb, např. aktuální výpůjční status 

s možností rezervace, abstrakt nebo plný text, recenze v internetovém knihkupectví aj. 

[HARTMANOVÁ, 2007a]. 

Vyhledavač ART prohledává následující zdroje:  

• Katalog Virtuální umělecké knihovny – ten v současnosti obsahuje katalogy devíti 

knihoven – Knihovny Akademie výtvarných umění v Praze, Knihovny 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Knihovny Národní galerie v Praze, Knihovny 

Moravské galerie v Brně, Knihovny Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 

Knihovny Muzea umění v Olomouci, Knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě, 

Knihovny Národního technického muzea v Praze a Knihovny Západočeského muzea; 

• Další knihovny ČR – kde jsou zastoupeny především souborné katalogy, jako je 

souborný katalog Akademie věd ČR a Souborný katalog ČR – monografie nebo katalogy 

starých tisků a map Národní knihovny ČR (báze STT), centrální katalog Univerzity 

Karlovy, katalog dokumentů Národního filmového archivu a katalog Národní technické 

knihovny;  

• Zahraniční knihovny – kde jsou zastoupeny především evropské souborné katalogy 

(norský BIBSYS, německý GVK, švýcarské IDS Basel Bern a IDS NEBIS či anglický 

OLIS), slovenské katalogy (Slovenské centrum dizajnu a Slovenská národná galéria) a 

taktéž nejdůležitější světový katalog Kongresové knihovny (Library of Congress);  

• Manuscriptorium – digitalizované historické dokumenty (rukopisy, inkunábule, staré 

tisky, mapy a další historické dokumenty do roku cca 1800), kromě digitálních kopií 

originálních historických dokumentů zpřístupňuje i jejich plné texty v původním znění a 

někdy i v překladu do češtiny;  
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• Databáze článků a časopisů – která obsahuje článkovou databázi Národní knihovny ČR 

(báze ANL), významnou světovou databázi Ebsco či internetovou databázi 

bibliografických údajů Akademie výtvarných umění (Bibliobáze VVP AVU) [Oborová, 

c2001–2011].  

Vyhledávání je umožněno jak registrovaným uživatelům, tak i neregistrovaným 

návštěvníkům bez omezení výběru zdrojů, nicméně výhodou registrace je využívání širší 

nabídky služeb, např. záložky Můj prostor, ukládání vyhledaných záznamů do schránky pro 

jejich další využití aj.    

Portál ART přináší i primární informace o projektu Virtuální umělecké knihovny, 

což je virtuální společenství knihoven bez právní subjektivity, jejichž fondy jsou si podobné 

svým obsahem zaměřeným na oblast výtvarného a užitého umění a architektury. Klade si 

spoustu cílů, mezi nejdůležitější však patří virtuální sjednocení fondů zúčastněných knihoven, 

vytvoření jednotného uživatelského rozhraní, virtuální propojení katalogů knihoven s různými 

knihovnickými systémy na základě protokolu Z39.50 nebo vzájemné stahování 

katalogizačních záznamů. Vedle možnosti vyhledávání nabízí VUK další služby, jako je 

seznam odebíraných časopisů, přehled zajímavých zdrojů, meziknihovní výpůjční služby 

nebo rešerše.  

Oborová brána ART i Virtuální umělecká knihovna mají význam zvláště pro knihovny 

s uměnovědnou literaturou, které díky vzájemnému propojení svých katalogů pomocí 

protokolu Z39.50 zlepší spolupráci především v oblasti katalogizace fondů. Přebírání 

katalogizačních záznamů urychlí nejen katalogizaci nových přírůstků, ale i retrospektivní 

katalogizaci doposud nezpracovaných knihovních fondů. 

V roce 2010 zadali uživatelé ve webovém rozhraní JIB dohromady 3 634 909 dotazů, 

v rozhraní TECH 357 600 dotazů a v rozhraní ART 79 632 dotazů [LEDÍNSKÝ, 2011]. 

Tabulka č. 1 ukazuje přehled 10 nejvyužívanějších zdrojů oborových bran JIB, TECH a ART 

za rok 2010 a umístění dalších katalogů muzejních knihoven. V roce 2010 uživatelé brány 

ART vznesli do katalogů muzejních knihoven 46 816 dotazů, což činí 58,8 %. Celkový počet 

dotazů do muzejních knihoven činil 110 648 dotazů, což je 2,72 %. 
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  JIB TECH ART 

Pořadí =ázev zdroje 
Počet 
dotazů =ázev zdroje 

Počet 
dotazů =ázev zdroje Počet dotazů 

1 
Centrální katalog 
UK 328 860 NTK – katalog                                             75 915 AVU – katalog                                                                             7 829 

2 
VŠE – souborný 
katalog 271 920 NTK – ISSN                                                                                                                         61 793 UPM – katalog                                                                  7 826 

3 
MUNI – souborný 
katalog                                                                   271 315 Katalog ČVUT                                                                                                                                                                                                                                                    16 557 

VŠUP – 
katalog                                                                            7 824 

4 
VUT Brno – 
souborný katalog                                                               268 763 

SK ČR – 
seriály                                                                                                                                                                                                                                                      16 318 

Národní galerie 
– katalog                                                                 7 821 

5 
ČVUT – souborný 
katalog 254 646 

SK ČR – 
monografie                                                                                                                                                                                                              16 270 NTM – katalog                                                                             7 816 

6 
AV ČR – souborný 
katalog 249 045 

NK ČR – 
ANL                                          15 868 

Moravská 
galerie - katalog                                                                7 808 

7 
SK ČR – 
monografie 246 720 

Centrální 
katalog UK 15 765 

GVU Ostrava – 
katalog                                                                     7 762 

8 
SKAT – souborný 
katalog                                                                   234 412 

ČNB – české 
knihy                                                                                                                                                                                                                                                 14 299 

MU Olomouc – 
katalog                                                                      7 762 

9 NK ČR – ANL                                                          85 721 
Knihovna 
UMPRUM 14 100 ZČM – katalog                                                                             7 762 

10 NK ČR – NKC                                                                     84 599 ArXiv.org                                                                14 025 NK ČR – ANL          865 
              

18     NTM – katalog                                                                                                                                                                       2 500     
30         VUK – katalog                                                                             21 
47 VUK – katalog                                                                             13 630         
48 NTM – katalog                                                                             13 513         

50 
Knihovna PNP – 
katalog                             13 145         

61 
MU Olomouc – 
katalog                                                                      6 944         

              
  Celkem dotazů 363 4909   357 600   79 632 

Tabulka 1 - Statistické údaje vyhledávání přes WWW za rok 2010 [LEDÍ=SKÝ, 2011] 

4.2.4 Souborný katalog ČR 

Muzejní knihovny se odlišují od běžných knihoven zejména svými bohatými fondy, 

jednak odbornou literaturou, kterou shromažďují a trvale uchovávají od vzniku svých muzeí, 

a jednak svými sbírkovými fondy – regionálními či historickými sbírkami. Některé sbírky 

regionálních publikací, jež skrývají celou řadu unikátních tisků, nenajdeme ani v Národní 

knihovně ČR. Regionální periodika, která jsou dnes masivně digitalizována i díky grantům 

z VISKu7 – Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů 

ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius, jsou mnohdy dostupná pouze 

v muzejních knihovnách. Nevýhodou ovšem zůstává jejich špatná evidence i katalogizace 

z mnoha důvodů, za všechny lze jmenovat například nedostatečné personální zázemí (často 
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jen částečný úvazek pro práci v knihovně) nebo omezené finanční prostředky, např. na 

pořízení automatizovaného knihovnického systému aj.  

Jedním z řešení, jak tyto fondy rychleji zpracovat, je spolupráce se soubornými 

katalogy, jež poskytují informace o dokumentech dostupných ve více knihovnách, a které jsou 

budovány na oborovém, regionálním, institucionálním nebo systémovém principu. Kromě 

bibliografických záznamů knižních publikací jsou v nich k dispozici také záznamy časopisů a 

většiny speciálních dokumentů (audio- a videokazet, CD, CD-ROM) a v některých katalozích 

také záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací. Mezi nejobsáhlejší patří Souborný 

katalog ČR (CASLIN, http://skc.nkp.cz), souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz) nebo 

souborný katalog VPK (Virtuální polytechnická knihovna, http://www.vpk.cz).  

Souborný katalog ČR je národní centralizovaný heterogenní65 katalog dávkově 

budovaný, který koncentruje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí a 

obsahuje více než 3 miliony záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních 

dokumentů a seriálů. Souborný katalog ČR je výsledkem projektu CASLIN a jeho počátky 

spadají do roku 1991. V elektronické podobě je budován od roku 1993 a od roku 1995 je 

přístupný na Internetu. Do roku 1996 obsahoval jen záznamy zahraniční literatury, poté začal 

přijímat i záznamy českých monografií. V roce 1997 byly zprovozněny externí deduplikační 

programy. V počátcích byl katalog zpřístupňován v systému Aleph 300, v roce 2000 byl 

převeden pod systém CUBUS (vyvinutý speciálně pro jeho potřebu) a od roku 2002 je 

budován v systému Aleph 500. Na přelomu roku 2004 a 2005 proběhla konverze dat 

z formátu UNIMARC do formátu MARC21 [SVOBODOVÁ, 2006, s. 224–225]. 

Ve vyhledaných záznamech se nachází informace vyjádřená siglou a zkratkou 

knihovny o tom, ve které knihovně lze určitý dokument vypůjčit. Kliknutím na siglu získá 

uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu, které jsou shromažďovány v bázi ADR 

(Adresář knihoven a informačních institucí ČR). Z mnoha záznamů se lze propojit do 

lokálních katalogů knihoven a získat tak aktuální informaci o dostupnosti dokumentu 

v konkrétní knihovně. V záznamech seriálů jsou vedle sigly a zkratky knihovny uvedeny též 

údaje o odebíraných ročnících. Knihovníkům tak souborný katalog nabízí vyhledávání a 

stahování záznamů přes protokol Z39.50, využití služby MVS pro registrované knihovny, 

export záznamů, u kterých je knihovna uvedena jako vlastník dokumentu, při dodání dat 

v elektronické podobě kontrolu formálně logických chyb i kontrolu správnosti vyplnění polí 

záznamů podle struktury MARC21, aktualizaci odběru periodik pomocí online formuláře a 

                                                 
65 Ve dvojím slova smyslu: jednak obsahuje záznamy knihoven různých typů a jednak obsahuje záznamy 
knihoven používající různé automatizované knihovní systémy. 
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přípis lokačních značek či online aktualizaci údajů v bázi ADR. Naopak muzejní knihovníci 

mohou tento katalog obohatit velkým množstvím záznamů o dokumentech, které nejsou ve 

fondech jiných knihoven, nebo aktuálními informacemi o odběrech unikátních seriálů. 

Následující tabulky znázorňují ty muzejní knihovny teritoriálně spadající do okruhu 

zkoumaného tématu, které zasílají do Souborného katalogu ČR záznamy v elektronické 

podobě (viz tab. č. 2), ty, které spolupracují on-line na budování dílčí databáze seriály – 

SKCP (viz tab. č. 3), ty, které spolupracují on-line na budování dílčí databáze monografie a 

speciální druhy dokumentů – SKCM (viz tab. č. 4), a ty, které jsou zapojeny do MVS 

v prostředí SK ČR (viz tab. č. 5). Údaje byly čerpány z portálu Souborného katalogu České 

republiky – ze sekce „Pro uživatele – spolupracující knihovny“ [Souborný, Spolupracující, 

c2001–2011]. 

V roce 2007 přispělo do Souborného katalogu svými online záznamy 143 knihoven 

(z toho 11 muzejních knihoven, 7,7 %), v roce 2008 – 234 knihoven (z toho 18 muzejních 

knihoven, 7,7 %), v roce 2009 – 274 knihoven (z toho 25 muzejních knihoven, 9,1 %) a 

v minulém roce (2010) 296 knihoven (z toho 28 muzejních knihoven, 9,5 %). 
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Sigla  =ázev knihovny Počet záznamů v SK ČR 

(vlastnictví dokumentu) 
Počet záznamů v SK ČR 
(vlastnictví záznamu) 

  200766 200867 200968 201069 2007 2008 2009 2010 
CLE301 Vlastivědné muzeum a 

galerie v České Lípě 
   285    34 

CRE301 Regionální muzeum 
v Chrudimi 

  1 414 3 831   343 755 

HKE302 Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové – 
Historické oddělení   

133 119 415 415 0 34 122 114 

JHE301 Muzeum Jindřichohradecka  54 2 777 2 776 2 942 0 850 797 708 
KHE503 Městské muzeum a 

knihovna Čáslav 
   180    109 

KOE301 Regionální muzeum 
v Kolíně 

827 8 381 10 002 10 388 418 4 412 4 934 4 855 

LNE301 Oblastní muzeum 
v Lounech, p.o. 

   137    74 

MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, 
p.o. 

   245    0 

PNE303 Západočeské muzeum 
v Plzni 

 575 2 084 3 798  31 988 2 158 

SME801 Muzeum Českého ráje 
v Turnově 

   963    291 

TUE301 Muzeum Podkrkonoší 
Trutnov 

 19 366 366  4 93 84 

TUE801 Správa Krkonošského 
národního parku –
Krkonošské muzeum  

    293 2 021   0 0 

Tabulka 2 - Muzejní knihovny zasílající do SK ČR záznamy v elektronické podobě 

Muzejní knihovny uvedené v následující tabulce se podílejí na tvorbě dílčí databáze 

seriálů (SKCP) formou online aktualizace odběrů seriálů. Vedle soupisu kooperujících 

muzejních knihoven je v tabulce uveden i počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé 

knihovny vlastní, a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím online formuláře 

aktualizovány údaje o odběru. V roce 2007 se na tvorbě této databáze podílelo 188 knihoven 

(z toho 22 muzejních knihoven, 11,7 %), v roce 2008 – 222 knihoven (z toho 29 muzejních 

knihoven, 13 %), v roce 2009 – 235 knihoven (z toho 36 muzejních knihoven, 15,3 %) a 

v minulém roce 283 knihoven (z toho 38 muzejních knihoven, 13,5 %). 

                                                 
66 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/2007  
67 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/2008-seznam-knihoven-zasilajici-zaznamy-do-sk-cr-v-
el-podobe  
68 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/2009-knihovny-zasilajici-zaznamy-v-elektronicke-
podobe  
69 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-zasilajicich-knihoven/  
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Sigla  =ázev knihovny Počet záznamů seriálů v SK ČR 

k 
Počet odběrů aktualizovaných 
v roce 

  20.3.07
70 

15.2.08
71 

29.4.09
72 

29.4.10
73 

2007 2008 1. pol. 
2009 

2. pol. 
2010 

CBE301 Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích 

34 39 40 40 0 6 5 0 

CLE301 Vlastivědné muzeum a 
galerie v České Lípě 

  74 132   4 64 

CRE301 Regionální muzeum 
v Chrudimi 

0 0 0 65 2 0 14 51 

HKE301 Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové – 
Přírodovědecká knihovna 

70 70 70 70 0 0 0 0 

HKE302 Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové – 
Historická knihovna 

11 14 14 14 0 0 0 0 

CHE302 Krajské muzeum 
Karlovarského kraje, p.o. –
Muzeum Cheb 

 17 41 41  12 27 0 

JHE301 Muzeum Jindřichohradecka 6 6 6 84 0 0 30 49 
KOE301 Regionální muzeum 

v Kolíně 
7 37 445 446 32 411 2 0 

LIE302 Severočeské muzeum 
v Liberci  

  219 307   0 237 

LNE301 Oblastní muzeum 
v Lounech, p.o. 

  0 0   0 0 

MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, 
p.o.  

 83 84 119  80 22 43 

PIE301 Prácheňské muzeum v Písku     11    11 
PNE303 Západočeské muzeum 

v Plzni 
1 180 1 229 1 266 1 273 920 510 120 597 

ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech  

 6 6 11  7 0 8 

TUE301 Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově 

   23   14 1 

TUE801 Správa Krkonošského 
národního parku – 
Krkonošské muzeum 

189 190 191 194 0 32 27 4 

TUE803 Městské muzeum ve Dvoře 
Králové nad Labem 

1 1 1 1 2 0 0 0 

Tabulka 3 - Muzejní knihovny spolupracující na budování online dílčí báze seriály (SKCP) 

Muzejní knihovny uvedené v této tabulce přispívají svými záznamy do dílčí databáze 

monografií a speciálních dokumentů (SKCM). Kromě seznamu kooperujících muzejních 

knihoven je v tabulce uveden i počet záznamů, které jednotlivé knihovny vlastní, a údaje 

o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím online formuláře aktualizovány údaje 

o odběru. V roce 2007 se na tvorbě této databáze podílelo 39 knihoven (z toho 10 muzejních 

knihoven, 25,6 %), v roce 2008 – 63 knihoven (z toho 14 muzejních knihoven, 22,2 %), 

                                                 
70 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/rok-2007 
71 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/rok-2008 
72 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/serialy-2009 
73 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/serialy-online/ 
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v roce 2009 – 114 knihoven (z toho 28 muzejních knihoven, 24,6 %) a v minulém roce (2010) 

128 knihoven (z toho 29 muzejních knihoven, 22,7 %). 

Sigla  =ázev knihovny Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných 
v roce 

  200774 200875 200976 201077 2007 2008 2009 2010 
CLE301 Vlastivědné muzeum a 

galerie v České Lípě 
  88 88   5 158 

CRE301 Regionální muzeum 
v Chrudimi 

1 1 1 616 1 616 1 0 10 53 

CHE302 Krajské muzeum 
Karlovarského kraje, 
p.o. – Muzeum Cheb 

 0 51 51  1 0 0 

JNE301 Muzeum skla a 
bižuterie v Jablonci nad 
Nisou  

  6 6   5 0 

KOE301 Regionální muzeum 
v Kolíně 

4 4 10 000 10 000 4 0 0 0 

LNE301 Oblastní muzeum 
v Lounech, p.o. 

  12 12   11 125 

MOE002 Oblastní muzeum 
v Mostě, p.o. 

  18 48   11 121 

PIE301 Prácheňské muzeum 
v Písku 

   45    45 

PNE303 Západočeské muzeum 
v Plzni 

41 41 2 084 2 084 43 0 2 0 

ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech 

   155    199 

TUE301 Muzeum Podkrkonoší 
Trutnov  

  366 366   1 0 

TUE801 Správa Krkonošského 
národního parku – 
Krkonošské muzeum 

  618 1 314   489 1 527 

TUE803 Městské muzeum ve 
Dvoře Králové nad 
Labem 

0 0 6 6 6 0 0 0 

Tabulka 4 - Muzejní knihovny spolupracující na budování online dílčí báze monografie a speciální druhy 
dokumentů 

Spolupracovat se souborným katalogem chtějí i další muzejní knihovny. Nyní jsou ve 

fázi testování následující muzejní knihovny: Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum 

hry (JCE301), Západočeská galerie v Plzni (PNE307) a Městské muzeum Dobruška 

(RKE802). V roce 2007 projevila zájem o spolupráci i Knihovna Muzea a galerie severního 

Plzeňska – Mariánská Týnice (PNE801), ale dosud neposlala do SK ČR svůj vzorek dat 

k otestování. 

                                                 
74 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/archiv-2007  
75 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/2008-knihovny-spolupracujici-on-line-na-budovani-sk-
cr-monografie-a-specialni-dokumenty 
76 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/skladiste-souboru/2009-specialni-dokumenty  
77 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/knihovny-spolupracujici-on-line-na-budovani-sk-
cr-dilci-baze-monografie-a-specialni-druhy-dokumentu/ 
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Muzejní knihovny uvedené v následující tabulce přijímají objednávky MVS zaslané 

z prostředí SK ČR, v případě, že mají ve sloupci „Poskytují MVS v SKC“ uvedeno ano, a 

zároveň tuto službu využívají. K datu 1. 9. 2010 je zapojeno do MVS v prostředí SK ČR 

celkem 313 knihoven: z toho 227 data poskytuje a 292 je využívá. Muzejních knihoven, které 

využívají tuto službu, je celkem 30, což je necelých 10 %.  

Sigla =ázev knihovny Poskytují MVS 
v SKC 

Využívají 
MVS v SKC 

CBE301 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ano ano 
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ano ano 
HKE301 Muzeum východních Čech v Hradci Králové –  

Přírodovědecká knihovna 
ano ano 

HKE302 Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Historická 
knihovna 

ano ano 

JHE301 Muzeum Jindřichohradecka  ne ano 
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, p.o. ne ano 
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ne ano 
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, p.o.  ano ano 
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni ano ano 
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov  ano ano 
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ano ano 
UOE302 Městské muzeum Ústí nad Orlicí ne ano 
 Tabulka 5 - Muzejní knihovny zapojené do MVS v prostředí SK ČR78 

Závěrem lze říci, že záznamy muzejních knihoven jsou pro Souborný katalog důležité, 

protože jej doplňují především o záznamy regionální literatury a také o záznamy zahraniční 

odborné literatury. Spolupráce knihoven umožňuje hospodárné využívání finančních 

prostředků i personálních zdrojů. Uživatelům jejich záznamy umožní snadnější a 

jednoznačnou identifikaci žádaných dokumentů.  

V této kapitole byly zmíněny hlavní formy spolupráce jak mezi jednotlivými 

muzejními knihovnami, tak i mezi knihovnami obecně. Nicméně v oblasti spolupráce 

knihoven existuje široké pole působnosti: od spolupráce při zavádění automatizovaného 

knihovnického systému, přes spolupráci při vlastním procesu katalogizace až po zpracování 

grantových projektů, a tak uvedený výčet zůstává jen ukázkou toho, co knihovny mohou 

vykonat pro zkvalitnění a rozšíření informačních a knihovnických služeb.    

 

                                                 
78 http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam/ 
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5 PRŮZKUM SOUČAS=ÉHO STAVU MUZEJ=ÍCH K=IHOVE= V ČECHÁCH 

Na začátku průzkumu současného stavu muzejních knihoven v Čechách bylo nejprve 

nutné vytvořit adresář těchto muzejních knihoven (viz příloha č. 1). Při tvorbě adresáře 

muzejních knihoven diplomantka vycházela především z Adresáře knihoven muzeí a galerií 

ČR [Adresář, 2007], který sestavila paní Květa Hartmanová. Tento zdroj byl poté korigován 

dalšími prameny, zejména databází ADR Národní knihovny ČR [ADR, c2009] a databází 

Ministerstva kultury ČR – Evidence a adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury 

[Adresář, c2003]. Práci při sestavování adresáře ztížilo zejména to, že každý z uvedených 

adresářů uváděl rozdílné počty muzejních knihoven, a další komplikace byly způsobeny ne 

příliš aktualizovanými údaji jednotlivých knihoven. Proto bylo třeba každou jednotlivou 

knihovnu najít na webu a ověřit si tak její aktuální kontaktní údaje. Rozdíl v počtu 

jednotlivých muzejních knihoven uvedených v Adresáři knihoven muzeí a galerií ČR a bází 

ADR je dán hlavně tím, že báze ADR obsahuje údaje o muzejních knihovnách, jež 

spolupracují či spolupracovaly na budování souborných katalogů CEZL/CASLIN, účastní se 

meziknihovních služeb, nebo jsou v kontaktu s Knihovnickým institutem NK ČR. 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že ne každá muzejní knihovna spolupracuje se 

Souborným katalogem ČR či poskytuje meziknihovní výpůjční služby. Rozsah údajů v bázi 

ADR a jejich aktuálnost závisí především na samotných muzejních knihovnách. Další rozdíl, 

a to jen v jednom případě, spočívá v sloučení muzea a městské knihovny. 

Dalším problémem byla i poloha Pardubického kraje a kraje Vysočina, které leží 

z menší či větší části na rozhraní historické česko-moravské hranice. Bylo zvažováno zda 

uvést všechny muzejní knihovny v těchto krajích a pracovat s nimi při analýze nebo moravská 

města z těchto krajů vyloučit a v rámci analýzy s nimi nepracovat. Po konzultaci s vedoucí 

diplomové práce Petrou Večeřovou i s předsedkyní Knihovnické komise AMG Štěpánkou 

Běhalovou bylo rozhodnuto pracovat s celými kraji a moravská města nevynechávat.  

 Adresář knihoven muzeí a galerií ČR – 
elektronická i tištěná verze 

ADR   Evidence Ministerstva kultury 
ČR 

Karlovarský kraj 5 5 4 
Liberecký kraj 9 6 4 
Pardubický kraj 16 7 10 
Ústecký kraj 15 12 12 
Jihočeský kraj 15 10 12 
Královéhradecký kraj 16 12 12 
Plzeňský kraj 15 10 7 
Středočeský kraj 29 12 15 
Kraj Vysočina 13 7 14 
 Tabulka 6 - Počet muzejních knihoven dle různých adresářů 
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Ke sběru dat o současném stavu muzejních knihoven v Čechách byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření (kvantitativní postup). Tvorba dotazníku probíhala v několika fázích. 

Nejprve byl vytvořen pracovní dotazník, který byl otestován na malém vzorku respondentů 

(pracovníci knihovny Židovského muzea v Praze). Dotazník byl poté upraven podle jejich 

názorů a postřehů a byl rozdělen na dva dotazníky, jeden pro malé muzejní knihovny a druhý 

pro velké knihovny. Problém nastal při rozhodování o tom, jakou knihovnu a podle jakého 

klíče považovat za knihovnu malou a jakou za velkou: Jaký klíčový údaj zvolit? – počet 

zaměstnanců, resp. pracovních úvazků, velikost fondu, zřizovatelé aj. Po konzultacích 

s vedoucí diplomové práce i předsedkyní KK AMG bylo rozhodnuto o vytvoření pouze 

jednoho dotazníku (viz příloha č. 2), který byl po odsouhlasení vedoucí diplomové práce 

rozeslán českým muzejním knihovnám.  

Finální dotazník se skládá ze dvou částí: tabulky převzaté z Adresáře knihoven muzeí 

a galerií ČR [Adresář, 2007], v níž měly oslovené knihovny zkontrolovat vyplněné informace 

a provést případné změny či jiné opravy zatučněním (barevným vyznačením, podtržením) 

uvedeného textu, a z vlastního dotazníku skládajícího se z 16 okruhů činností muzejních 

knihoven. Ve většině případů byly pokládané otázky uzavřené, s předem nabídnutými 

možnostmi k výběru. V posledním okruhu mohli respondenti vyjádřit své názory či 

komentáře. Dotazník byl připraven ve dvou verzích – ve wordovském souboru i v online 

formuláři dotazníkové aplikace společnosti Google. Nicméně poté, co se rozhodlo o vložení 

tabulky s vyplněnými informacemi o každé knihovně, bylo od online formuláře ustoupeno.  

První část dotazníku (tabulka), která z větší části obsahuje kontaktní údaje dané 

knihovny, bude sloužit pro aktualizaci Adresáře knihoven muzeí a galerií ČR, který se dosud 

nachází na webových stránkách Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

[Knihovna, Adresář, 1999], a v budoucnu se počítá s jeho umístěním na webových stránkách 

Asociace muzeí a galerií České republiky, v sekci Knihovnické komise.  

Výsledky průzkumu budou zpřístupněny i KK AMG k aktualizaci dat adresáře 

muzejních knihoven a údaje z dotazníků budou podkladem k rozšíření informací o muzejních 

knihovnách pro tuto komisi i k statistickým hlášením komise. Z tohoto důvodu byl dotazník 

konzultován i s předsedkyní KK AMG PhDr. Štěpánkou Běhalovou, PhD., která významně 

pomohla s distribucí dotazníků. Dotazníky byly v prvním kole rozesílány dle jednotlivých 

krajů příslušným regionálním koordinátorům, kteří je následně rozeslali konkrétním 

knihovnám. V kole druhém byly dotazníky rozeslány těm knihovnám, které je do 20. ledna 
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2011 neodevzdaly. Jako doplňující metoda pro získávání údajů od posledních respondentů 

bylo zvoleno telefonické dotazování.  

Průzkum byl prováděn v období od 29. prosince do 28. února 2011. Elektronickou 

korespondencí bylo celkem osloveno 138 českých muzejních knihoven (viz graf č. 1). 

Dotazník vyplnilo 123 knihoven, což představuje návratnost 89,1 %. Z toho pět knihoven ze 

Středočeského kraje opravilo či doplnilo pouze první část – tabulku. Čtyři knihovny se 

omluvily, že dotazník vyplňovat nebudou, jelikož jsou malé a na většinu otázek by musely 

odpovědět negativně (např. Městské muzeum Žamberk) a oslovené Muzeum Žacléř [MACH, 

2011] odpovědělo, že muzejní knihovnu ve svém „mladém“ muzeu teprve vytváří. Na zaslaný 

dotazník nereagovalo 10 knihoven.79  
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Graf 1 - Muzejní knihovny v Čechách 

5.1 Výsledky průzkumu 

5.1.1 Výsledky vybraných dat z první části – tabulka 

 V této podkapitole jsou uvedeny výsledky vybraných dat z první části dotazníku 

(tabulka). Jedná se o zřizovatele, siglu knihovny, evidenční číslo knihovny, přístupnost 

knihovny (otevírací doba) a skladbu knihovního fondu. Cílem bylo zjistit, jaký subjekt je 

zodpovědný za zřízení knihovny; kolik knihoven má přidělenu siglu – důležitou např. pro 

spolupráci se Souborným katalogem ČR (viz podkapitola 4.2.4); kolik knihoven je 

zaregistrováno dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) na Ministerstvu kultury ČR 

                                                 
79 Jednalo se většinou o muzejní knihovny městských muzeí, např. Městské muzeum v Blatné, Městské muzeum 
v Hořicích či Městské muzeum a galerie ve Svitavách, také o dvě galerie, např. Galerii Klatovy – Klenová nebo 
o Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami aj.  
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– což je podstatné např. pro čerpání finančních dotací z grantů a programů (viz podkapitola 

3.1). Dále byla zjišťována nejčastější otevírací doba muzejních knihoven nebo skladba jejich 

knihovního fondu.   

Zřizovatelé muzejních knihoven 

 Zřizovatelem (viz graf č. 2) většiny muzeí a tedy i muzejních knihoven je krajský úřad 

(65 knihoven). Početnou skupinu (45 knihoven) tvoří i knihovny zřizované městem či 

městským úřadem. Státní správou bylo zřízeno 8 knihoven: Ministerstvem kultury 

(6 knihoven), Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Jiným 

subjektem bylo ustanoveno 5 knihoven: Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti 

Šumava Vimperk; Městským centrem kultury a vzdělávání; Společností Otokara Březiny, 

Obecním úřadem Čistá, Univerzitou Karlovou – Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové.  

jiné; 4%

státní správa; 
7%

město; 37%
kraj; 52%

 
Graf 2 - Zřizovatelé muzejních knihoven 

Otevírací doba muzejních knihoven 

Mezi muzejními knihovnami jsou i takové, které svým uživatelům poskytují služby i 

mimo stanovené hodiny (42 knihoven). Nejvíce knihoven nabízí svým uživatelům přístup do 

knihovny po předchozí domluvě (33 knihoven). Muzejní knihovny mají nejčastěji otevřeno 

11 až 20 hodin týdně (30 knihoven). Svou otevírací dobu neuvedlo 7 knihoven proto, že 

v současné době je buď jejich knihovna v rekonstrukci nebo se na rekonstrukci připravuje (viz 

graf č. 3).  
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Graf 3 - Otevírací doba muzejních knihoven 

Sigla a Evidenční číslo muzejní knihovny 

Většina muzejních knihoven má přidělenu siglu (73 knihoven, viz graf č. 4). 

U Ministerstva kultury ČR se nechalo zaregistrovat 96 muzejních knihoven (viz graf č. 5), 

z toho 73 knihoven jako knihovny základní se specializovaným fondem, 15 knihoven jako 

specializované knihovny a 8 knihoven jako knihovny základní.  

Dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. by však muzejní knihovny měly být 

zaregistrovány jako základní knihovny se specializovaným fondem, které na rozdíl od 

základních knihoven s univerzálním knihovním fondem vykonávají i odborné činnosti a jsou 

součástí odborné instituce. Specializované knihovny ve smyslu knihovního zákona jsou ty, 

které vykonávají kromě jiného i analytické, výzkumné a metodické činnosti, což obvykle 

muzejní knihovny neprovádějí. Z pohledu knihovního zákona není jako určující chápáno 

složení fondu, ale práce té které konkrétní knihovny. Z důvodové zprávy k vládnímu návrhu 

zákona o veřejných knihovnách vyplývá, že za specializované knihovny jsou považovány 

zejména bývalé ústřední knihovny sítí, v případě muzejních knihoven je to tedy jen Knihovna 

Národního muzea v Praze [Informace, Důvodová, 2001, s. 25–26]. Jedná se tedy 

o terminologický problém. V době svého zápisu do evidence Ministerstva kultury ČR 

narážely muzejní knihovny na otázku, kam se v rámci struktury institucí zařadit. Skutečnost 

neexistence oficiálních stanovisek též přispěla k určité nejasnosti celého systému knihoven, 

přičemž se ustálila ta praxe, kdy Ministerstvo kultury ČR ponechává institucím svobodu při 

vlastním sebeurčení a dozoruje pouze plnění zákonem daných povinností.  
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Graf 4 - Sigly muzejních knihoven   Graf 5 - Evidenční číslo muzejních knihoven 

Skladba knihovního fondu muzejních knihoven 

V knihovních fondech muzejních knihoven převládá regionální literatura80 (100 

knihoven, viz graf č. 6). Druhou početnou skupinou je literatura z oblasti humanitních věd81  

(67 knihoven). Literatura z oblasti přírodních věd82 je zastoupena u 48 muzejních knihoven. 

Uměnovědná literatura (dějiny umění, umění) se nachází ve fondech 42 knihoven. Publikace 

z oborů lidské činnosti, průmyslu i řemesel (viz skupina „Ostatní“) uvádí 14 knihoven. 

Skladba knihovního fondu odráží oborové zaměření toho kterého muzea.  

Dále lze zjistit i informace o speciálních sbírkách.83 Nejčastěji uváděnou speciální 

sbírkou je sbírka starých tisků84 (45 knihoven), která je následována skupinou regionální 

literatury (42 knihoven). Sbírku rukopisů vlastní 21 knihoven. Jiné typy sbírek, např. sbírku 

bibliofilií či knižní vazby (Knihovna Regionálního muzea v Teplicích) uvedlo 16 knihoven. 

Sbírku drobných tisků, např. kramářských písní, svatých obrázků, kalendářů vlastní 

15 knihoven. Knihovna Jihočeského muzea, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a 

Západočeského muzea v Plzni uvádí i sbírku prvotisků.  

Do skupiny regionální literatury jsou zařazovány soukromé knihovny českých 

spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů, hudebníků, sběratelů, šlechtických rodin a i jiných 

významných osobností českého kulturního života, kteří žili či působili v daném regionu 

(František Ladislav Čelakovský, Karel a Josef Čapek, Božena Němcová, Karel Klostermann, 

                                                 
80 Regionální literatura z hlediska muzejních knihoven je chápána v širším slova smyslu – jednak je tím míněna 
literatura inspirovaná danou oblastí, vzniklá na daném území, literatura autorů s kořeny v dané oblasti, a jednak 
je tím míněn pojem regionální osobnosti, který vedle spisovatelů zahrnuje i výtvarníky (malíře, sochaře aj.), 
architekty, hudebníky aj. 
81 Mezi humanitní vědy (neexaktní) byly zařazeny např. tyto obory: filologie, religionistika, sociologie, 
antropologie, etnologie, psychologie, teologie, archeologie, historiografie. 
82 Do oblasti přírodních věd (exaktní) byly zařazeny tyto obory: biologie, botanika, zoologie, lékařství, fyzika, 
chemie, astronomie, geologie. 
83 Jedná se o historický fond obsahující dokumenty sbírkové povahy, který je přihlášen v centrální evidenci 
sbírek a podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. 
84 Jedná se o knihy tištěné v letech 1501–1800. 
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Josef Václav Sládek, František Langer, Josef Svatopluk Machar, Otokar Březina, Jakub Deml, 

Karel Hynek Mácha, Emil Holub, Bohumil Malotín, Bohuslav Martinů, Jaroslav Kocian, 

rodová Chotkovská knihovna, zámecká knihovna Clary-Aldringenů aj.); dále tisky 

z regionálních tiskáren či vydavatelství (tiskárna J. Steinbrenera, Landfrasova tiskárna, 

Šaškova tiskárna, vydavatelství Dobrého díla – J. Florian ze Staré Říše, aj.); tisky 

z klášterních knihoven; či tisky vlastivědných spolků, např. Severočeského exkurzního klubu 

„Kordböhmischen Excursions-Clubs“.  
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Graf 6 - Skladba knihovního fondu muzejních knihoven 

5.1.2 Výsledky dat z druhé části – dotazník 

Otázka č. 1 – Knihovna je přístupná  

Drtivá většina muzejních knihoven (102) je přístupná pro veřejnost, pouze 

16 knihoven je k dispozici jen svým zaměstnancům (viz graf č. 7). 
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Graf 7 - Přístupnost muzejních knihoven 
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Otázka č. 2. – Knihovna je samostatným útvarem (oddělením) muzea 

Většina muzejních knihoven (79 knihoven) je součástí muzea a jen 39 knihoven 

uvedlo, že jsou samostatným oddělením muzea (viz graf č. 8). 
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Graf 8 - Knihovna jako samostatné oddělení muzea 

Otázka č. 3 – Zaměstnanci muzejních knihoven 

Třetí otázka zjišťovala čtyři faktory: celkový počet zaměstnanců knihovny, počet 

úvazků, nejvyšší dosažené vzdělání jednotlivých zaměstnanců knihovny a věkovou strukturu 

jednotlivých zaměstnanců knihovny.  

V muzejních knihovnách je zaměstnáno 137 osob (101,5 úvazků), z toho 

69 středoškoláků, 53 vysokoškoláků a 13 zaměstnanců má vyšší odborné vzdělání (viz graf č. 

9). Z odpovědí vyplynulo, že v knihovnách pracuje 14 zaměstnanců do 30 let, 

39 zaměstnanců v kategorii 30–40 let, 29 zaměstnanců v kategorii 40–50 let, 46 zaměstnanců 

v kategorii 50–60 let a 5 zaměstnanců nad 60 let (viz graf č. 10). 
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Graf 9 - Vzdělání zaměstnanců knihovny  Graf 10 - Věková struktura zaměstnanců  



 71 

Otázka č. 4 – Knihovní fond muzejních knihoven 

Ve čtvrté otázce byl zjišťován celkový počet knihovních jednotek, roční přírůstek, 

jazyky a typy dokumentů a knihy jako sbírkový předmět.  

V českých muzejních knihovnách je uloženo 2 403 045 knihovních jednotek, z toho 

591 841 svazků tvoří sbírkový fond, což činí 25 % všech knihovních jednotek. 

V 59 knihovnách se nachází fond o velikosti v rozmezí od 10 001 do 50 000 knihovních 

jednotek, ve 49 knihovnách je fond v rozsahu od 1 001 do 10 000 knihovních jednotek. 

V 8 knihovnách je uložen fond v počtu od 50 001 do 100 000 knihovních jednotek. Fond do 

1 000 knihovních jednotek má pouze 5 knihoven. Fond větší než 100 000 knihovních 

jednotek vlastní 2 knihovny (viz tab. č. 7).  

Velikost knihovního fondu muzejních knihoven 

  
1–1 000 
KJ 

1 001–10 000 
KJ 

10 001–50 000 
KJ 

50 001–100 000 
KJ 

nad  
100 000 
KJ 

Počet knihoven v 
jednotlivých krajích 

Jihočeský 0 8 4 2 0 14 

Karlovarský 0 3 2 0 0 5 

Královéhradecký 0 6 9 1 0 16 

Liberecký  2 3 2 2 0 9 

Pardubický 0 6 7 0 0 13 

Plzeňský 0 5 4 2 1 12 

Středočeský 3 8 16 0 1 28 

Ústecký 0 3 9 1 0 13 

Vysočina 0 7 6 0 0 13 

Počet knihoven 
dle velikosti 5 49 59 8 2 123 

Tabulka 7 - Velikost knihovního fondu muzejních knihoven 

Roční přírůstek jednotlivých knihoven není příliš veliký a souvisí vždy s metodami 

akvizice praktikovanými v té které instituci. U největšího procenta knihoven se přírůstky 

pohybují do 100 knihovních jednotek ročně (38 knihoven), 33 knihoven získává roční 

přírůstek v rozmezí 101 až 300 knihovních jednotek a 15 knihoven uvádí přírůstek v rozsahu 

301 až 500 knihovních jednotek. V 10 knihovnách se fond ročně zvětší o 501 až 1 000 

knihovních jednotek. Pouze 5 knihoven získá ročně akvizicí nad 1 000 knihovních jednotek. 

Na tuto podotázku neodpovědělo 22 knihoven.  

V knihovních fondech jsou nejvíce zastoupena periodika (114 knihoven), monografie 

(113 knihoven) a staré tisky (82 knihoven). V menší míře jsou to rukopisy (59 knihoven), CD, 

DVD, Blue-ray (56 knihoven), kartografické dokumenty (41 knihoven), hudebniny 

(29 knihoven), videokazety (27 knihoven), audiokazety (24 knihoven), gramofonové desky 

(13 knihoven), mikrofiše (3 knihovny). Další typy dokumentů, např. drobné tisky, kroniky, 
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textilní vzorníky, umělecké předlohy, katalogy výstav, rešerše, restaurátorské zprávy, 

separáty, fotografie, pohlednice, kramářské písně aj. uvádí 18 knihoven. Na tuto podotázku 

neodpověděla 1 knihovna (viz graf č. 11).  
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Graf 11 - Typy dokumentů uložených v muzejních knihovnách 

V muzeích bývají knižní sbírky uloženy i ve sbírkových odděleních a jsou chápány 

jako sbírkové předměty. Zpravidla se jedná o vyčleněné sbírky knih mimo oddělení 

knihovny. Na tuto podotázku odpovědělo jen 36 knihoven. Nejčastěji uváděnou sbírkou byla 

sbírka starých tisků (23 knihoven) a druhou nejpočetnější pak byla sbírka rukopisů, např.  

hudební rukopisy klatovských kůrů z 18. a 19. století (12 knihoven). Respondenti ve svých 

odpovědích uváděli i sbírky regionální literatury a regionálních osobností (8 knihoven); 

sbírky písemností a drobných tisků jako jsou např. svaté obrázky, modlitby, kramářské písně, 

kalendáře, kuplety, archiválie, fotografie aj. (7 knihoven); sbírky knižních celků jako jsou 

Portmanovy tisky, tisky Šaškovy či Muchovy tiskárny nebo pozůstalostí např. spisovatelů 

Františka Langera (1872–1949), Jakuba Demla (1878–1961) či rakouského 

expresionistického grafika, ilustrátora a spisovatele narozeného v Čechách Alfreda Kubina 

(1877–1959) nebo lékaře a fyzika Jana Marka Marciho (1595–1667), ale i dokumenty ze 

zámecké knihovny rodiny Clary-Aldringenů, knihovny cisterciáků v Oseku, planderské 

knihovny, Scheybalovy knihovny (8 knihoven); sbírky map a plánů (4 knihovny); sbírky 

hudebnin (4 knihovny); soubory knižních vazeb (3 knihovny); sbírky audiovizuálních 

dokumentů (2 knihovny); a i další sbírky (9 knihoven). 

Co se týká jazyků dokumentů (viz graf č. 12), má 117 knihoven dokumenty 

v češtině, 110 v němčině, 80 v angličtině, 68 v latině a 60 knihoven uvedlo i jiné zastoupené 
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jazyky knižních dokumentů. Jednalo se zejména o dokumenty ve francouzštině 

(35 knihoven), ruštině (27 knihoven), polštině (24 knihoven), italštině a maďarštině 

(14 knihoven), španělštině a slovenštině (11 knihoven), hebrejštině (9 knihoven) a dalších 

evropských a asijských jazycích. 
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Graf 12 - Jazyky dokumentů uložených v muzejních knihovnách 

Otázka č. 5 – Katalogy muzejních knihoven 

Pátá otázka zjišťovala informace o katalozích muzejních knihoven. Zkoumala, které 

knihovny mají online katalog; jaký automatizovaný knihovnický či muzejní systém mají 

knihovny k dispozici; míru a způsob zpracování rukopisů, starých tisků a novodobých fondů; 

zda mají knihovny dostupné internetové připojení; zda knihovny posílají své záznamy do 

souborných katalogů; a jestli knihovny mají svůj fond zaevidovaný v Centrální evidenci 

sbírek.   

Z odpovědí vyplynulo, že elektronickým katalogem disponuje většina oslovených 

knihoven (102 knihoven), nicméně online katalog (OPAC) má pouhých 28 muzejních 

knihoven. Lístkový katalog má k dispozici 69 knihoven85, katalog v administrativním systému 

(Word, PDF, Excel aj.) má 18 knihoven a svazkový (lístkový) 17 knihoven. Z dotazovaných 

knihoven 1 uvádí, že vlastní pouze přírůstkovou knihu a 1 knihovna neuvedla žádnou 

odpověď (viz graf č. 13).  

                                                 
85 Lze předpokládat, že toto číslo je ve skutečnosti mnohem vyšší (lístkové katalogy by měly mít všechny 
muzejní knihovny, byť v různém stupni zpracování). 
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Graf 13 - Katalogy muzejních knihoven 

 Nejvíce knihoven má svůj fond katalogizovaný v AKS Clavius86 (60 knihoven), 

31 knihoven v muzejním systému Bach87, 18 knihoven v administrativním systému (např. 

Word, Excel aj.), 10 knihoven v AKS KpWin88 (KP-SYS) a v muzejním systému Demus89, 

6 knihoven v AKS LANius. Jiný systém uvádí 3 knihovny: jedná se o systém CDS/ISIS-

MAKS, Aleph a speciální program vytvořený na zakázku muzea pro celou muzejní sbírku. 

Knihoven, které neuvádí systém žádný (viz graf č. 14), je 14. Lístkový katalog s AKS Clavius 

                                                 
86 Firma LANius s.r.o. vznikla v roce 1996 v Táboře jako specializovaná softwarová firma zaměřující se 
výhradně na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací. V oblasti vývoje software pro knihovny však působí 
již od roku 1991. Jejím prvním knihovním systémem byl systém LANius. V roce 1997 firma vyvinula nový 
knihovní systém s názvem Clavius [LANius]. 
87 Společnost Bach systems s.r.o. založená v roce 1994 se specializuje na vývoj softwarových aplikací a 
informačních systémů pro vedení komplexní spisové a archivní služby, zpracování historických fondů a sbírek 
v archivech a muzeích a evidenci dokumentů ve státních organizacích, bankách, obchodních společnostech a 
zdravotnických zařízeních. Informační systém „ProMuzeum“ nabízí různé muzejní aplikace, které usnadňují 
odborné zpracování muzejních sbírek a fondů. K nejvyužívanějším aplikacím patří základní modul Obecné 
sbírky, což je univerzální evidenční program, který umožňuje základní evidenci druhého stupně. Kromě tohoto 
modulu firma nabízí i specializované moduly pro další oblasti sbírkových činností, např. Archiválie, Fotoarchiv, 
Hudebniny, Konzervační karty, Mapy a plány a moduly sloužící pro další evidence potřebné pro vlastní práci 
v muzejních institucích, např. Knihovna s přírůstkovou knihou, Badatelské listy, Periodika, Staré a vzácné tisky 
aj. Muzejní VadeMeCum je specializovaný produkt sdružující v jednom centrálním datovém skladu veškeré 
relevantní informace o muzejních sbírkách a fondech i jednotlivých muzejních exponátech [Bach, 2010]. 
88 Firma KP-SYS spol. s r. o. vznikla v roce 1996 a nabízí dva automatizované knihovnické systémy – KP-Win a 
KP-Win SQL pracující v síťovém i lokálním režimu [Kp-sys, 2011]. 
89 Demus (Dokumentace a Evidence MUzejních Sbírek) je počítačový systém pro evidenci a dokumentaci sbírek 
v muzeích a galeriích, který se používá jako alternativa k přírůstkové knize (chronologické evidenci) a ke 
kartotékám inventárních (katalogizačních) karet (systematické evidenci) a k odborné dokumentaci sbírkových 
předmětů. Demus pokrývá i administraci akvizičního procesu, přípravu zápůjček, výstav a publikací, 
konzervátorskou dokumentaci i jinou muzejní agendu. Vývoj systému Demus začal v roce 1995 v Moravském 
zemském muzeu v Brně. Dnes je jedním z projektů Metodického centra pro informační technologie 
v muzejnictví (CITeM). Má 11 samostatných modulů – modul Evidence (určen pro chronologickou evidenci – 
přírůstková kniha), devět sbírkových modulů je určeno pro systematickou evidenci (inventární záznamy) a 
odbornou dokumentaci sbírkových předmětů a modul KRP (určen pro konzervátory, restaurátory a preparátory). 
Osm sbírkových modulů je oborových a jeden je univerzální (Katalog) [CITeM, 2005–2009]. 
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kombinuje 38 knihoven, 7 knihoven s AKS KpWin (KP-SYS), 8 knihoven s muzejním 

systémem Bach a 3 knihovny s AKS LANius. 

Clavius; 38%

KpWin SQL 
(KP-SYS); 7%Bach; 20%

Demus; 7%

administrativní 
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Graf 14 - Používaný automatizovaný knihovní či muzejní systém 

Na podotázku, zda knihovna spolupracuje se soubornými katalogy, např. se 

Souborným katalogem ČR nebo SKAT90 (viz graf č. 15), 49 knihoven vůbec neodpovědělo, 

43 knihoven svými bibliografickými záznamy do souborných katalogů nepřispívá, 

24 knihoven spolupracuje se Souborným katalogem ČR (CASLIN), 3 knihovny se SKAT a 

4 knihovny uvedly jiné souborné katalogy, např. Centrální katalog Univerzity Karlovy. 

knihovna 
nepřispívá; 

35%

jiné; 3%

SKAT; 2%CASLIN; 20%bez odpovědi; 
40%

 
Graf 15 - Spolupráce muzejních knihoven se soubornými katalogy 

Problematickou částí pro mnohé knihovny se stala podotázka „míra a způsob 

zpracování rukopisů, starých tisků a novodobých fondů“, kdy knihovny měly uvést např. 

                                                 
90 V roce 1996 vzniklo Sdružení právnických osob (SKAT) sdružující uživatele systémů LANius a Clavius, 
jehož hlavním cílem je tvorba souborného katalogu naučné literatury. 
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kolik procent fondu mají zkatalogizováno v online katalogu nebo jak jsou zpracovány jejich 

fondy. Na tuto část odpovědělo jen 49 knihoven, z toho 30 knihoven uvedlo procentuální 

vyjádření stavu zpracování svých knihovních fondů v elektronickém katalogu. Téměř 

polovina knihoven (13 knihoven) má v online katalogu zkatalogizováno do 5 000 knihovních 

jednotek. Fond v rozmezí 5 001 až 10 000 knihovních jednotek mají ve svém online katalogu 

zpracovány 4 knihovny. Druhou početnou skupinou jsou knihovny, které mají v online 

katalogu zkatalogizován fond v rozmezí 10 001 až 30 000 knihovních jednotek (8 knihoven). 

Knihovny Prácheňského muzea v Písku, Východočeského muzea v Pardubicích a 

Západočeského muzea v Plzni evidují v online katalogu fond v rozmezí 30 001 až 50 000 

jednotek a jen 2 knihovny nad 50 001 knihovních jednotek (Společenskovědní knihovna 

Muzea východních Čech v Hradci Králové a Knihovna Národního zemědělského muzea 

Praha, Muzeum českého venkova Kačina). 

Evidence sbírkových předmětů je podle muzejního zákona č. 122/2000 Sb. 

dvoustupňová (viz podkapitola 6.6). Ze 49 odpovědí 14 knihoven uvedlo, že eviduje svůj 

knihovní fond v přírůstkových knihách (chronologická evidence, tj. evidence prvního stupně). 

Tento výsledek je dosti nepřesný, neboť se lze domnívat, že každá muzejní knihovna má svůj 

fond evidovaný alespoň v přírůstkové knize či seznamu. Evidenci na katalogizačních lístcích 

či kartách (systematická evidence, tj. evidence druhého stupně) uvedlo 21 knihoven. Tento 

výsledek, dle osobních zkušeností diplomantky, nejspíše neodpovídá skutečnosti. 

Do Centrální evidence sbírek (CES) zaevidovalo své sbírky 59 knihoven (viz graf 

č. 16). CES je veřejnosti přístupný informační systém neboli registr sbírek muzejní povahy, 

které jsou spravovány podle zákona č. 122/2000 Sb. a které jsou významné a cenné pro svou 

unikátní ucelenou podobu (viz podkapitola 6.8). 
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Graf 16 - Sbírky muzejních knihoven přihlášených do CES 
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 Většina knihoven má připojení k Internetu (91 knihoven), 24 toto připojení nemá a 

3 knihovny na tuto podotázku neodpověděly (viz graf č. 17). První muzejní knihovnou 

připojenou k Internetu (ve zkoumané oblasti) byla Knihovna Východočeského muzea 

v Pardubicích (rok 1995). Do roku 1999 bylo pak připojeno dalších 9 knihoven. Nejvíce 

knihoven se napojilo na síť Internet v roce 2000, 2003 a 2004 (vždy po 9 knihovnách) a 

v roce 2002 a 2005 (pokaždé po 8 knihovnách). Letos, v roce 2011, byla připojena k Internetu 

Knihovna Městského muzea a galerie Vodňany.  

bez odpovědi; 
3%bez přístupu k 

Internetu; 20%

připojení k 
Internetu; 77%

 
   Graf 17 - Muzejní knihovny připojené k Internetu  

Otázka č. 6 – Prostorové vybavení muzejních knihoven 

V této otázce byla zjišťována celková rozloha muzejní knihovny, Wi-Fi pokrytí a zda 

jsou prostorové podmínky knihovny vyhovující. Respondenti měli potíže přesně vymezit 

rozlohu knihovny a někteří dokonce uváděli rozlohu celého muzea. Výsledky této podotázky 

by byly příliš zkreslené, a proto v této práci uvažovány nebudou. Dá se ale shrnout, že 

prostorové podmínky (viz graf č. 18) vyhovují 59 knihovnám, 51 knihoven uvádí, že 

prostorové podmínky jsou nevyhovující a 8 knihoven na tuto podotázku neodpovědělo. 

 Většina knihoven nemá Wi-Fi pokrytí (85 knihoven) a 14 knihoven neodpovědělo 

(viz graf č. 19). Knihovna Městského muzea a galerie Dačice je první muzejní knihovnou (ve 

zkoumané oblasti) s Wi-Fi pokrytím (rok 2003). Největší počet knihoven se připojilo k síti 

Wi-Fi v roce 2010 (5 knihoven). 
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Graf 18- Prostorové podmínky muzejních knihoven Graf 19 - Wi-Fi pokrytí muzejních knihoven 

Otázka č. 7 – Akvizice – způsob získávání přírůstků v muzejních knihovnách 

Muzejní knihovny získávají nejvíce přírůstků nákupem (110 knihoven) a dary 

(109 knihoven). Svůj fond obohacuje 65 knihoven i prostřednictvím výměny a 7 knihoven 

uvedlo i jiný způsob získávání přírůstků (viz graf č. 20). Jedná se o např. o získávání 

dokumentů z vlastní publikační činnosti nebo z publikační činnosti muzea či prostřednictvím 

nákupu z finančních dotací či grantů. Nákup dokumentů z celkového počtu knihovních 

jednotek dosahuje 56,5 %. Akvizice literatury získávané prostřednictvím darů z celkového 

počtu knihovních jednotek činí 29,4 % a prostřednictvím výměny 12,5 %. Jiné způsoby 

získávání dokumentů tvoří 1,6 % z celkového počtu knihovních jednotek. Z výsledků je 

zřejmé, že nákupem ať již přes lokálního knihkupce, přes Internet nebo přímo od vydavatele, 

je doplňována větší část knihovního fondu. Svůj význam má domácí i mezinárodní výměna, a 

to zvláště v případě malých institucí, které díky výměně vlastních vydaných odborných 

publikací mohou zásadně obohatit svůj fond.  
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Graf 20 - Akvizice v muzejních knihovnách 
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Otázka č. 8 – Katalogizační standardy 

Osmá otázka směřovala do oblasti katalogizačních standardů. Knihovny měly 

odpovědět na pět podotázek: jestli jsou jejich katalogizační záznamy vytvářeny dle anglo-

amerických pravidel (AACR2R); zda používají sdílenou katalogizaci; soubor národních 

autorit (jmenné, věcné); v případě, že zpracovávají fond z věcného hlediska, jaký selekční 

jazyk používají; a zdali je jejich katalogizační software propojený s dalšími muzejními 

softwary (kromě kancelářských).  

Katalogizační záznamy zpracovává 61 knihoven v souladu s pravidly AACR2R, 

50 knihoven tato pravidla nepoužívá91 a 7 knihoven zůstává bez odpovědi (viz graf č. 21).  
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Graf 21 - Používání katalogizačního standardu AACR2R 

Používání sdílené katalogizace (viz graf č. 22) a souboru národních autorit (viz graf 

č. 23) je u muzejních knihoven srovnatelné. Sdílenou katalogizaci nevyužívá 63 knihoven, 

používá ji pouze 46 knihoven a 9 knihoven neodpovědělo. Soubor národních autorit 

nevyužívá92 taktéž 63 knihoven, využívá ho jen 44 knihoven a 11 knihoven zůstalo bez 

odpovědi.  

Celkem 28 respondentů, kteří používají sdílenou katalogizaci, uvedlo i procentuální 

vyjádření stahovaných záznamů nových přírůstků. Z dotazovaných 7 knihoven uvádí shodu 

                                                 
91 Lze se domnívat, že tyto knihovny používají jiná katalogizační pravidla, např. pravidla Miroslava Nádvorníka 
(Pravidla jmenného katalogu. Vypracoval kolektiv za řízení Miroslava Nádvorníka. Vyd. 1. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1959. 234 s.) nebo mají svá vlastní pravidla, která nevycházejí z katalogizačních 
standardů. 
92 Lze se domnívat, že pracovníci muzejních knihoven nevyužívají soubor národních autorit zejména z důvodu 
jeho nedostatečného tematického záběru (specializace) na obory v muzeu zastoupené nebo mají obtíže přijímat 
jmenné autority při zpracování starých tisků – což vyplynulo i z diskuze ke zpracování starých tisků na semináři 
v Národním technickém muzeu v květnu 2011 (viz podkapitola 6.6). 
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svých přírůstků s fondem jiných knihoven do 49 %, 9 knihoven v rozsahu 50 % až 79 % a 

12 knihoven v rozmezí 80 % až 95 %. Z tohoto výsledku vyplývá, že většina muzejních 

knihoven v současné době získává značné množství přírůstků shodných s přírůstky jiných 

knihoven. Nicméně pro malý počet odpovědí nelze z těchto informací definitivně konstatovat, 

do jaké míry mají muzejní knihovny své fondy totožné s fondy jiných veřejných knihoven.  
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Graf 22 - Používání sdílené katalogizace   Graf 23 - Používání souboru národních autorit  
v muzejních knihovnách     v muzejních knihovnách 

Knihovny zpracovávající svůj fond z věcného hlediska (viz graf č. 24) nejvíce 

používají klíčová slova (60 knihoven) a předmětová hesla (43 knihoven). V menší míře je 

používáno MDT (28 knihoven) a metoda Konspektu (jen 3 knihovny). V dotazníku 

2 knihovny přímo odpověděly, že nezpracovávají dokumenty dle věcného hlediska a 

25 knihoven neodpovědělo vůbec.  

Největší potíže činila knihovnám pátá podotázka – zdali jejich katalogizační software 

je propojený s jinými muzejními softwary, kdy 106 knihoven odpovědělo negativně a 

pouze 3 knihovny uvedly, že existuje propojení s muzejním systémem Bach. Na podotázku 

neodpovědělo 9 knihoven.  
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Graf 24 - Používaný selekční jazyk v muzejních knihovnách 
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Otázka č. 9 – Služby poskytované knihovnou 

Muzejní knihovny poskytují svým uživatelům celé spektrum knihovnických služeb 

(viz graf č. 25). Nejčastější službou je prezenční půjčování dokumentů (107 knihoven), 

58 knihoven nabízí svým uživatelům skenování,93 54 knihoven poskytuje meziknihovní 

výpůjční služby, 51 knihoven reprografické služby, 47 knihoven rešeršní služby a 

38 knihoven půjčuje své dokumenty absenčně. Knihovny v menší míře pořádají různé 

přednášky a školení (17 knihoven) nebo zprostředkovávají svým uživatelům elektronické 

dodávání dokumentů (11 knihoven). Vlastní databáze, např. databáze regionálních osobností 

či obcí, regionální bibliografie, faktografické kartotéky nebo databáze článků či periodik, 

nabízí uživatelům 8 knihoven. Z dotazovaných knihoven jich 6 uvádí i jiný typ služeb jako 

jsou exkurze, výstavy, konzultační a poradenské služby, seznámení pracovníků a návštěvníků 

s moderními informačními zdroji a jejich využíváním nebo digitalizované dokumenty 

prostřednictvím systému Kramerius. Na tuto otázku neodpovědělo 5 knihoven. 

bez odpovědi; 
1%

jiné; 1%vlastní 
databáze; 2%přednášky, 

školení; 4%

skenování; 
14%

reprografické 
služby; 13% rešeršní 

služby; 12%
EDD; 3% MVS; 13%

prezenční 
služby; 28%

absenční 
služby; 9%

 
Graf 25 - Služby poskytované muzejními knihovnami 

Otázka č. 10 – Počet uživatelů, návštěvníků a výpůjček 

 Desátá otázka zjišťovala počet uživatelů knihovny a návštěv, prezenčních a 

absenčních výpůjček a počet výpůjček prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) 

za roky 2009 a 2010. Návštěvou je zde rozuměna jednorázová návštěva knihovny bez nutnosti 

registrace. Tabulka č. 8 prezentuje souhrnné údaje výše zmíněných ukazatelů muzejních 

knihoven v daném kraji. Čísla v kulatých závorkách představují počet knihoven, které na tuto 

otázku neodpověděly, a to z jakýkoliv důvodů.  

                                                 
93 To se děje na základě písemného souhlasu uživatele, kterým se tak zavazuje dodržovat omezení nakládání 
s informacemi v duchu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jen pro osobní účely studia. 
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Nejčastějším argumentem nevyplnění odpovědi bylo, že knihovna tato čísla neeviduje 

či nesleduje, např. Knihovna Městského muzea Česká Třebová napsala: „samostatnou 

evidenci návštěvníků knihovny nevedeme, veškeré návštěvy evidujeme v evidenci badatelských 

návštěv“ [VOLESKÁ, 2011], nebo, že knihovna v daném časovém úseku byla uzavřena pro 

veřejnost, a to většinou z důvodu rekonstrukce a žádné služby veřejnosti tak neposkytovala, 

jako např. Knihovna Muzea Chodska v Domažlicích či Knihovna Městského muzea a muzea 

J.V. Sládka. Jiné knihovny, např. Knihovna Přírodovědeckého oddělení Muzea východních 

Čech v Hradci Králové uvádí: „počty nelze smysluplně stanovit, protože návštěvníci knihovny 

jsou mnohdy identičtí s odbornými badateli, kteří prezenčně využívají příruční knihovny 

odborných pracovníků (při zpracovávání sbírkových fondů muzea aj.)“ [BĚHALOVÁ, 

2011c]. Knihovna Oblastního muzea Praha-východ napsala: „jedná se pouze o odhadováná 

čísla vzhledem k tomu, že naše knihovna je skutečně velmi malá a určená pouze pro prezenční 

služby a služby zaměstnanců jednotlivých odděleních muzea. Knihovna umožňuje pouze 

prezenční studium ve studovně muzea“ [KRYŠKOVÁ, 2011]. Mnohé knihovny taktéž uvádí, 

že absenční výpůjčky jsou poskytovány pouze pracovníkům muzea.   

Z uvedené tabulky lze sledovat u většiny muzejních knihoven (krajů) patrný nárůst jak 

počtu jednotlivých uživatelů i návštěv, tak také počtu výpůjček prezenčních, absenčních i 

meziknihovních. 

Kraj Rok Počet uživatelů Počet návštěv Absenční výp. Prezenční výp.  MVS 
Jihočeský 2009 481 (4) 1 149 (6) 375 (12) 3 566 (6) 41 (11) 

  2010 1 349 (1) 2 383 (3) 449 (12) 6 812 (3) 100 (9) 

Karlovarský 2009 135 (2) 117 (2) 0 (5) 1 993 (2) 20 (3) 

  2010 144 (2) 249 (2) 12 (4) 365 (2) 4 (3) 

Královéhradecký 2009 1 276 (4) 1 254 (6) 1 616 (9) 2 000 (4) 72 (13) 

  2010 1 397 (4) 1 353 (6) 1 510 (9) 2 253 (4) 90 (11) 

Liberecký 2009 182 (1) 386 (2) 248 (7) 1 110 (5) 5 (8) 

  2010 269 474 (2) 220 (7) 1 106 (5) 12 (6) 

Pardubický 2009 506 (2) 971 (5) 231 (10) 2 816 (3) 120 (9) 

  2010 535 (2) 1 264 (4) 465 (9) 3 867 (2) 171 (9) 

Plzeňský 2009 2 058 (3) 3 205 (5) 2 998 (5) 5 938 (3) 42 (7) 

  2010 2 372 (3) 3 404 (5) 3 014 (5) 6 399 (3) 83 (8) 

Středočeský 2009 409 (6) 523 (10) 559 (16) 2 394 (6) 22 (20) 

  2010 519 (5) 727 (10) 619 (16) 4 467 (6) 73 (18) 

Ústecký 2009 1 570 (3) 3 597 (4) 3 537 (4) 5 317 (2) 52 (8) 

  2010 1 590 (3) 4 238 (3) 3 256 (5) 6 833 (2) 48 (6) 

Vysočina 2009 573 (2) 1 510 (3) 1 373 (8) 2 305 (3) 27 (8) 

  2010 559 (2) 1 479 (3) 1 842 (8) 2 371 (3) 34 (8) 

Celkem 2009 7 190 (27) 12 712 (43) 10 937 (76) 27 439 (34) 401 (87) 

  2010 8 734 (22) 15 571 (38) 11 387 (75) 34 473 (30) 615 (78) 
Tabulka 8 - Počet uživatelů, návštěv, prezenčních a absenčních výpůjček, MVS za roky 2009–2010 
(čísla v kulatých závorkách představují počet knihoven, které na tuto otázku neodpověděly) 
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Otázka č. 11 – Z jakých zdrojů jsou financovány projekty knihovny? 

Účelem této otázky bylo zjistit z jakých zdrojů jsou financovány projekty knihovny; 

jaké granty knihovny získaly jmenovitě z podprogramů VISK; na co byly projekty zaměřeny; 

nejvyšší rozpočet realizovaného projektu; a zda knihovna uvažuje do budoucna o využívání 

grantů nebo jiných finančních programů. 

Většina knihoven financuje své projekty z rozpočtu muzea (108 knihoven), 

27 knihoven je dotováno Ministerstvem kultury ČR, tj. získávají dotace především na granty 

projektů VISK či Knihovna 21. století. Celkem 9 knihoven odpovědělo, že získávají dotace 

z grantů krajů, měst a obcí, 4 knihovny z norských fondů, 3 knihovny mají přímo svůj 

rozpočet a 3 knihovny dostávají sponzorské příspěvky. Na tuto podotázku neodpovědělo 

8 knihoven (viz graf č. 26). 
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Graf 26 - Finanční zdroje využívané muzejními knihovnami 

Zřizovatelé muzejních knihoven většinou nemají dostatek finančních prostředků na 

modernizaci knihovny, na knihovnické činnosti nebo na digitalizaci fondů. Možností 

doplňkového financování pro ně jsou např. grantové programy, které každoročně vypisuje 

Ministerstvo kultury ČR. Jedná se např. o programy VISK či Knihovna 21. století. 

 Na dotaz ohledně získaných dotací z jednotlivých podprogramů VISK odpovědělo 

jen 18 knihoven. Z tohoto nevalného výsledku vyplývá, že muzejní knihovny buď vůbec 

nežádají o státní dotaze tohoto typu nebo jejich projekty nebyly přijaty jednotlivými 

hodnotitelskými komisemi podprogramů VISK. Ze získaného vzorku lze konstatovat, že 

knihovny nejvíce žádají o dotace z podprogramů VISK 3 – Informační centra veřejných 

knihoven – ICEKNI (12 knihoven). Dotace z podprogramu VISK 7 – Národní program 

mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého 
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papíru – Kramerius získaly 4 knihovny, 3 knihovny dostaly příspěvek z podprogramu VISK 5 

– Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON a 

2 knihovny z podprogramu VISK 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných 

dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica.  

Dotace získané ze státního programu Knihovna 21. století, a to z jeho čtvrtého okruhu 

– Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí, který je zaměřen na 

restaurování historických a vzácných knihovních fondů, prevenci plísní a ochranu před 

nepříznivými vlivy prostředí, uvedly navíc 2 knihovny. 

Na základě průzkumu diplomantky a studia veřejně přístupných výsledků a dalších 

materiálů programu VISK bylo zjištěno, že výsledná čísla z dotazníkového šetření nejsou 

zcela přesná. Přesnější výsledky i s konkrétními daty jsou uvedeny v kapitole 6 – Současný 

stav muzejních knihoven. 

Předkládané projekty jsou nejvíce zaměřeny (viz graf č. 27) na digitalizaci 

dokumentů (20 knihoven), rozšiřování nabídky informačních zdrojů (8 knihoven), podporu 

poskytování informací občanům (8 knihoven), retrospektivní konverzi katalogů (6 knihoven) 

a vzdělávání zaměstnanců (1 knihovna). Navíc 7 knihoven uvedlo i jiné typy projektů, jako 

jsou např. projekty na pořízení automatizovaného knihovnického systému, ochranu 

knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí, restaurování sbírek, vazbu periodik, 

výstavní činnost, publikační činnost či vybudování klimatizovaného depozitáře pro staré tisky 

a jeho vybavení posuvnými regály. Na tuto podotázku neodpovědělo 86 knihoven. 
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Graf 27 - Zaměření předkládaných projektů muzejních knihoven 

Na podotázku nejvyššího rozpočtu realizovaného projektu (viz graf č. 28) 

neodpovědělo 79 knihoven. Projekty 13 knihoven měly hodnotu v rozmezí 100.000–
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500.000 Kč, 9 knihoven v rozmezí 50.000–100.000 Kč, 8 knihoven v rozmezí 20.000–

50.000 Kč, 4 knihoven v rozmezí 5.000–20.000 Kč. Projekty 5 knihoven se pohybovaly do 

5.000 Kč.   
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Graf 28 - =ejvyšší rozpočet realizovaného projektu knihovny 

Většina knihoven uvažuje do budoucna o využívání grantů nebo jiných finančních 

programů (72 knihoven), 31 knihoven o této možnosti neuvažuje a 15 knihoven zůstává bez 

odpovědi (viz graf č. 29). 
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Graf 29 - Využívání grantů muzejními knihovnami v budoucnosti 

Otázka č. 12 – S jakými institucemi spolupracujete a v čem tato spolupráce spočívá? 

Jak vyplývá z výše uvedených informací (viz kapitola 4 – Možnosti spolupráce 

knihoven), muzejní knihovny spolupracují, ať již mezi sebou navzájem (76 knihoven), tak i 

s ostatními knihovnami nebo jinými institucemi: 69 knihoven spolupracuje s veřejnými 
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knihovnami, 30 knihoven s galerijními knihovnami, 23 knihoven se vzdělávacími institucemi, 

10 knihoven s neziskovými organizacemi. Spolupráci s archivy, knihovnami archivů, 

zahraničními knihovnami, regionálními nakladateli, Národním památkovým ústavem, 

opatstvím kláštera v Oseku aj. uvedlo 6 knihoven. Na tuto otázku neodpovědělo 20 knihoven 

(viz graf č. 30).  
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Graf 30 - Spolupráce knihoven 

Na podotázku „v čem spolupráce spočívá“ odpovědělo 65 knihoven. Z výsledků 

vyplynulo, že spolupráce je realizována především v oblasti konzultační a poradenské činnosti 

(poskytování informací, odborné konzultace, výměna informací z oboru, výměna zkušeností, 

pomoc studentům, metodická pomoc; 33 knihoven), ve vzájemné výměně publikací (výměna 

vydaných katalogů výstav, doplňování poškozených či neúplných svazků; 24 knihoven), 

v oblasti referenčních služeb (informace o knihovním fondu, informace o aktuální dostupnosti 

dokumentů, informace o otevírací době, informace k online katalogu, badatelské dotazy, 

informace o regionálních knižních fondech; 9 knihoven) a v oblasti meziknihovních služeb 

(9 knihoven). Jako další možné formy spolupráce oslovené muzejní knihovny uvedly: 

výstavní činnost (8 knihoven), zápůjčky pro výstavy (7 knihoven), přednášky, semináře, 

konference (6 knihoven), publikační činnost (5 knihoven), společná setkávání, individuální 

kontakty (4 knihovny), vzdělávání a školení (3 knihovny), tvorba rešerší (2 knihovny), 

propagace a prezentace sbírkových fondů (2 knihovny) a kulturní akce (1 knihovna).  

Výsledky využívání nebo spolupráce při tvorbě oborových bran94 (JIB, ART, KIV, 

MUS, TECH aj.) dopadly tristně: 104 knihovny zůstaly bez odpovědi, 12 knihoven používá 

oborovou bránu JIB, 4 knihovny bránu ART a 1 knihovna bránu MUS. 

                                                 
94 Viz podkapitola 4.2.3 
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Otázka č. 13 – Členství v organizacích a spolcích  

Nejvíce knihoven je členem Asociace muzeí a galerií ČR (77 knihoven), 27 knihoven 

je členem Knihovnické komise95 Asociace muzeí a galerií ČR, 15 knihoven je členem Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků, 9 knihoven, resp. muzeí je členem Mezinárodní rady 

muzeí. Své členství v jiných organizacích uvedly 4 knihovny, a to v Radě galerií ČR 

(2 knihovny), v Mezinárodní organizaci divadelních knihoven a muzeí a ve Společnosti přátel 

Afriky. Na tuto otázku neodpovědělo 24 knihoven (viz graf č. 31). 
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Graf 31 - Členství muzejních knihoven v organizacích a spolcích 

Otázka č. 14 – Účast na odborných seminářích, konferencích, online konferencích 

Většina knihoven se účastní každoročního „Semináře knihovníků muzeí a galerií“96 

(64 knihoven). Z výsledků vyplynulo, že druhou nejpočetněji navštěvovanou konferencí je 

konference „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě“ (32 knihoven). Méně 

navštěvovanými konferencemi ze strany muzejních knihoven jsou konference „Knihovny 

současnosti“ (3 knihovny) a „INFORUM“ (2 knihovny)97.  

Pokud jde o účast v odborných elektronických konferencích98, tak 15 knihoven je 

přihlášeno do konference „KOMIG“, 14 knihoven do konference „Knihovna“, 8 knihoven do 

konference „Staré tisky“, 1 knihovna do konference „Katpol“ a 1 knihovna do konference 

„Vševěd“.  

                                                 
95 Viz podkapitola 6.2 
96 Viz podkapitola 4.1.1 
97 Viz podkapitola 4.2.1 
98 Viz podkapitoly 4.1.2 a 4.2.2 
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Účast na jiných konferencích uvedlo 8 knihoven: 3 knihovny se účastní konference 

„Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska“ a 

1 knihovna je přihlášena do online konference „Archivy, knihovny, muzea“. Knihovny se 

účastní i jednorázových konferencí a seminářů. Jedná se např. o konferenci „Co po nás 

zbude“, která je zaměřena na oblast archivace elektronických dokumentů a elektronické 

spisové služby nebo seminář Komitétu Modrý štít s názvem „Falza na českém uměleckém a 

starožitnickém trhu“. Dále knihovny uvedly účast na rekvalifikačních kurzech nebo na jiných 

seminářích pořádaných Národní knihovnou ČR aj. Přímo 2 knihovny uvedly, že se neúčastní 

žádných akcí a 47 knihoven zůstalo bez odpovědi (viz graf č. 32).  
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Graf 32 - =avštěvované semináře, konference, online konference 

Otázka č. 15 – Propagace knihovny 

Poslední otázka náležela propagaci knihovny a zjišťovala jaké metody knihovna 

využívá ke své propagaci (viz graf č. 33); pro jaké účely slouží knihovní webové stránky; a 

kdo tyto stránky spravuje.  

Nejvíce knihoven využívá pro svoji prezentaci vlastní nebo muzejní webové stránky 

(87 knihoven), 42 knihoven uvádí regionální tisk, 23 knihoven tištěné materiály (letáky, 

plakáty, brožury aj.) a 9 knihoven zmiňuje i jiné formy propagace, jako jsou např. rozhlasové 

vysílání, výroční zprávy muzea, samostatné výstavy muzea, muzejní publikace i publikační 

činnost zaměstnanců, prezentace na internetových serverech YouTube či rajče.net a taktéž 

považují za velmi důležitý i dobrý vztah ke svým uživatelům. Na tuto podotázku 

neodpovědělo 27 knihoven.  
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Graf 33 - Propagace muzejních knihoven 

 Webové stránky knihovny slouží především pro informativní účely (65 knihoven) či 

přístup do on-line katalogu (32 knihoven). Z dotázaných 3 knihovny uvedly, že na svých 

stránkách mají odkazy na stránky knihovny v sociálních sítích jako je Facebook či Twitter. 

Webové stránky jedné knihovny jsou určeny i pro komunikaci s knihovnou v reálném čase, 

tzv. Instant Messaging. Odpověď neudalo 44 knihoven (viz graf č. 34).  
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Graf 34 - Webové stránky muzejních knihoven 

Nejčastějším správcem webových stránek knihovny je webmaster muzea 

(60 knihoven). Ve 14 knihovnách je správcem externista a 11 knihoven uvádí, že si své 

stránky spravuje sama. Na tuto otázku neodpovědělo 36 knihoven (viz graf č. 35).  
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Graf 35 - Správce webových stránek knihovny 

5.2 Statistické shrnutí 

Nejvíce muzejních knihoven zřízených krajem se nachází v Karlovarském kraji 

(80 %) a nejméně v Královéhradeckém kraji (31 %) a zřízených městem nejvíce v kraji 

Pardubickém (62 %) a nejméně v kraji Karlovarském (20 %). Přidělenou siglu mají všechny 

muzejní knihovny v Karlovarském kraji a nejméně přidělených sigel je v kraji Středočeském 

(32 %). =a Ministerstvu kultury se nejvíce muzejních knihoven zaregistrovalo z kraje 

Vysočina (86 %) a nejméně z Libereckého kraje (44 %). Všechny muzejní knihovny 

v Jihočeském a Ústeckém kraji jsou přístupné pro veřejnost. V Plzeňském kraji je nejvíce 

muzejních knihoven samostatným oddělením muzea (75 %), naopak je tomu v kraji 

Vysočina (0 %).  

Nejvíce středoškolsky vzdělaných pracovníků je zaměstnáno v Plzeňském kraji 

(92 %) a nejméně v Pardubickém kraji (31 %) a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků je 

nejvíce v kraji Královéhradeckém (69 %) a nejméně v Ústeckém kraji (15 %). V muzejních 

knihovnách Pardubického kraje pracuje nejvíce zaměstnanců do 30 let (31 %), Plzeňského 

kraje ve věkové kategorii 30–40 let (67 %), Jihočeského kraje shodně ve věkové kategorii 

40–50 let a 50–60 let (57 %) a kraje Vysočiny nad 60 let (15 %).  

Elektronickým katalogem nejvíce disponují knihovny v Královéhradeckém (94 %) a 

Jihočeském kraji (93 %) a nejméně v kraji Pardubickém (77 %). Automatizovaný knihovní 

systém Clavius preferují v Jihočeském kraji (64 %), systém KpWin SQL v Karlovarském 

kraji (60 %) a muzejní systém Bach ve Středočeském kraji (52 %) a systém Demus v kraji 

Karlovarském (19%). K Internetu je nejvíce připojeno muzejních knihoven v kraji 

Královéhradeckém (88 %) a nejméně ve Středočeském kraji (70 %) a k síti Wi-Fi je nejvíce 
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připojeno knihoven v Libereckém kraji (33 %), naopak v kraji Karlovarském nemá žádná 

muzejní knihovna tuto síť. Se Souborným katalogem ČR spolupracuje nejvíce muzejních 

knihoven v kraji Karlovarském (40 %) a kraji Královéhradeckém (38 %) a naopak je tomu 

v kraji Středočeském (jen 4 %). Do Centrální evidence sbírek zaregistrovalo své sbírky 

nejvíce muzejních knihoven z kraje Jihočeského a Pardubického (69 %), nejméně z kraje 

Karlovarského (20 %).  

Muzejní knihovny v kraji Královéhradeckém (69 %) a kraji Plzeňském (66 %) nejvíce 

dodržují při katalogizaci pravidla AACR2R, naopak je tomu v případě kraje Pardubického 

(23 %). Sdílenou katalogizaci nejvíce využívají v kraji Karlovarském (60 %) a nejméně 

v Libereckém kraji (23 %). Soubor národních autorit používají nejvíce muzejní knihovny 

v kraji Plzeňském (58 %) a Královéhradeckém (50 %) a nejméně v kraji Pardubickém (15 %). 

Klíčová slova při věcné katalogizaci nejvíce používají muzejní knihovny 

v Královéhradeckém kraji (81 %) a nejméně v kraji Libereckém (22 %). Předmětová hesla 

preferují muzejní knihovny v Karlovarském kraji (60 %). Metodu Konspektu nejvíce 

používají muzejní knihovny v kraji Libereckém (11 %) a používání MDT v kraji 

Královéhradeckém a Vysočiny (38 %).  

Nejvíce absenčních výpůjček poskytují svým uživatelům muzejní knihovny 

v Ústeckém kraji (62 %) a nejméně v kraji Jihočeském (14 %). Všechny muzejní knihovny 

v Karlovarském, Královéhradeckém a Ústeckém půjčují své dokumenty prezenčně. MVS 

poskytují nejvíce knihovny v Ústeckém (69 %) a Plzeňském kraji (67 %), nejméně ve 

Středočeském kraji (26 %). Prvenství u dalších služeb drží: Plzeňský kraj (EDD, 25 % a 

rešeršní služby, 58 %), kraj Vysočina (reprografické služby a skenování, shodně 62 %) a 

Jihočeský kraj (přednášky, školení, 29 %).  

Své aktivity financuje z vlastního rozpočtu v Ústeckém kraji procentuelně největší 

část muzejních knihoven (15 %), z rozpočtu muzea Karlovarský a Liberecký kraj (100 %), 

z Ministerstva kultury ČR Karlovarský kraj (40 %), z grantů krajů, měst a obcí Liberecký 

kraj (22 %) a z norských fondů Plzeňský kraj (33 %). Z projektů zaměřených na vzdělávání 

zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů uvedlo nejvíce muzejních knihoven v Ústeckém kraji 

(8 %), na retrospektivní konverzi katalogů v Libereckém kraji (11 %), na digitalizaci 

v Karlovarském kraji (60 %), na rozšiřování nabídky informačních zdrojů v kraji 

Ústeckém (15 %) a na podporu poskytování informací občanům, informační centra 

v Královéhradeckém kraji (13 %). O využívání grantů nebo jiných finančních programů 
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do budoucna uvažují nejvíce muzejní knihovny v Ústeckém kraji (77 %) a nejméně v kraji 

Pardubickém (31 %).  

S muzejními knihovnami spolupracují všechny knihovny v Karlovarském kraji 

(nejméně v Libereckém kraji, 44 %), s galerijními knihovnami spolupracují nejvíce muzejní 

knihovny v kraji Vysočina (46 %) a s veřejnými knihovnami nejvíce spolupracují muzejní 

knihovny v Karlovarském, kraji (80 %) a nejméně v kraji Libereckém (44 %). Největší počet 

oborových bran využívají muzejní knihovny v Ústeckém kraji.  

Členem SKIP je nejvíce muzejních knihoven v Ústeckém kraji (38 %), naopak žádná 

muzejní knihovna v kraji Karlovarském, Pardubickém a Vysočina členem SKIP není. Členem 

AMG je nejvíce knihoven v Libereckém kraji (89 %) a nejméně v Královéhradeckém kraji 

(50 %) a členem KK AMG je nejvíce knihoven v Pardubickém a Ústeckém kraji (31 %) a 

nejméně ve Středočeském (17 %).  

Prvenství v účasti na odborných seminářích, konferencích, online konferencích drží: 

Jihočeský kraj (Seminář knihovníků muzeí a galerií, 71 %, Vševěd, 7 %), Plzeňský kraj 

(Knihovny současnosti a Inforum, shodně 8 %; Komig, 33 %; Knihovna, 25 %), 

Karlovarský kraj (AKM v digitálním světě, 40 %) a Ústecký kraj (Staré tisky, 23 %).  

Tištěné materiály jako nástroj propagace používají nejvíce muzejní knihovny 

v Karlovarském kraji (60 %) a nejméně v kraji Královéhradeckém (6 %); regionální tisk 

využívají nejvíce muzejní knihovny v Libereckém kraji (56 %) a nejméně v kraji 

Středočeském (17 %) a webové stránky knihovny či muzea nejvíce muzejní knihovny 

v kraji Vysočina (85 %) a nejméně v kraji Jihočeském (64 %). Webové stránky pro 

informativní účely nabízí muzejní knihovny nejvíce v kraji Vysočina (77 %) a nejméně 

v kraji Karlovarském (20 %) a pro přístup do on-line katalogu nejvíce v Královéhradeckém 

a Libereckém kraji (44 %). Webmaster muzea spravuje webové stránky knihovny nejvíce 

v Královéhradeckém a Ústeckém kraji (69 %), muzejní knihovny v Plzeňském kraji si 

najímají nejvíce externisty (50 %), sama knihovna jako webmaster figuruje na prvním 

místě v kraji Libereckém (33 %).  
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6 SOUČAS=Ý STAV MUZEJ=ÍCH K=IHOVE= V ČECHÁCH 

V Čechách99, tzn. na území devíti krajů – Jihočeského, Karlovarského, 

Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a 

Vysočiny, se dle dostupných adresářů nachází 138 muzejních knihoven. Z tohoto počtu 

dotazník vyplnilo 123 knihoven, což činí 89,1 %.  

Nejstarší muzejní knihovnou na tomto území je Knihovna Městského muzea a 

knihovny Čáslav (založena 1864) a nejmladší je Knihovna Muzea Čistecka (založena 2004) a 

Knihovna Památníku Karla Čapka (založena 2004).  

Nejčastějším zřizovatelem muzejních knihoven je příslušný krajský úřad. Dalšími 

zřizovateli jsou ministerstva (zejména Ministerstvo kultury ČR), města a obce, v ojedinělých 

případech i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace. Většina muzejních 

knihoven je otevřena pro veřejnost a jejich nejčastější otevírací doba je 11 až 20 hodin týdně. 

Siglu má přiděleno 73 knihoven. Na Ministerstvu kultury ČR se dle knihovního zákona 

č. 257/2001 Sb. zaregistrovalo 88 muzejních knihoven.  

6.1 Adresáře muzejních knihoven 

Následující online adresáře knihoven lišící se rozsahem i účelem jsou důležitým 

zdrojem informací jak pro muzejní knihovníky, tak i pro samotné uživatele knihoven. 

Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury ČR je databáze knihoven, které 

poskytují veřejné knihovnické a informační služby podle zákona č. 257/2001 Sb. V databázi 

je zaregistrováno 6 371 knihoven různých typů – krajské, městské, místní, muzejní, školní, 

ústavní, administrativní, univerzitní aj. [Adresář, c2003]. Důležitý je i Adresář knihoven a 

informačních institucí v ČR (báze ADR) spravovaný Národní knihovnou ČR. V databázi 

jsou shromážděny údaje o více než 3 000 institucích, které spolupracují nebo spolupracovaly 

na budování souborných katalogů CEZL/CASLIN a účastní se meziknihovních služeb [ADR, 

c2009]. Za zmínku stojí i Adresář muzeí a galerií České republiky obsahující více než 

2 000 záznamů o českých muzeích a galeriích, jehož součástí jsou i informace o jejich 

knihovnách. Adresář je dostupný na webu100 Asociace muzeí a galerií České republiky 

[Asociace, Adresář, c2011]. Adresář knihoven muzeí a galerií ČR je dostupný jak na 

webových stránkách Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze101 v sekci Muzejním 

knihovnám, tak je již na něj umístěn odkaz ze stránek KK AMG. V současné době 

                                                 
99 Hlavní město Praha nebylo v tomto textu v souladu se zadáním práce uvažováno. 
100 http://www.cz-museums.cz/amg/faces/adresar/  
101 http://www.knihovna.upm.cz/index.php?page=mk-adresar  
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Knihovnická komise při Asociaci muzeí a galerií tvoří nové webové stránky102, kam by chtěla 

přesunout z výše uvedené sekce všechny informace týkající se muzejních knihoven. Komise 

se taktéž rozhodla, že vytvořený adresář zaktualizuje, jelikož v něm uvedené informace 

nejsou dnes již zcela přesné [BĚHALOVÁ, 6.12.2010, osobní komunikace]. Původní tištěný i 

elektronický Adresář knihoven muzeí a galerií ČR sestavila paní Květa Hartmanová v roce 

2007 a obsahuje informace o 197 muzejních knihovnách. Jejím cílem bylo shromáždit údaje 

o co největším počtu muzejních knihoven a vytvořit takový adresář, který by poskytoval 

badatelům nejen kontaktní údaje, ale také informace o velikosti a tematickém zaměření fondů 

a otevírací době jednotlivých knihoven [HARTMANOVÁ, 2007b].   

Vedle těchto celorepublikových adresářů mohou být informace o muzejních 

knihovnách zveřejňovány například i v regionálních adresářích vytvářených krajskými 

knihovnami.  

6.2 Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií České republiky  

Zastřešující organizací pro oblast muzejnictví je Asociace muzeí a galerií České 

republiky (http://www.cz-museums.cz), založená v roce 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů. Ustavující sněm Asociace muzeí a galerií České republiky se konal 

11. května 1990 v Anežském klášteře a účastnilo se ho 80 zástupců muzeí a galerií. Dnes má 

tato Asociace 274 řádných členů (přibližně 55 % muzejních institucí v České republice) a 

62 čestných a individuálních členů [Asociace, c2007].   

Asociace je nevládní neziskové sdružení muzejních institucí i osob činných v oboru a 

důležitou muzejní platformou, která sdružuje muzea a galerie zřizovaná státem, 

samosprávnými celky, ale i podnikatelskými a soukromými subjekty. Usiluje o rozvoj 

odborné a tvůrčí práce v muzeích a galeriích, podílí se na tvorbě muzejní a galerijní 

legislativy, vytváří a vede oborové informační systémy, zaštiťuje a podporuje činnost 

oborových a odborných komisí a kolegií, prezentuje činnosti Asociace a zastupuje muzea a 

galerie navenek. V oblasti vzdělávání pořádá různé semináře, kurzy či kolokvia, na kterých 

muzejní pracovníky seznamuje s aktuálním děním v oboru v oblasti legislativy, digitalizace, 

muzejní pedagogiky aj. Každoročně vyhlašuje Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, pořádá 

Festival muzejních nocí a organizuje informační akce pod názvem Muzea a 20. století. 

Významná je i její ediční činnost. Činnost Asociace se řídí třemi prioritními dokumenty: 

Stanovami AMG103, Jednacím řádem104 a Organizačním řádem105.  

                                                 
102http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka%20komise  
103 http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/zakladni-dokumenty/stanovy-amg 
104 http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/zakladni-dokumenty/jednaci-rad 
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V současné době v rámci Asociace pracuje celkem 17 oborových komisí106 

zastupujících jednotlivé muzejní činnosti: Archeologická, Botanická, Etnografická, 

Geologická, Knihovnická komise, Komise dějin umění, Komise konzervátorů-restaurátorů, 

Komise muzejních historiků, Komise pro bezpečnost v muzeích, Komise pro lidové 

stavitelství, Komise pro militária, Komise pro muzejní management, Komise pro práci 

s veřejností a muzejní pedagogiku, Komise regionální historie Moravy a Slezska, 

Muzeologická, Numismatická a Zoologická komise. Principy činnosti komisí a toku 

informací v rámci Asociace jsou definovány v Jednacím řádu.  

V Knihovnické komisi (jedna z největších komisí Asociace muzeí a galerií) je 

zastoupeno 54 institucí (91 zaměstnanců) a jeden individuální člen. Současnou předsedkyní 

Knihovnické komise je PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., z Knihovny Muzea 

Jindřichohradecka, místopředsedou je PhDr. Illa Šedo z Knihovny Západočeského muzea 

v Plzni a tajemnicí je Mgr. Jana Čerešňová z Knihovny Národního technického muzea. Výbor 

Knihovnické komise má, kromě výše jmenovaných, ještě 19 dalších členů (řazeno abecedně 

dle názvů muzeí) – Eva Entlerová (České muzeum stříbra), Helena Stejskalová (Jihočeské 

muzeum v Českých Budějovicích), Hana Karkanová (Moravská galerie v Brně), Dana 

Hradilová (Muzeum Českého krasu), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy Vary), Gabriela 

Chromcová (Muzeum Těšínska), Iva Nývltová (Muzeum východních Čech), Božena 

Kabelíková (Muzeum Vysočiny v Třebíči), Martina Horáková (Národní galerie), Jarmila 

Kučerová (Národní muzeum v Praze), Helga Turková (Národní muzeum v Praze), Alena 

Petruželková (Památník národního písemnictví), Jana Michlová (Regionální muzeum 

Teplice), Zuzana Kafková (Technické muzeum v Brně), Iveta Mátlová (Slovácké muzeum 

v Uherském Hradišti), Jarmila Okrouhlíková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Jana 

Fridrichová (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě), Jana Habustová (Vlastivědné 

muzeum v Olomouci) a Renáta Tetřevová (Východočeské muzeum v Pardubicích). 

Nejvyšším orgánem komise je valná hromada, která volí předsedu, místopředsedu a 

tajemníka komise. Výkonným orgánem komise je výbor volený na tři roky, který je složen 

z předsedy, místopředsedy a tajemníka, ze zástupců jednotlivých krajů ČR a ze zástupců 

ústředních institucí – Národního muzea, Uměleckoprůmyslového musea, Národního 

technického muzea, Národní galerie a Moravské galerie. Podle článku 8 Organizačního řádu 

předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu 

                                                                                                                                                         
105 http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/amg/zakladni-dokumenty/organizacni%20rad 
106 Oborové komise jsou dobrovolná sdružení členů na základě společného profesního zaměření či zájmu, které 
nemají vlastní právní subjektivitu. 
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své oborové působnosti; koordinuje činnost komise v souladu se strategií a plánem činnosti 

AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG; je odpovědný za informační toky jak mezi 

exekutivou a sekretariátem Asociace, tak také mezi členy komise a dále podává exekutivě a 

výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím 

zastupovaného oboru [Asociace, Organizační, c2007]. Členem komise může být jakýkoli člen 

Asociace, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V § 15 odst. 1 Stanov je 

vymezeno, že: „Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným 

počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být 

volen do funkcí v příslušné komisi“ [Asociace, Stanovy, c2007]. 

Cílem Knihovnické komise, podle článku I. Jednacího řádu Komise knihovníků, je: 

„metodicky zajišťovat chod všech muzejních a galerijních knihoven v rámci zákona 

č. 257/2002 Sb. (knihovní zákon) a zákona č. 122/2000 Sb. (zákon o sbírkách) Podporovat 

širokou spolupráci v rámci AMG i mimo tento rámec, podporovat rozvoj a zavádění 

moderních informačních technologií, metodicky pomáhat knihovnám při řešení aktuálních 

problémů, rozvíjet regionální spolupráci, spolupracovat se Sdružením knihovníků a 

informačních pracovníků (SKIP), podporovat další vzdělávání knihovníků a tím přispívat 

k rozvoji služeb knihoven pro veřejnost.“ [Asociace, Jednací, c2007].  

Knihovnická komise se snaží zapojovat muzejní knihovny do vzájemné spolupráce i 

do spolupráce s ostatními knihovnami v regionech v oblasti doplňování a využívání regionální 

literatury i její digitalizace, v oblasti zpracování žádostí o dotace, např. z programů VISK aj., 

v oblasti knihovnického vzdělávání aj. Dále komise připravuje semináře, spolupodílí se např. 

na grantech, virtuálních katalozích aj., využívá akcí SKIP pro knihovníky, zejména v oblasti 

vzdělávání či školení, informuje o dění v AMG a SKIP, projednává aktuální problémy oboru, 

naplňuje vládní usnesení o rozvoji knihoven či připravuje volby do Výkonného výboru 

komise. 

Webové stránky Knihovnické komise jsou stále ve výstavbě, přesto jsou již dnes 

některé rubriky funkční, týká se to sekcí Předseda, Výbor komise, Členové komise, Adresář 

knihoven muzeí a galerií ČR a Jednací řád. Do budoucna se počítá i se sekcemi Hlavní 

programové linie činnosti, Zprávy z činnosti komise, Semináře, Publikační činnost a Různé. 

Informace k muzejním knihovnám jsou přebírány z webových stránek 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ze sekce věnované Muzejním knihovnám [Asociace, 

Knihovnická, c2007].  
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6.3 Zaměstnanci muzejních knihoven 

V muzeích jsou knihovny často jedním z  řady oddělení, mnohdy ani nejsou 

samostatné a bývají podřízeny jinému oddělení. V českých muzejních knihovnách pracuje 

137 osob (101,5 úvazků). Nejvíce zaměstnanců má středoškolské vzdělání a nejčastějším 

věkem pracovníka muzejní knihovny je 50–60 let. V mnoha muzejních knihovnách nepracuje 

knihovník či osoba plně zodpovědná za chod knihovny na celý úvazek. Téměř vždy se jedná 

o funkci kumulovanou. Kromě běžných knihovnických činností vykonává knihovník či osoba 

zodpovědná za fungování knihovny i funkce další. Knihovník v Knihovně Muzea Vysočiny 

Pelhřimov zastává i funkci dokumentátora sbírek; kurátora sbírky numismatiky, militarií a 

map; a odpovědného redaktora Vlastivědného sborníku Pelhřimovska [BĚHALOVÁ, 2011b]. 

Knihovna Muzea Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci uvádí: „Kemáme samostatného knihovníka, 

ale péči o knihovnu máme všichni v pracovní náplni. Je nás tu tak málo, že každý dělá 

všechno. Od zápisu sb. předmětů, prodeje propagace, odborného výkladu v expozicích, 

instalování výstav, vyhledávání materiálu ke studiu, úklidu, …“ [STEHNOVÁ, 2011]. 

Knihovna Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě funkci knihovníka okomentovala následujícími 

slovy: „Málokdo si uvědomuje skutečnost, že v galeriích a muzeích knihovník nevykonává jen 

knihovní práci, takže nelze srovnávat třeba s městskými knihovnami, kde je 20–30 lidí.“ … 

„jsem uvázaný také k jiným funkcím, a to jako skladník a výstavář, v galeriích a muzeích je to 

dost časté !!!“ [DOSTÁL, 2011]. Knihovna Muzea T. G. Masaryka v Lánech uvedla: „je to 

těžké – zaměstnanec, který by se staral pouze o knihovnu není, zaměstnanci, kteří se starají 

o knihovnu mají na starosti péči o sbírky, archiv, průvodcování, pokladní činnost, PR, 

uklízení atd. volně přepočítáno by to asi vycházelo zhruba 10 procent úvazku na 

zaměstnance“ [ELZNICOVÁ, 2011]. 

6.4 Knihovní fondy muzejních knihoven 

V českých muzejních knihovnách je uloženo 2 403 045 knihovních jednotek, z toho 

591 841 svazků tvoří sbírkový fond, což činí 25 % všech knihovních jednotek. Největším 

knihovním fondem disponuje Knihovna Vlastivědného muzea Dr. Karla Hostaše v Klatovech 

(130 000 svazků) a nejmenším Knihovna Muzea Čistecka (90 svazků).  

Ze studia materiálů jednotlivých muzejních knihoven, odborných článků a statí, i 

z vlastní praxe lze uvést, že mnohé muzejní knihovny v sobě zahrnují dvě odlišné knihovny – 

knihovnu odborné literatury (studijní fond) a knihovnu sbírkovou (historický fond, 

konzervační fond). Ve fondech muzejních knihoven se nachází zejména literatura 
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regionálního charakteru,107 která je následována literaturou odrážející oborové zaměření toho 

kterého muzea. Základem knihovních fondů muzejních knihoven se staly dary jednotlivých 

osob (mecenáši, zakladatelé muzeí), regionálních tiskařů a nakladatelů či fondy zrušených 

rodových, klášterních, zámeckých či spolkových knihoven.  

Studijní fond zpravidla obsahuje literaturu potřebnou pro odbornou činnost pracovníků 

jednotlivých muzeí. Ve sbírkových knihovních fondech108 se nalézají především sbírky 

starých tisků a rukopisů, které mnohdy nemají přímý vztah k danému regionu. V muzeích 

bývají vzácné knihy zařazovány do muzejního inventáře jako sbírkové předměty  a tvoří tak 

samostatné sbírky. Jejich evidence, zpracování, zpřístupňování i uložení se liší od běžné 

knihovnické praxe. Ne vždy se však jedná jen o knihy jako takové, součástí knižních sbírek 

mohou být i sbírky knižních vazeb, pohlednic, plakátů s knižní tematikou, knižní grafiky či 

exlibris. Tyto sbírky jsou v muzeích uloženy jako doklad kulturně historického vývoje.  

Téměř každá muzejní knihovna uchovává ve svém fondu unikátní a velmi vzácné 

sbírky. Například knihovna Regionálního muzea v Českém Krumlově vlastní sbírku 

k osobnosti rakouského spisovatele a malíře Adalberta Stiftera (1805–1868). Knihovna 

Městského muzea a galerie Dačice spravuje knihy z vydavatelství Dobrého díla J. Floriana ze 

Staré Říše. Knihovna Muzea Jindřichohradecka schraňuje literaturu o Landfrasově tiskárně 

včetně její produkce a vlastní prvotisk Bible Kutnohorské z roku 1489. V Knihovně Muzea 

Cheb, p.o. Karlovarského kraje lze najít vzácné středověké antifonáře. Knihovna Městského 

muzea a galerie Lomnice nad Popelkou ve svém fondu uchovává knihovnu rodiny Šlechtů, 

z níž pochází Antonín Vincenc Šlechta (1810–1886), český lékař-balneolog, zastánce 

vodoléčby, zakladatel a dlouholetý ředitel lázní Sedmihorky a Bedřich Šlechta (1856–1937), 

textilní průmyslník. Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově vlastní Libuňskou farní 

knihovnu, která je úzce spjata se jmény farářů Mauritia Maxe (zemř. 1796) a především 

Antonína Marka (1785–1877). Mezi její další vzácnosti patří dokumentace turnovských 

tiskáren, latinská bible vytištěná ve Špýru v roce 1486 nebo tzv. Dlaskova kronika, resp. 

Paměti sedláka Josefa Dlaska (1782–1853) z Dolánek u Turnova, které byly psány v rozmezí 

let 1800–1853 a jsou výjimečným dokladem života prostých českých sedláků. Knihovna 

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě obsahuje několik klášterních knihovních fondů, 

např. knihovnu augustiniánského kláštera v České Lípě, část knihovny kapucínů ze Zákup a 

knihovnu piaristů z Nového Boru; několik farních knihoven; knihovny německých středních 

                                                 
107 Viz poznámka pod čarou č. 80 
108 Sbírkový fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy. Mnohdy se jedná o dokumenty, které vznikly do roku 
1860 nebo mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu. 
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škol v České Lípě; knihovnu židovské náboženské obce v Děčíně; knihovnu českolipského 

továrníka Heinricha Wedricha (1835–1904); knihovnu přírodovědného spolku LOTOS;109 

knihy a časopisy vlastivědného spolku Nordböhmisches Excursions-Club;110 sbírku starých 

tisků a lužickosrbské literatury z odkazu Bohumila Malotína (1927–2000). Součástí sbírky je i 

fond starých map, zvlášť cenná je zrestaurovaná mapa Čech a Moravy Johanna Christopha 

Millera (1673–1721), z roku 1720. Knihovna Městského muzea a galerie Polička spravuje 

sbírku hudebního skladatele Bohuslava Martinů (1890–1959). Součástí Knihovny Muzea 

Šumavy Sušice je dochovaná část knihovny bývalého kapucínského kláštera v Sušici. Tato 

knihovna vlastní i několik prvotisků z let 1475–1496. Mezi cenné památky sbírkové knihovny 

patří i Münsterova Kosmografie s nejstarší mapou Čech z roku 1554 či tištěný kancionál 

sušického měšťana Tomáše Řešátka z roku 1610. Knihovna Muzea Českého krasu v Berouně 

vlastní např. knihovnu berounského děkanství či knihovnu Spolku divadelních ochotníků 

v Berouně. Knihovna Oblastního muzea Praha-východ spravuje knihovnu rezidence piaristů 

v Brandýse nad Labem. Knihovna Oblastního muzea v Mostě vlastní část zámecké knihovny 

z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow (1804–1899); klášterní knihovnu minoritů 

v Mostě; či knihovnu gymnázia piaristů. Ve sbírce rukopisů lze najít např. mariánský traktát 

připisovaný Arnoštu z Pardubic (1297–1364) ze 2. poloviny 14. století, či graduál Jakuba 

z Plzně z let 1537–1544 zhotovený pro literátské bratrstvo působící při kůru děkanského 

kostela v Mostě. Nejstarším prvotiskem je Bible vytištěná v Norimberku roku 1478. 

Knihovna Regionálního muzea v Teplicích, p.o. spravuje klášterní knihovnu cisterciáků 

v Oseku i zámeckou knihovnu rakousko-českého šlechtického rodu Clary-Aldringenů, 

doplněnou o soubor rozličných vydání děl Johanna Wolfganga Goetha (1749–1832) a 

Friedricha Schillera (1759–1805). Mezi cenné rukopisy patří graduál z roku 1560 a kancionál 

z roku 1566 českého literátského bratrstva v Teplicích, zhotovené v pražské dílně Jana 

Táborského z Klokotské hory (1500–1572). Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi 

vlastní knihy z pozůstalostí heraldika a historika Antonína Rybičky Skutečského (1812–

1899), historika a geografa Pavla Papáčka (1863–1930), knihovnu obrozeneckého děkana 

J. L. Zieglera (1782–1846) či knihovnu faráře J. Devotyho (1780–1865). Ve sbírce starých 

tisků a rukopisů se nacházejí vzácné místní graduály ze 16. století, český z roku 1570 a 

latinský z roku 1530. Nejstarší knihou ve sbírce Společenskovědní knihovny Muzea 

východních Čech v Hradci Králové je vídeňský prvotisk německého teologa Johanna Nidera 

(ca 1380–1438) „Die vier und zwanzig guldnen Harfen“ z roku 1470. Mezi nejcennější knihy 

                                                 
109 Deutscher naturwissenschaftlicher-medizinischer Verein für Böhmen „Lotos“  
110 Založen v roce 1877, v roce 1915 přejmenován na Nordböhmisches Verein für Heimatforschung und 
Wanderpflege. 
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v knihovně Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod patří pergamenový kancionál Pavla Mělnického 

(zemř. 1533) z roku 1506 a kniha prvních městských práv sepsaná Pavlem Kristiánem 

Koldinem (1530–1589) z roku 1579. Knihovna Regionálního muzea Žďár nad Sázavou má ve 

své sbírkové knihovně např. čtyřjazyčný vokabulář (slovník) Daniela Adama z Veleslavína 

(1546–1599), vydaný v Praze v roce 1598; žďárský diplomatář od posledního cisterciáckého 

opata, historika a archiváře Otto Steinbacha z Kranichsteina (1751–1791) z roku 1783; či 

kázání a sbírky lidových rčení od obrozeneckého kněze Matěje Josefa Sychry (1776–1830), 

vydané v letech 1816 až 1825. 

6.5 Akvizice v muzejních knihovnách 

Akviziční činnost v muzejních knihovnách probíhá stejně jako v ostatních knihovnách. 

Hlavním úkolem akvizice je postihnout nejdůležitější knižní produkci v regionu a se vztahem 

k regionu. Akvizice literatury111 v muzejních knihovnách je ovlivňována sbírkotvorným 

záměrem muzea realizovaným prostřednictvím odpovědného pracovníka knihovny 

(knihovník, kurátor knižní sbírky). K jeho návrhu akvizice se zvláště v případě starých či 

vzácných tisků nebo u akvizic výjimečného významu vyjadřuje poradní orgán pro 

sbírkotvornou činnost či nákupní komise. U většiny muzejních knihoven se jejich přírůstek 

dokumentů pohybuje do sta knihovních jednotek ročně. Nejvíce přírůstků získávají muzejní 

knihovny koupí, výměnou, dary od právnických i fyzických osob nebo přebíráním dědictví či 

pozůstalostí. Nákup dokumentů dosahuje 56,5 % z přírůstků a akvizice prostřednictvím darů 

je 29,4 % z přírůstků.  

Nová literatura je sledována na běžném knižním trhu prostřednictvím různých 

nakladatelských katalogů, časopisů zveřejňujících knižní novinky, webových stránek 

nakladatelů aj. U starší produkce je vhodná spolupráce s antikvariáty. Dary představují 

nahodilý zdroj doplňování a muzejní knihovny je přijímají jen v případě, že obsahují 

profilovou literaturu. To se týká i bezplatných převodů fondů z jiných knihoven 

uskutečněných při vyřazování neprofilové a duplicitní literatury. Důležitým zdrojem 

doplňování je i výměna muzejních publikací, které nejsou běžně dostupné na knižním trhu, 

jak s českými institucemi, tak zejména ze zahraničními. Pro většinu muzejních knihoven je to 

jediný zdroj pro doplňování zahraniční literatury. Neméně důležitá je i spolupráce s místními 

nakladateli či spolky, které většinou muzejním knihovnám poskytují publikace zdarma. Často 

jsou muzejním knihovnám na základě smluvní dohody darovány knihy od institucí, se 

                                                 
111 Více informací o akvizici v muzejních knihovnách přináší článek I. Šeda z roku 2000 [ŠEDO, 2000]. 
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kterými muzea spolupracují na výstavách (zápůjčky materiálů, fotografická dokumentace, 

copyright aj.). 

Součástí akviziční činnosti jsou i obsahové prověrky knihovních fondů (aktualizace 

odborné části fondů), kdy muzejní knihovny vyřazují zastaralé, poškozené, tematicky 

neprofilové, duplicitní či multiplicitní dokumenty. To se však netýká knih sbírkového 

charakteru. Vyřazování knih ze sbírkových částí fondu přichází v úvahu jen v případě ztráty 

nebo zničení. 

6.6 Zpracování knihovního fondu 

V muzejní praxi se uplatňuje dvoustupňová evidence (chronologická a systematická). 

Základní formou evidence sbírkových předmětů zařazených do muzejních sbírek je tzv. 

evidence prvního stupně (chronologická evidence). Sbírkové předměty jsou chronologicky 

zaznamenávány do přírůstkových knih hned po nabytí. To se týká i knih (např. staré tisky, 

rukopisy), které jsou součástí muzejních sbírek. Odborné knihy, které jsou součástí 

knihovního fondu a nespadají do sbírkotvorného programu muzea, podléhají běžné 

knihovnické evidenci. Ta spočívá v zápisu do přírůstkového seznamu a následné katalogizaci. 

V principu se jedná o stejnou záležitost, jen se používá rozdílná terminologie. Pro 

knihovnickou evidenci je hlavním a podstatným evidenčním prvkem přírůstkové číslo, 

v muzejní evidenci je to číslo inventární. Druhým stupněm evidence (systematická evidence) 

je evidence na evidenčních kartách, kdy každý sbírkový předmět je veden na zvláštních 

katalogizačních kartách formátu A5. Evidenční karty jsou trojdílné a jsou odděleny od 

chronologické evidence. V knihovnách se běžně používají katalogizační lístky mezinárodního 

formátu 7,5 x 12,5 cm. Muzejní knihovny nemusí vést druhý stupeň evidence na třídílných 

kartách jako ostatní odborná oddělení, plně dostačující této evidenci je lístkový katalog. 

Rozdílnost v evidenci je dána zapsáním evidenčního (v případě knihoven přírůstkového) čísla 

do Centrální evidence sbírek [ŠEDO, 2006, s. 391].  

Při zpracování knihovního fondu jsou muzejním knihovníkům k dispozici různé 

materiály112 schválené Radou pro katalogizační politiku a jejími pracovními skupinami,113 

které pomáhají katalogizátorům s interpretací katalogizačních pravidel. V Pracovní skupině 

pro věcné zpracování  je sféra muzejních knihoven zastoupena čtyřmi pracovníky ze tří 

knihoven (Knihovny Národního muzea, Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 

                                                 
112 Katalogizační politika – http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_standard1.htm  
113 Pracovní skupina pro jmenné zpracování, Pracovní skupina pro věcné zpracování, Pracovní skupina pro 
analytické zpracování, Pracovní skupina pro seriály, Pracovní skupina pro zpracování speciálních dokumentů, 
Pracovní skupina pro historické fondy 
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Památníku národního písemnictví), v ostatních skupinách toto zastoupení ke škodě muzejních 

knihoven chybí. Přitom jejich erudice např. se zpracováním starých tisků by bylo přínosem 

pro Pracovní skupinu pro historické fondy.  

Katalogizační záznamy zpracovává podle anglo-amerických pravidel AACR2R 

bezmála polovina muzejních knihoven. U muzejních knihovníků se předpokládá, že budou 

respektovat skutečnost, že tato pravidla jsou závazná pro jmenné zpracování dokumentů, 

slouží k unifikaci popisu a jsou důležitým elementem pro spolupráci v rámci souborných 

katalogů či sdílené katalogizace.  

Sdílenou katalogizaci používá jen jedna třetina těchto knihoven. Přitom právě 

muzejním knihovníkům, pracujícím na malou část úvazku, šetří sdílená katalogizace výrazně 

čas a především omezuje chybovost v záznamech. V dnešní době každý automatizovaný 

knihovnický systém nabízí možnost přebírat již zpracované záznamy z katalogů jiných 

knihoven. Je pravdou, že používání této služby vyžaduje určité zásady, které daná muzejní 

knihovna musí splňovat. Jde zejména o používání pravidel AACR2R, rozsah záznamu by měl 

splňovat minimální záznam pro Souborný katalog ČR a záznamy by měly být přenášeny 

v mezinárodním výměnném formátu MARC 21 nebo UNIMARC. Do sdílené katalogizace se 

mohou zapojit muzejní knihovny připojené do sítě Internet pevnou i komutovanou linkou.  

Muzejní knihovny mohou používat bázi Národních autorit114 k přebírání autoritních 

záznamů nebo autoritních tvarů záhlaví tak, jak jim to umožňuje jejich knihovní systém 

(nejčastěji pomocí klienta Z39.50). Nicméně se ukazuje, že soubor Národních autorit využívá 

jen necelá jedna třetina muzejních knihoven. Je to škoda, vždyť i tato služba jim má ulehčit 

jejich katalogizační práci. Na tvorbě těchto národních autorit, v rámci projektu „Kooperativní 

tvorba a využívání souborů národních autorit“115, se podílí 90 českých knihoven různých 

typů, z muzejních knihoven jsou to tři, a to Knihovna Národního muzea v Praze, Knihovna 

Západočeského muzea v Plzni a Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově.116 Projekt 

koordinuje a odborně garantuje oddělení národních jmenných autorit NK ČR a přehled všech 

kooperujících knihoven117 je přístupný prostřednictvím sítě Internet. K 1. lednu 2011 bylo do 

báze Národních autorit uloženo všemi spolupracujícími knihovnami k využití celkem 598 986 

                                                 
114 Více na http://autority.nkp.cz/ 
115 VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit; z grantových peněz lze 
financovat např. nákup klienta Z39.50, případně hradit práce spojené s čistěním rejstříků a s harmonizací 
lokálních a národních autorit. 
116 Stav k 30. 4. 2011 
117 Károdní autority ČR [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2007–2011 [cit. 2011-05-23]. Přehled 
účastníků zapojených do kooperace. Dostupný z WWW: <http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/prehled-
ucastniku-zapojenych-do-kooperace>.  
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autoritních záznamů (530 511 jmenných, 55 308 věcných, 12 585 názvových autorit a 582 

autorit míst pro bázi starých tisků – STT) [BARTL, 2011a, s. 4]. Muzejní knihovny 

spolupracovaly jen při tvorbě jmenných autorit (Knihovna Národního muzea v Praze 104 

záznamů, Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově 1 záznam, Knihovna Západočeského 

muzea v Plzni žádný záznam nevytvořila) [BARTL, 2011b]. V metodickém centru CITeM 

vzniká obdobný soubor autorit pro muzea a galerie „Národní autority v prostředí muzeí a 

galerií – interoperabilita s NK ČR“. Projekt je řešen v rámci výzkumného programu 

Ministerstva kultury ČR – Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů 

a jeho podprogramu Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví a jeho cílem je 

vytvořit funkční model kooperace tvorby a využívání báze národních autorit. Jeho úkolem je 

vytvořit a dále udržovat servisní kapacitu pro správu národních autorit využívaných 

v muzeích a galeriích a prosazovat používání národních autorit v prostředí muzeí a galerií 

namísto lokálních variant slovníků/tezaurů [CITeM, c2005–2009].     

K problematice zpracování knižních fondů dle anglo-amerických pravidel, využívání 

souboru Národních autorit či spolupráce se Souborným katalogem ČR se ve dnech 3.–6. 

května 2011 konal seminář v prostorách Národního technického muzea v Praze. Semináře se 

zúčastnili pracovníci 40 knihoven různých typů a potěšující je, že větší polovina účastníků118 

byla zastoupena právě muzejními knihovnami. Seminář kladl velký důraz jak na dodržování 

pravidel AACR2R, tak i na unifikaci personálních i korporativních záhlaví, které jsou důležité 

pro jednotné zpracování katalogizačních záznamů. Seminář byl zaměřen na zpracování 

starých tisků a jednotlivé paragrafy pravidel AACR2R byly probírány s ohledem na 

stanovený Minimální záznam pro staré tisky. 

6.7 Katalogy muzejních knihoven 

Elektronickým katalogem (ať už je jeho podoba jakákoli) disponuje většina muzejních 

knihoven, avšak online katalog má pouhých 28 muzejních knihoven119 (řazeno abecedně): 

České farmaceutické muzeum (http://ckis.cuni.cz/F/), České muzeum stříbra 

(http://home.cms-kh.cz/katalog/), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

                                                 
118 Celkem 23 muzejních knihoven z České republiky, z toho 12 knihoven ze zkoumané oblasti – Krkonošské 
muzeum Vrchlabí, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové – Společenskovědní knihovna, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní muzeum 
v Lounech, Oblastní muzeum v Mostě, Regionální muzeum v Kolíně, Regionální muzeum v Teplicích, 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Západočeské muzeum 
v Plzni. 
119 Přesto je zde zřejmý nárůst počtu muzejních knihoven s online katalogem. Podle výsledků rigorózní práce 
I. Šeda v roce 2002 disponovalo online katalogem 10 muzejních knihoven z celé České republiky [ŠEDO, 2004, 
s. 51] a podle konferenčního článku K. Hartmanové v roce 2006 to již bylo 20 muzejních knihoven taktéž z celé 
České republiky [HARTMANOVÁ, 2006, s. 9]. 
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(http://213.226.250.25:9005/), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 

(http://195.113.221.194/clavius/), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

(http://78.80.211.82/katalog/), Krkonošské muzeum Vrchlabí (http://knihovna.krnap.cz/), 

Městské muzeum Čáslav (http://knihovna.meucaslav.cz/clavius/muzeum/), Městské muzeum 

v Jaroměři (http://jaromer.knihovny.net/katalog/clpr57.htm), Městské muzeum v Ústí nad 

Orlicí (http://katalog.muzeum-uo.cz/), Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

(http://www.muzeumdk.cz/on-line-katalog.html), Muzeum a galerie severního Plzeňska – 

Mariánská Týnice (http://90.176.66.40/opacsql/index.php), Muzeum Českého ráje Turnov 

(http://clavius.muzeum-turnov.cz/katalog/), Muzeum Jindřichohradecka 

(http://mjh.knihovny.net/katalog/baze.htm), Muzeum města Ústí nad Labem 

(http://www.muzeumusti.cz/online-katalog-knihovny.aspx), Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 

(http://knihovna.muzeumtrutnov.cz/katalog/), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 

Přírodovědecká knihovna (http://www.muzeumhk.cz/on-line-katalog-prirodoveda.html), 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Společenskovědní knihovna 

(http://www.muzeumhk.cz/on-line-katalog.html), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 

(http://clavius.muzeumhb.cz/katalog/), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

(http://clavius.vkta.cz/ogv/), Oblastní muzeum v Chomutově (http://muzeum-

chomutov.bach.cz/vade/index.mhtml), Prácheňské muzeum v Písku 

(http://knihovna.prachenskemuzeum.cz/katalog/), Regionální muzeum v Chrudimi 

(http://mail.muzeumcr.cz/katalog/), Regionální muzeum v Teplicích 

(http://83.69.62.206/katalog/), Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

(http://www.knihovna.muzeum.myto.cz/), Severočeské muzeum v Liberci 

(http://knihovna.muzeumlb.cz/), Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 

(http://ip.muzeumcl.cz:90/katalog/), Východočeské muzeum v Pardubicích 

(http://katalog.vcm.cz/katalog/) a Západočeské muzeum v Plzni 

(http://www.zcm.cz/opac/index.php). Nejvíce muzejních knihoven má svůj fond zpracovaný 

v automatizovaném knihovním systému Clavius. Z muzejních softwarů je nejvíce využíván 

systém Bach. K Internetu je v současné době připojena většina muzejních knihoven, zatímco 

sítí Wi-Fi disponuje jen několik muzejních knihoven.  

6.8 Centrální evidence sbírek 

Do Centrální evidence sbírek zaevidovala své sbírky téměř polovina muzejních 

knihoven. Zápis sbírky či jejích částí do této evidence činí ze souboru věcí movitých či 

nemovitých sbírku muzejní povahy, k níž se vztahují povinnosti a práva vlastníka podle 

zákona č. 122/2000 Sb. Vlastník sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek má právo na 



 105 

odbornou pomoc (odborné určení sbírkových předmětů a jejich třídění, odborné určení 

vhodných podmínek a způsobu ukládání, uchovávání nebo vystavování sbírek, revizi sbírek 

z hlediska restaurování a konzervování, poradenskou činnost týkající se evidence, 

inventarizace nebo vývozu sbírkových předmětů do zahraničí), právo na služby, např. 

konzervování a restaurování, právo vyvážet předměty kulturní hodnoty, tj. sbírku nebo 

jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek, z území České republiky do 

zahraničí z důvodů vystavování, veřejného předvádění vzhledu, konzervování, restaurování 

nebo vědeckého zkoumání a dále právo na poskytnutí účelově určených příspěvků 

z veřejných prostředků na vybavení objektů zabezpečovacími a protipožárními systémy, 

konzervování a restaurování sbírkových předmětů, pořizování registru ohrožených sbírkových 

předmětů, instalaci expozic a výstav, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace aj. Jeho povinností je především zajistit ochranu sbírky před 

krádeží a vloupáním, zajistit ochranu sbírky před poškozením, zajistit konzervování a 

restaurování sbírky, vést sbírkovou evidenci, uchovávat sbírku v její celistvosti, umožnit 

zpřístupnění sbírky, provést mimořádnou inventarizaci sbírky, provádět každoroční 

inventarizaci sbírek, umožnit zaměstnanci Ministerstva kultury ČR provést kontrolu plnění 

ustanovení tohoto zákona, při převodu vlastnictví ke sbírce upozornit nabyvatele, že sbírka je 

zapsána v Centrální evidenci sbírek, a rovněž oznámit Ministerstvu kultury ČR zničení nebo 

odcizení sbírky [Zákon č. 122/2000 Sb.].  

Systém byl navržen pracovníky Moravského zemského muzea v Brně podle 

požadavků Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury v roce 

2000. Prezentace sbírek je tvořena materiálem dodaným správci sbírek. Popisy sbírek jsou 

rozšířeny o snímky předmětů, jejich umístění v expozicích, o pohledy do depozitářů, na 

pracoviště konzervátorů a restaurátorů nebo odkazy na další dostupné prezentace sbírky 

(katalogy, virtuální galerie). Databáze CES je průběžně aktualizována. Evidenci vede 

Ministerstvo kultury ČR, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. 

Systém Centrální evidence sbírek je přístupný prostřednictvím sítě Internet 

(http://ces.mkcr.cz/) a obsahuje dvě dílčí databáze: databázi sbírek, která nyní obsahuje 366 

záznamů, a databázi podsbírek obsahující 2529 záznamů120 [Centrální, Vyhledávání].  

Na knihovní fondy nebo jejich části, které jsou evidovány jako sbírky muzejní povahy 

u Ministerstva kultury v Centrální evidenci sbírek, se vztahuje novelizovaný zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 471/2008 Sb. a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2008 Sb. Novelizovaný 
                                                 
120 Stav k 30. 4. 2011 
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zákon o účetnictví v ustanovení § 25 odst. 1, písm. k), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5 zavedl 

oceňování jednotlivých sbírkových předmětů a jejich následnou inventarizaci, tzn. že se každé 

jednotce sbírky (nebo podsbírky) musí přidělit hodnota vyjádřená v korunách,121 a to podle 

pravidel uvedených v prováděcích vyhláškách. Povinnost vedení evidence a inventarizace 

sbírkových předmětů dle zákona č. 122/2000 Sb. není novelou zákona č. 563/1991 Sb. 

dotčena [ZEMÁNKOVÁ, 2009].  

Pro snadnější zápis do evidence vypracovalo Metodické centrum pro informační 

technologie v muzejnictví – CITeM technickou specifikaci aplikace CES a vytvořilo 

pomocnou aplikaci (lokální databázi) CESik na přípravu dat pro databázi CES. CESik je pro 

všechny vlastníky i správce sbírek k dispozici zdarma a jeho program lze stáhnout 

z webových stránek Moravského zemského muzea v Brně, resp. z metodického centra 

CITeM.122 Program CESik je určen pro komunikaci mezi evidencí sbírkových předmětů 

vedených vlastníky (správci) sbírek a CES vedenou MK ČR a lze ho využít jak ke zpracování 

popisu sbírek i jejích částí (tzv. podsbírek), tak i k naplňování databáze CES. Dále umožňuje 

každému správci sbírek udržovat kopii jeho dat z databáze CES a data tak lze snadno editovat, 

generovat z nich potřebné požadavky na aktualizace dat v databázi CES a porovnávat data 

s výpisy z databáze CES [CITeM, c2005–2009]. Program CESik je určen také pro vnitřní 

potřebu správce sbírky, který si z něj může např. vygenerovat tzv. náhodný soubor 

evidenčních čísel sbírkových předmětů pro určení periodické inventarizace sbírek podle § 12 

muzejního zákona nebo zkontrolovat celkový stav evidence jednotlivých podsbírek a zamezit 

omylům při přidělování evidenčních čísel sbírkovým předmětům. Podle Jiřího Žalmana se 

předpokládá další rozvoj systému evidence sbírek, kdy databáze CES nabídne prostřednictvím 

evidenčního čísla i přístup do databáze sbírkových předmětů vedených vlastníkem sbírky, tj. 

do evidenčního záznamu [ŽALMAN, 2010, s. 48]. 

6.9 Uložení a ochrana knihovního fondu  

Ochrana knihovního fondu patří mezi další důležité činnosti muzejních knihoven. 

Ochrana fondu souvisí s organizací uchovávání fondu a s technickým zabezpečením prostoru. 

Uspořádání knihovních fondů vychází ze zvyklostí jednotlivých muzeí. Obvyklé 

členění fondu je na knihy a periodika. Stavění fondu je nejčastěji podle signatur. V muzejních 

knihovnách nebývá odborný knihovní fond k dispozici uživatelům ve volném výběru a 

většina fondu je uložena ve skladištích či depozitářích. Vzácné sbírkové fondy (staré tisky, 

                                                 
121 Sbírky muzejní povahy se oceňují pořizovací cenou, a pokud není známa, ve výši 1 Kč. 
122 http://www.citem.cz/ke-stazeni/ 
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rukopisy) bývají vždy uloženy ve zvláštních trezorech. Ve studovnách muzejních knihoven se 

tak nachází jen referenční (příručková) literatura. Muzejní knihovny se všeobecně potýkají 

s nedostatkem místa určeného jak pro uživatele, tak i pro uložení knihovního fondu. Rovněž 

tak ne všechny muzejní knihovny disponují kvalitními depozitáři. Vyhovující prostorové 

podmínky mají jen některé větší muzejní knihovny. Jak by měl vypadat kvalitní depozitář? Za 

ideální prostředí depozitářů lze v současné době považovat kovové regály v dobrém 

technickém stavu, které umožňují dostatečnou cirkulaci vzduchu s nejníže postavenou policí 

15 cm od země (pokud to statistické možnosti budovy dovolí, tak bývají v depozitářích 

preferovány kompaktní regály), protipožární systém (čidla, práškové hasící přístroje, 

sprinklery), povodňový systém (jímací žlábky se zátopovými čidly podél obvodových stěn, 

kterými by v případě havárie voda odtékala a zároveň byl vyhlášen poplach), bezpečnostní 

systém proti vniknutí (čidla, kódování přes centrální elektronický bezpečnostní systém, 

bezpečnostní dveře), zajištění a udržování optimálního mikroklimatu (optimální teplota 

<21°C, stabilní relativní vlhkost vzduchu u smíšených materiálů 50 % ± 5 %, zvlhčovače, 

odvhlčovače, klimatizace, řízené větrání), zamezení účinkům UV záření123 (speciální zářivky 

s UV filtrem, fólie, okenice, žaluzie, světelná čidla), pravidelný úklid, mikrobiologická 

kontrola (mikrobiologické stěry) aj. 

Rizikové faktory ohrožující knihovní fondy muzejních knihoven jsou různé. Hlavní 

pozornost je třeba věnovat přesnému sledování hodnot teploty, vlhkosti vzduchu, stejně jako 

pravidelnému úklidu a celkovému technickému stavu depozitářů. Muzejní knihovny musí při 

zabezpečování svého knihovního fondu rozpoznat potenciální rizika ohrožení. Rizika mohou 

být různého druhu, např.: rizika zvenčí (klimatické podmínky; geologický charakter regionu; 

umístění instituce; možné cíle občanských nepokojů nebo teroristických akcí aj.), rizika 

spojená s budovou a službami – konstrukce budovy; zabezpečení budovy; nebezpečí vzniku 

požáru z elektrických obvodů a plynových zařízení; záplavy ze zařízení jímajících vodu – 

okapy, potrubí, chlazení, vytápění, ventilace; selhání lidského faktoru; špatné podmínky ve 

skladu či depozitářích – nedostatečná kontrola klimatických podmínek, nevhodné uložení 

knihovního fondu; faktory ovlivňující knihovní fond – omezený prostor pro knihovní 

jednotku, způsob uložení svazku, způsob zabalení, prach, umělé osvětlení, způsob manipulace 

s jednotkou, fyzický stav knihovní jednotky aj.) a rizika negativního zásahu člověka (žhářství, 

vandalství, krádeže, nevhodné nebo nebezpečné chování čtenářů, úmyslné poškození fondů, 

terorismus, napadení knihovního systému virem, ztráta důležitých dat aj.).  

                                                 
123 Doporučená úroveň osvětlení pro papírové dokumenty je do 50 luxů. 
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Za metody ochrany knihovního fondu lze považovat preventivní ochranu, 

konzervování a restaurování. V rámci preventivní ochrany knihovny sledují klimatické 

podmínky, osvětlení, protipožární ochranu a pravidelně kontrolují své knihovní fondy. 

Knihovní fondy chrání proti prašnosti běžným čištěním, používáním vhodných obalů, 

ochranných pouzder a krabic z nekyselé lepenky s alkalickou rezervou na ukládání 

dokumentů. V oblasti konzervování a restaurování vybírají muzejní knihovny konkrétní 

dokumenty (např. nejvíce poškozené svazky), které potřebují restaurátorský zásah (odkyselení 

papíru, bělení papíru, odstraňování mastných skvrn, odstraňování razítkové barvy, oprava 

knižní vazby, oprava knižního bloku aj.). Některé muzejní knihovny preventivně ošetřují své 

knihy odbornou desinfekcí/dezinsekcí a totéž platí i v případě lokalizace hromadného 

plísňového/parazitárního napadení knihovních fondů, ačkoli je otázkou odborné diskuze, zda 

tyto zásahy nemají též negativní dopad na fyzický stav fondů. 

Muzejní knihovny potýkající se s nedostatkem financí nemohou své knihovní fondy 

dostatečně chránit. Vždy je úkolem vedení muzea, aby upřednostnilo ze zákona vyplývající 

ochranu sbírek před dalšími činnostmi. Úroveň bezpečnosti a ochrany knižních sbírek se však 

v posledním desetiletí zvýšila, a to zejména díky projektu Integrovaný systém ochrany 

movitého kulturního dědictví (ISO)124, který je realizován ve spolupráci ministerstev kultury, 

vnitra a financí. V rámci tohoto programu stát investuje finanční prostředky do různých 

bezpečnostních systémů, jimiž jsou vybavována muzea, knihovny a památky a taktéž 

investuje i do jiných preventivních forem ochrany. Zásady pro poskytování příspěvků ze 

státního rozpočtu na ISO vlastníkům a správcům sbírek, kulturních památek a významných 

knižních fondů jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR125. 

6.10 Služby muzejních knihoven 

Muzejní knihovny poskytují svým uživatelům široké spektrum knihovnických služeb, 

od půjčování dokumentů, přes reprografické i rešeršní služby, až po pořádání různých 

přednášek, výstav aj. Některé z nich umožňují přístup i do českých či zahraničních databází 

nebo si vytvářejí své vlastní databáze. Většinou se jedná o databáze regionálních osobností. 

Muzejní knihovny taktéž v rámci svých služeb seznamují jak pracovníky své mateřské 

instituce, tak i uživatele či návštěvníky s moderními informačními zdroji a jejich využíváním. 

Nabízejí uživatelům své digitalizované dokumenty prostřednictvím systému Kramerius či 

                                                 
124 ISO A – ochrana budov, ISO B – evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví, ISO C – výkup 
předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu, ISO D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí, ISO E – právní pomoc v zahraničí 
125 http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-
dotace/integrovany-system-ochrany-moviteho-kulturniho-dedictvi-70574/  
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Manuscriptorium. Pět muzejních knihoven je zapojeno do služby „Ptejte se knihovny“ 

(Knihovna Národního muzea, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Knihovna 

Židovského muzea v Praze, Knihovna Muzea města Ústí nad Labem, Knihovna Slováckého 

muzea v Uherském Hradišti). 

Nejčastější službou však u muzejních knihoven tradičně zůstává prezenční půjčování 

dokumentů. Důvodem prezenčního půjčování je ochrana fondu, který má převážně sbírkový 

charakter, ale i to, že knihovna je často chápána jako interní služba určená výhradně pro 

odborné pracovníky vlastní instituce.  

Velmi rozšířenou službou je i kopírování dokumentů. Otázkou ovšem zůstává, zda 

tuto službu budou muzejní knihovny poskytovat i po schválení chystané novely autorského 

zákona, která zamýšlí místo poplatku za 70 % rozmnoženin z celkového počtu zhotovených 

kopií, a to 0,20 Kč126 za černobílou kopii a 0,40 Kč za kopii barevnou, zavést měsíční paušál 

za každou kopírku, tiskárnu, či skener (viz tab. č. 9), na kterých jsou poskytovány placené 

služby pro uživatele.  

Počet přístrojů Platba za měsíc Platba za rok s DPH 20 % 
1 700 Kč 8.400 Kč 10.080 Kč 
2–3 2.100 Kč 25.200 Kč 30.240 Kč 
4–5 5.600 Kč 67.200 Kč 80.640 Kč 
více jak 5 9.800 Kč 117.600 Kč 141.120 Kč 

Tabulka 9 - Tiskárny a kopírky v prostorách knihoven, galerií, školských a vzdělávacích zařízení 
[OKROUHLÍKOVÁ, 2011]   

Pokud projde novela v navrhované podobě bude to mít tvrdý dopad také pro muzejní 

knihovny, kterým tato velká částka nepochybně zatíží jejich rozpočet, a tudíž budou nuceny 

počet svých kopírek a tiskáren omezit nebo je zrušit úplně. V tabulce č. 10 je uvedeno 

srovnání současného stavu odvodu poplatků za kopírování osmi muzejních knihoven 

s návrhem paušálního poplatku za každou kopírku, ze kterého zřetelně vyplývá enormní 

finanční navýšení. 

                                                 
126 Ceny jsou bez DPH. Platba se provádí 1x ročně. 
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2008 2008 2008 2009 2009 2009 

Knihovna bez DPH 
Počet 
strojů návrh bez DPH 

Počet 
strojů návrh 

České muzeum stříbra Kutná 
Hora 22,00 Kč 3 25.200 Kč 8,00 Kč 3 25.200 Kč 
Národní muzeum v Praze 945,00 Kč 2 25.200 Kč 856,00 Kč 2 25.200 Kč 

Muzeum města Ústí nad 
Labem 48,80 Kč 1 8.400 Kč 5,80 Kč 1 8.400 Kč 
Moravská galerie v Brně 1.125,00 Kč 1 8.400 Kč 1.057,00 Kč 1 8.400 Kč 
Židovské muzeum v Praze 439,40 Kč 2 25.200 Kč 451,80 Kč 2 25.200 Kč 

Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze 3.393,80 Kč 1 8.400 Kč 3.157,80 Kč 1 8.400 Kč 

Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích 204,90 Kč 2 25.200 Kč 107,30 Kč 2 25.200 Kč 
Severočeské muzeum 
v Liberci 110,70 Kč 2 25.200 Kč 98,40 Kč 2 25.200 Kč 

Tabulka 10 - Současný stav versus návrh v oblasti poplatků za kopírování [OKROUHLÍKOVÁ, 2011] 

V roce 2010 bylo v českých muzejních knihovnách zaregistrováno 8 734 uživatelů, a 

tyto knihovny navštívilo celkem 15 571 osob. V tomto roce knihovny zapůjčily prezenčně 

34 473 dokumentů a absenčně 11 387 dokumentů. Meziknihovní výpůjční službou bylo 

zapůjčeno 615 dokumentů. Ve srovnání s rokem 2009 (viz tab. č. 8) je u většiny muzejních 

knihoven patrný nárůst jak počtu jednotlivých uživatelů i návštěv, tak také počtu výpůjček 

prezenčních, absenčních i meziknihovních. 

6.11 Granty 

Muzejní knihovny jsou financované z rozpočtu muzea a většinou nemají postačující 

finanční prostředky, které by dostatečně pokrývaly byť jen běžnou činnost knihovny. Chybí 

finance na nákup literatury, na platy knihovníků, na technické vybavení aj. Většina muzejních 

knihoven tak financuje svou činnost i projekty z rozpočtu své mateřské instituce, jsou však 

mezi nimi takové, které využívají možnosti žádat o finance z grantů a dotačních programů. 

Nejvíce muzejních knihoven žádalo v minulých letech o dotace z programu VISK, např. 

z podprogramu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI, zejména na 

pořízení automatizovaného knihovního systému. Cílem tohoto podprogramu je systematická 

podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím 

informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Muzejní 

knihovny v rámci tohoto podprogramu mohou žádat o příspěvek na zahájení automatizace 

knihovnických činností, rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT, zlepšení vzájemné 

kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů či využití 

vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních 

zdrojů na bázi ICT [VISK3, 2011]. V letech 2000 až 2011 poskytlo Ministerstvo kultury ČR 
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muzejním knihovnám celkem 2.452.000 Kč na 46 projektů (viz tab. č. 11) [VISK3, 2011; 

Adresář, c2003]. 

Žadatel Rok (název projektu) Dotace  

České muzeum stříbra 2004 38.000 Kč 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě  2006 7.000 Kč 
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  2000, 2001 140.000 Kč 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum 
Cheb 2011 63.000 Kč 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum 
Karlovy Vary 2003 62.000 Kč 
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 2008 31.000 Kč 
Městské muzeum a knihovna Čáslav 2000, 2001, 2007, 2008 302.000 Kč 
Městské muzeum Mariánské Lázně 2002 40.000 Kč 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 2008 59.000 Kč 
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem  2007 43.000 Kč 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici 2002, 2004, 2007 105.000 Kč 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

2004, 2006, 2010 (Rozšíření licence 
AKS Clavius v souvislosti s 
mimořádnou akvizicí sbírek a knihovny 
Dr. J. V. Scheybala) 114.000 Kč 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 2006, 2007, 2008 165.000 Kč 
Muzeum Jindřichohradecka 2004 (přípojka) neuvedeno 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 2004 21.000 Kč 
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 2004 55.000 Kč 
Muzeum města Ústí nad Labem 2004 (přípojka) neuvedeno 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2007 61.000 Kč 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 2004 56.000 Kč 
Muzeum středního Pootaví 2001 80.000 Kč 
Muzeum T.G.M. Rakovník 2004 5.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Přírodovědecká knihovna 2002, 2004 150.000 Kč 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. 2008 16.000 Kč 
Muzeum Vysočiny Třebíč 2004 70.000 Kč 
Prácheňské muzeum v Písku 2004 (přípojka) neuvedeno 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2007 34.000 Kč 
Správa Krkonošského národního parku 2008 72.000 Kč 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 2000, 2004, 2006 185.000 Kč 
Západočeská galerie v Plzni 2010 (Zavedení AKS) 161.000 Kč 

Západočeské muzeum v Plzni 
2001, 2006, 2008, 2010 (Upgrade AKS 
KpwinSQL) 317.000 Kč 

Tabulka 11 - VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEK=I [VISK3, 2011; Adresář, c2003] 

Druhý nejčastěji využívaný dotační podprogram ve sféře muzejních knihoven je VISK 

6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series 

Bohemica. Jedná se o projekt digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví 

obsaženého v dokumentech dochovaných na území České republiky. V letech 2000 až 2011 

uvolnilo Ministerstvo kultury ČR na tento podprogram muzejním knihovnám celkem 

1.355.000 Kč na 26 projektů (viz tab. č. 12) [VISK6, 2011; Adresář, c2003]. 
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Žadatel Rok (název projektu) Dotace  

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. 
Muzeum Karlovy Vary 

2007–2011 (Digitalizace vzácných 
balneologických spisů o KV) 194.000 Kč 

Muzeum Českého ráje v Turnově 2007 10.000 Kč 

Muzeum Mladoboleslavska 2001, 2002 180.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Společenskovědní knihovna 2002, 2004, 2007 368.000 Kč 

Regionální muzeum v Chrudimi 
2010 (Digitalizace českého graduálu), 2011 
(Digitalizace latinského graduálu) 120.000 Kč 

Východočeské muzeum Pardubice 

2002, 2007, 2008 (Digitalizace vzácných a 
ohrožených rukopisů a pergamenových 
zlomků) 118.000 Kč 

Západočeské muzeum v Plzni 2002, 2004, 2006, 2007 - 2x, 2008 
(Digitalizace cechovních rukopisů ze sbírek 
muzea, Pokračování digitalizace mapové 
sbírky knihovny), 2009 (Digitalizace vzácných 
rukopisů ze sbírky knihovny), 2010 
(Digitalizace rukopisné sbírky knihovny), 2011 
(Digitalizace vzácných tisků knihovny), 2011 
(Digitalizace rukopisné sbírky knihovny) 365.000 Kč 

Tabulka 12 - VISK 6 – =árodní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi 
Series Bohemica [VISK6, 2011; Adresář, c2003] 

Třetím nejčastěji žádaným dotačním podprogramem je VISK 7 – Národní program 

mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého 

papíru – Kramerius, jehož úkolem je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů 

tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem papírového nosiče. 

Výsledkem programu jsou archivní mikrofilmy127 zajištující dlouhodobé dochování 

dokumentu, matriční negativy sloužící k výrobě uživatelských kopií mikrofilmů a uživatelské 

pozitivní mikrofilmy nahrazující originální dokument. Digitální kopie slouží jako náhrada 

ohroženého dokumentu [VISK7, 2011]. V letech 2000 až 2011 poskytlo Ministerstvo kultury 

ČR na podprogram VISK 7 muzejním knihovnám celkem 1.849.000 Kč na 26 projektů (viz 

tab. č. 13) [VISK7, 2011; Adresář, c2003]. 

                                                 
127 V současné době se vedou diskuze o tom, zda budou mikrofilmy podmínkou zadávací dokumentace i 
v budoucnosti. Rok 2011 je rok přechodový. Končí vývojová podpora systému Kramerius verze 3 a přechází se 
na verzi 4, která je postavená na platformě Fedora. S tím souvisí změny v úložných formátech: z archivního jpg 
na jpg2000 a uživatelský DjVu na jpg a taktéž změny v metadatové struktuře. Předpokládá se, že od roku 2012 
se opustí ochranné mikrofilmování, neboť by již mělo být zprovozněno bezpečné datové úložiště (trusted 
repository) – replikuje se uložení v NK ČR, MZK a VKOL. Toto by teoreticky mělo být součástí zadávací 
dokumentace na rok 2012 a stávající standardy by již platit neměly. Objevila se i varianta hybridních metadat 
fungujících jak pro Kramerius 3, tak pro Kramerius 4, což se zdá být výhodným řešením pro dlouhodobější 
přechod (zvláště pro menší knihovny), neboť existují pochybnosti o to, že se stihnou dokončit veškeré přípravné 
práce. Jak to ovšem bude ve skutečnosti zatím nikdo přesně neví [MUNZAR, 2011]. 
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Žadatel Rok (název projektu) Dotace  

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. 
Muzeum Cheb 

2004, 2010–2011 (Mikrofilmování ohrožených 
regionálních periodik "Egerer Zeitung") 300.000 Kč 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. 
Muzeum Karlovy Vary 

2007 - 2x, 2008–2009 (Mikrofilmování 
ohrožených regionálních periodik), 2008–2011 
(Mikrofilmování seznamů lázeňských hostů 
v KV II.-V. etapa) 723.000 Kč 

Městské muzeum Horažďovice 2008 (Herbář obecních škol v Horažďovicích) 17.000 Kč 
Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech 2006, 2007, 2008 (Reformátování významného 

sborníku Brdský kraj, roky 1909–1915, 1946), 
2009 (Digitalizace regionálních periodik 
"Rokycanské listy" a "Rokycana"), 2010 
(Reformátování a digitalizace ohrožených 
regionálních periodik z území Rokycanska), 
2011 (Reformátování a digitalizace periodik 
"Stráž podbrdská" a "Stráž : lidový měsíčních 
pro ZČ") 137.000 Kč 

Muzeum Jindřichohradecka 

2002, 2010 (Reformátování regionálních 
periodik "Zájmy Českomoravské"), 2011 
(Reformátování periodik z regionu 
Jindřichohradecka) 317.000 Kč 

Muzeum T. G. M. Rakovník 2010 (Věstník Musejniho spolku král. města 
Rakovníka a polit. okresu rakovnického…), 
2011 (Kniha Jan Renner - Popis polit. a 
školního okresu Rakovnického …) 39.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Společenskovědní knihovna 2001, 2002, 2004 316.000 Kč 

Tabulka 13 - VISK 7 – =árodní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů 
ohrožených degradací kyselého papíru – KRAMERIUS [VISK7, 2011; Adresář, c2003] 

Muzejní knihovny žádají Ministerstvo kultury ČR i o dotace z podprogramu VISK 5 – 

Národní program retrospektivní konverze katalogů128 knihoven v ČR – RETROKON, jehož 

cílem je zpřístupnění katalogů a knihovních fondů prostřednictvím Internetu. V letech 2000 

až 2011 poskytlo Ministerstvo kultury ČR na podprogram VISK 5 muzejním knihovnám 

celkem 625.000 Kč na 8 projektů (viz tab. č. 14) [VISK5, 2011; Adresář, c2003]. 

Žadatel Rok (název projektu) Dotace  

Muzeum Jindřichohradecka 
2007, 2008 (Retrokatalogizace literatury z 
odborného fondu knihovny) 74.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Společenskovědní knihovna 2001 79.000 Kč 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2001 62.000 Kč 
Regionální muzeum v Chrudimi 2008 (Katalogizace fondu knihovny do 

elektronického katalogu), 2009 220.000 Kč 
Západočeské muzeum v Plzni 2008 (Rekatalogizace části studijního fondu z 

let 1878–1900), 2009 190.000 Kč 
Tabulka 14 - VISK 5 – =árodní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – 
RETROKO= [VISK5, 2011; Adresář, c2003] 

                                                 
128 Tzn. převod katalogů z lístkové do digitální podoby 
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 A ani další podprogramy, jako je VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků, VISK 

8b – Jednotná informační brána či VISK 9 – CASLIN – rozvoj Souborného katalogu CASLIN 

a souboru národních autorit nezůstávají stranou pozornosti muzejních knihoven. Muzejní 

knihovny získaly dohromady na tyto tři podprogramy 405.000 Kč (viz tab. č. 15) [VISK2, 

2011; VISK8b, 2011; VISK9, 2011; Adresář, c2003]. 

Žadatel Rok (název projektu) Dotace 

VISK 2 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Společenskovědní knihovna 2000 

152.000 Kč 

Západočeské muzeum v Plzni 2000 48.000 Kč 

VISK 8b 
Západočeské muzeum v Plzni 2009 (Vstup knihovny do oborové inf. brány 

VUK) 82.000 Kč 
VISK 9 
Muzeum Českého ráje v Turnově 

2008 (Příprava a technické zajištění kooperace 
muzejní knihovny při tvorbě SK ČR) 

28.000 Kč 

Západočeské muzeum v Plzni 2004 95.000 Kč 
Tabulka 15 - VISK 2, VISK 8b, VISK 9 [VISK2, 2011; VISK8b, 2011; VISK9, 2011; Adresář, c2003] 

Dá se shrnout, že v letech 2000–2011 získalo 34 muzejních knihoven finanční 

prostředky z programu VISK v celkové částce 6.686.000 Kč (viz tab. č. 16). Nejvyšší částku 

obdržela Knihovna Západočeského muzea v Plzni, která zaujímá taktéž prvenství s nejvyšším 

počtem realizovaných projektů (VISK 2, 3, 5, 6, 8b, 9). Druhou v pořadí jak ve výši dotace, 

tak i v počtu realizovaných projektů je Knihovna Krajského muzea Karlovarského kraje, 

Muzeum Karlovy Vary (VISK 3, 6, 7).  

Žadatel Počet projektů Dotace  

Západočeské muzeum v Plzni 19 1.097.000 Kč 
Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary 14 979.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Společenskovědní knihovna 8 915.000 Kč 

Muzeum Jindřichohradecka 6 391.000 Kč 
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. Muzeum Cheb 4 363.000 Kč 
Regionální muzeum v Chrudimi 4 340.000 Kč 
Městské muzeum a knihovna Čáslav 4 302.000 Kč 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 9 302.000 Kč 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 3 185.000 Kč 
Muzeum Mladoboleslavska 2 180.000 Kč 
Západočeská galerie v Plzni 1 161.000 Kč 
Muzeum Českého ráje v Turnově 5 152.000 Kč 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Přírodovědecká knihovna 2 150.000 Kč 
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  2 140.000 Kč 
Východočeské muzeum Pardubice 3 118.000 Kč 
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 3 105.000 Kč 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2 96.000 Kč 
Muzeum středního Pootaví 1 80.000 Kč 
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Správa Krkonošského národního parku 1 72.000 Kč 
Muzeum Vysočiny Třebíč 1 70.000 Kč 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 1 61.000 Kč 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 1 59.000 Kč 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 1 56.000 Kč 
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 1 55.000 Kč 
Muzeum T.G.M. Rakovník 3 44.000 Kč 
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem  1 43.000 Kč 
Městské muzeum Mariánské Lázně 1 40.000 Kč 
České muzeum stříbra 1 38.000 Kč 

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 1 31.000 Kč 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 1 21.000 Kč 
Městské muzeum Horažďovice 1 17.000 Kč 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. 1 16.000 Kč 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě  1 7.000 Kč 
Muzeum města Ústí nad Labem 1 neuvedeno 
Prácheňské muzeum v Písku 1 neuvedeno 

Tabulka 16 - Získané dotace z programu VISK 

Muzejní knihovny nezapomínají ani na další peněžní zdroje určené k financování 

jejich projektů, ať už jsou to dotace z grantů krajů, měst a obcí, norských fondů či programu 

Knihovna 21. století, který je určen na podporu aktivit knihoven v oblasti práce 

s národnostními menšinami a integrace cizinců;  všeobecné dostupnosti knihovnických služeb 

pro občany se zdravotním postižením; kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti; ochrany 

knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí. Z tohoto programu muzejní knihovny 

získaly od Ministerstva kultury ČR celkem 128.000 Kč (viz tab. č. 17) [Informace, Knihovna, 

2011]. 

Žadatel Rok (název projektu) Dotace  

Krajské muzeum Karlovarského kraje, 
Muzeum Cheb 

2003, 2004, 2008–2011 (8.–11. ročník 
Knihobraní) 35.000 Kč 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

2009 (Zabezpečení fyzického stavu 
knihovního fondu muzea, především jeho 
historických částí) 20.000 Kč 

Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech 2004 20.000 Kč 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 2004 28.000 Kč 
Správa Krkonošského národního parku – 
Krkonošské muzeum 

2010 (Zabezpečení starých tisků a 
poškozených dokumentů ochrannými obaly) 25.000 Kč 

Tabulka 17 - Knihovna 21. století [Informace, Knihovna, 2011] 

6.12 Digitalizace knižních sbírek 

Digitalizace sbírek je významným úkolem paměťových institucí a muzejní knihovny 

v této aktivitě nezůstávají stranou. Cílem digitalizace v muzejních knihovnách je především 

zpřístupňování vzácných knižních sbírek co nejširší veřejnosti, díky kterému si badatelé 

mohou prohlížet vzácné a těžko dostupné dokumenty (omezení prostorové, časové, fyzické). 
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Digitalizace umožňuje zachránit obsah poškozeného originálního díla a díky vytvoření 

digitální kopie se sníží nutnost manipulace se samotným dokumentem a omezí se tak možnost 

jeho dalšího poškození. Digitální kopie díla slouží nejen pro potřeby policie či Ministerstva 

kultury ČR v případě odcizení díla, ale též urychluje obsluhu požadavků uživatele, usnadňuje 

výrobu dalších kopií i popis a katalogizaci knih (možnost zvětšení, přiblížení, úprava 

kontrastu aj.). Digitalizované sbírky je možné využít k muzejním prezentacím jako jsou e-

výstavy, virtuální prohlídky aj. Digitalizované knižní sbírky dostupné na Internetu umožňují 

všem občanům seznámit se s movitým kulturním dědictvím uchovávaným v muzeích a jejich 

následným studiem se rozšiřuje občanská kulturní vzdělanost.   

 Muzejní knihovny se převážně zapojují do dvou hlavních českých digitálních 

knihoven: Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php, 

historické a vzácné knižní fondy) a Kramerius (http://kramerius.nkp.cz, novodobé knižní 

fondy).  

V digitální knihovně Manuscriptorium je v současné době 215 408 digitalizovaných 

dokumentů z různých typů institucí. Počet dokumentů z muzejní oblasti je 11 300, což činí 

5,25 % z celkového počtu digitalizovaných dokumentů. Obsahovými partnery je sedm 

českých muzejních knihoven (Muzeum východních Čech, Krajské muzeum Karlovarského 

kraje – Muzeum Karlovy Vary, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Muzeum 

Mladoboleslavska, Východočeské muzeum Pardubice, Západočeské muzeum v Plzni a 

Muzeum Českého ráje v Turnově). Do digitální knihovny Manuscriptorium přispívá 137 

českých muzeí s celkovým počtem 7 779 digitalizovaných dokumentů. Nejvíce 

digitalizovaných dokumentů má Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (408 

dokumentů), Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (310 dokumentů) a Knihovna 

Západočeského muzea v Plzni (303 dokumentů). 

Počátky Krameria spadají do první poloviny 90. let 20. století, kdy v rámci programu 

CASLIN byla vytvořena Pracovní skupina pro ochranné mikrofilmování. Muzejní knihovny, 

které žádají o státní dotace z programu VISK 7 – Kramerius, se zavazují k tomu, že 

poskytnou jak elektronické kopie pro zpřístupnění ve studovnách Národní knihovny ČR, tak i 

záznam na každý reformátovaný titul pro národní databázi Českého registru reformátovaných 

dokumentů (CZROMM, (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_seznam.htm) a 

evropskou databázi EROMM (European Register of Microform and Digital Masters, 

http://www.eromm.org/database.htm). Úkolem Národní knihovny je zajistit pro ostatní 

účastníky programu archivaci mikrofilmů a digitálních dat a to včetně služeb, které jsou s tím 
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spojeny. Digitální kopie zůstávají majetkem institucí vlastnících originální dokumenty.  

Na projektu digitální knihovny Kramerius se podílí sedm českých muzejních knihoven 

(viz tab. č. 18).  

Vlastník =ázev periodika 
Krajské muzeum Karlovarského kraje, 
Muzeum Cheb 

Egerer Anzeiger, Egerer Zeitung, Egerer Jahrbuch, Kalender 
für das Egerland, Unser Egerland 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, 
Muzeum Karlovy Vary 

Liste der angekommenen Kur- und Badegäste in der königl. 
Stadt Kaiser-Karlsbad im Jahre …   

Městské muzeum Horažďovice  Herbář obecních škol v Horažďovicích 
Muzeum Dr.Bohuslava Horáka v Rokycanech Rokycana, Rokycanské listy, Brdský kraj, Žďár 
Muzeum Jindřichohradecka Ohlas od Nežárky 
Muzeum T. G. M. Rakovník Věstník Musejního spolku král. města Rakovníka a polit. 

okresu rakovnického 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
– společenskovědní knihovna 

Kraj Královéhradecký, Ratiboř, Osvěta lidu, Obnova, Štít, 
Královéhradecké rozhledy, Rozhledy, Nové směry, Pokrok, 
Orlické proudy, Nové orlické proudy, Od Kladského pomezí, 
Obzor hospodářský, Podkrkonošské noviny, Nová pochodeň 

Tabulka 18 - Muzejní knihovny a Kramerius 

Velký nárůst lokálně digitalizovaných dokumentů vyústil v potřebu vytvoření 

národního registru digitalizovaných dokumentů, který by sloužil k řízení digitalizačního 

workflow jednotlivých institucí, zamezil duplicitě zpracování a umožnil sdílení výsledků 

digitalizace. Tak vznikl projekt Registr digitalizace (http://www.registrdigitalizace.cz/). 

Kromě toho jsou badatelům k dispozici volně dostupné informační brány (webové 

portály), které agregují sbírky digitálních dat. Pro ilustraci lze jmenovat např. projekt 

MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe, http://www.michael-

culture.org/cs/home), který poskytuje přístup k digitálním sbírkám evropských paměťových 

institucí, tyto sbírky popisuje a jeho databáze je založena na národních inventářích digitálních 

zdrojů. V současné době jsou zde shromážděny informace o digitalizovaných sbírkách z 65 

institucí z celé České republiky. České muzejní knihovny jsou zde zastoupeny pěti sbírkami: 

sbírkou rukopisů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, sbírkou rukopisů 

Východočeského muzea v Pardubicích, sbírkou Muzea Jindřichohradecka obsahující sbírku 

písemností a tisků (rukopisy, kramářské písně, svaté obrázky aj.), sbírkou knih Oblastního 

muzea v Děčíně a sbírkou drobných tisků Muzea Rumburk. Významným projektem je i 

projekt ATHE=A129 (Access to Cultural Heritage Ketwork across Europe, 

http://www.emuzeum.cz/athena, http://www.athenaeurope.org/), který vytváří síť evropských 

muzeí, sbírá muzejní digitální obsah a umísťuje ho v Evropské digitální knihovně Europeana. 

Hlavním přispěvatelem projektu ATHENA za Českou republiku je Národní muzeum v Praze, 

                                                 
129 ATHENA vznikla ze dvou projektů: MINERVA a MICHAEL. 
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které sem zpřístupnilo 26 478 digitalizovaných položek. Europeana 

(http://www.europeana.eu/portal/) obsahuje digitální zdroje evropských muzeí, knihoven, 

archivů a audiovizuálních sbírek a zajišťuje přístup k jednotlivým digitálním objektům. Jejím 

cílem je zpřístupnit veřejnosti evropské kulturní a vědecké dědictví. Česká republika přispívá 

do digitální knihovny Europeana prostřednictvím projektu Europeana Local – Czech 

Republic130 a v současné době je zde 11 785 položek ze dvou institucí – Archivu hlavního 

města Prahy a Moravské galerie v Brně. Z českých projektů lze zmínit projekt eSbírky 

(http://www.esbirky.cz/cz/), který online prezentuje muzejní a galerijní sbírky 13 institucí, 

nebo projekt digitální knihovny kramářských tisků Knihovny Národního muzea v Praze – 

Špalíček. V digitální knihovně, která obsahuje tematický výběr kramářských tisků z fondu 

Knihovny Národního muzea v Praze, jsou zpřístupněny jak obrazy celých tisků, tak i 

informace o jejich celkovém stavu a vzhledu. Do budoucna se počítá s průběžným, 

dlouhodobým doplňováním o další tisky nejen z Knihovny Národního muzea v Praze, ale i 

o tisky pocházející z jiných muzejních knihoven či dalších institucí [BYDŽOVSKÁ, 2010]. 

6.13 Prezentace muzejních knihoven na webových stránkách muzea 

Většina muzejních knihoven uvedla, že využívá k prezentaci či propagaci své 

knihovny vlastní či muzejní webové stránky. Z webových stránek je však vidět velký rozdíl 

v kvalitě i kvantitě uvedených informací. Pokud se muzejní knihovny chtějí zviditelnit, měly 

by veškeré dostupné informace o sobě a své činnosti zpřístupnit na Internetu. Je to snadný a 

finančně nenáročný způsob, jak přilákat do své knihovny odbornou veřejnost. A pokud již 

jejich muzea mají vytvořeny webové stránky, tak není důvod zde neuveřejnit i reprezentativní 

informace o jejich knihovnách.  

S výjimkou knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře (http://knihovna.cms-

kh.cz/), která má své vlastní webové stránky, využívá většina institucí možnost vlastní 

prezentace na webových stránkách mateřské instituce. Polovině muzejních knihoven je na 

těchto stránkách věnován jen minimální prostor. Zpravidla je zde uveden kontakt na 

příslušného pracovníka, informace o otevírací době nebo zaměření fondu knihovny. Tyto 

informace, doplněné někdy fotografiemi interiéru knihovny, bývají často rozptýleny po celém 

webu muzea. Takto stručné údaje uvádí na svém webu např. Muzeum Sokolov 

(http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=knihovna), Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

(http://www.puppets.cz/cz-verze/knihovna.htm), Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

                                                 
130 Projekt Europeana Local je zaměřen na zpřístupnění kulturního dědictví místních a regionálních institucí 
v rámci portálu Europeana.  
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(http://www.muzeum-roztoky.cz/Panely/sluzbyknihovna.htm) nebo Muzeum Českého lesa 

v Tachově (http://muzeum.tachov.cz/www/knihovna.html).  

Menší skupinou (15 %) jsou muzejní knihovny, které tyto minimální údaje mají 

rozšířeny, a to zejména o knihovní či badatelský řád (Oblastní muzeum v Chomutově, 

http://www.muzeum-cv.net/index.php/oddleni/knihovna či Muzeum Českého ráje v Turnově, 

http://www.muzeum-turnov.cz/content_pages/view/30), ceník poskytovaných služeb 

(Oblastní muzeum v Mostě, http://www.muzeum-most.cz/indexcs.php?stranka=Knihovna 

nebo Regionální muzeum v Náchodě, http://rmn.wz.cz/informace/knihovna.html), nové 

přírůstky dokumentů (Muzeum Cheb, http://www.muzeumcheb.cz/base/badat.html) či 

nabízejí k prodeji publikace muzea (Oblastní muzeum v Lounech, 

http://www.muzeumlouny.cz/knihovna.php?ln=cz). Tyto jmenované instituce mají veškeré 

informace soustředěny na jednom místě.   

Existuje i skupina muzejních knihoven (17 %), které mají na webových stránkách 

muzea umístěn jen odkaz do svého online katalogu, např. Městské muzeum Dvůr Králové nad 

Labem (http://www.muzeumdk.cz/) a výjimečně je doplněna další textová informace, např. 

kontakt na příslušného pracovníka či otevírací doba. V některých případech se stává i to, že 

vstup do online katalogu je nazván „Knihovna či Muzejní knihovna“, jak je tomu např. 

u Městského muzea v Jaroměři (http://www.muzeumjaromer.cz/).  

U 18 % muzejních webových stránek se dá říci, že disponují reprezentativními údaji 

o knihovně, tzn. že kromě základních údajů, jako je kontakt či otevírací doba, obsahují vstup 

do online katalogu, knihovní řád, ceník poskytovaných placených služeb, nové knihy, 

seznamy časopisů, nabídky knižní produkce muzea a další rozšiřující informace, zejména 

o digitalizovaných knihách. Tak je to v případě Muzea Karlovy Vary 

(http://kvmuz.cz/typ/digitalizujeme) či Muzea Jindřichohradecka 

(http://www.mjh.cz/sekce/88-digitalizace). Muzejní knihovny se mohou při tvorbě svých 

webových stránek inspirovat např. stránkami Knihovny Západočeského muzea v Plzni 

(http://www.zcm.cz/index.php?page=knihovna), Knihovny Jihočeského muzea v Českých 

Budějovicích (http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=90) či stránkami již zmíněné Knihovny 

Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.  
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7 SWOT A=ALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 
� knihovní fond – unikátní fondy 

odborné literatury, jedinečné sbírky 
regionální produkce, vzácné 
historické fondy (rukopisy, prvotisky, 
staré tisky, vzácné vazby, bibliofilské 
tituly aj.) 

� spolupráce na přípravách 
krátkodobých i dlouhodobých výstav 
(expozic) 

� knihovnická a muzejní legislativa 
(Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní 
zákon; Zákon č. 122/2000 Sb., 
o sbírkách muzejní povahy) 

� Celostátní evidence sbírek CES 
� Evidence knihoven na MK ČR 

(dotace, jednání a placení autorských 
poplatků aj.) 

� Komise knihovníků AMG 
� podpora odborných činností 

pracovníků muzeí 
� odbornost zaměstnanců knihoven 

(jazyky, znalost historie aj.) 
 

 

� nedostatek pracovních sil 
� špatné finanční ohodnocení  
� nedostatek finančních prostředků (na 

doplňování fondů odborné literatury 
aj.) 

� nezpracované knihovní fondy 
� omezené služby pro veřejnost 

(poskytování služeb převážně 
zaměstnancům daného muzea) 

� omezená dostupnost (otevírací doba) 
� nedostatečná evidence fondů 
� muzejní knihovny jsou neustále 

chápány jako neveřejné instituce 
� zaostávání ve využívání výpočetní 

techniky 
� mnohdy nevhodné a nedostačující 

prostory pro uložení sbírkových i 
odborných fondů 

� nízká prestiž knihovníka v rámci 
muzea i celé společnosti 

� izolovanost knihovníků malých muzeí 
� špatná vybavenost technickými 

prostředky 
� složité postavení knihoven v rámci 

muzea  
� nedostatečné informace o knihovnách 

na muzejních webových stránkách 
� nedodržování knihovnických 

standardů a norem 
 

Příležitosti  Hrozby 
� semináře, konference (i ve spolupráci 

s jinými typy knihoven) 
� e-konference muzejních knihovníků – 

KOMIG 
� vzájemné informování o činnosti 
� www stránka Knihovny UPM 

věnovaná muzejním knihovnám  
� www stránka KK AMG 
� celoživotní vzdělávání 
� zpřístupnění fondů pomocí moderních 

komunikačních technologií 
� integrovaný přístup ke sbírkám a 

materiálům uchovaným 
v paměťových institucích 

� zviditelnění knihovny v samotných 
muzeích 

� nevyužívání fondů  
� degradace či poškození knihovních 

materiálů vlivem chemických reakcí, 
mechanickým či tepelným 
zatěžováním, záření či biologickým 
účinkem mikroorganismů na 
organické nosiče (papír, knižní vazba, 
kůže aj.) 

� nevhodné klimatické prostory  
� komercializace muzeí 
� zánik samostatného oddělení knihovny 

(sloučení se sbírkovým oddělením) 
� sloučení městských muzeí s jinými 

městskými institucemi (např. 
s městskými knihovnami) 

� technický stav budov muzeí 
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� zviditelnění muzejní knihovny mezi 
ostatními typy knihoven 

� větší vstřícnost muzejních knihoven 
vůči veřejnosti 

� zapojit muzejní knihovny do 
spolupráce knihoven v rámci regionu 
i na celostátní úrovni 

� zapojit muzejní knihovny do činnosti 
SKIP 

� více využívat možnosti k získávání 
finančních prostředků z různých 
grantů a dotačních programů 

� více se podílet na společných 
projektech veřejných knihoven – 
konsorcia, virtuální katalogy aj. 

� zpřístupnit své katalogy a začít 
přispívat do Souborného katalogu ČR 

� role knihovny při muzejní digitalizaci 
� zapojení knihovny přímo do 

vytváření expozic (předměty, 
digitalizované dokumenty, databáze, 
aj.) 
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8 BUDOUC=OST MUZEJ=ÍCH K=IHOVE= 

S neustálým rozvojem vědních oborů a jejich další specializací mají muzejní knihovny 

jako knihovny oborové více než dobrou perspektivu. Svým uživatelům budou nabízet čím dál 

tím širší škálu informací a služeb, tak jak již činí běžné knihovny a zároveň budou plnit úlohu 

konzervační, úlohu paměťové instituce, kterou muzea zastávají především. Tyto dva aspekty 

je vhodné dobře rozlišit, protože jsou ve svém základu vzájemně neslučitelné: chceme-li 

informaci zpřístupnit každému zájemci o ni a zároveň tuto zachovat pro následující generace 

uživatelů, je třeba zaujmout zvláštní strategii. S nástupem počítačové techniky a digitalizace 

zvláště je tento úkol podstatně ulehčen. Uživatel má k dispozici data v elektronické podobě, 

zatímco originální dokument je ve své fyzické povaze konzervován.  

Životní cyklus knihovních materiálů (konzervace, digitalizace, výstavní činnost) 

Významnou úlohou muzeí a tedy i muzejních knihoven je konzervace a ta má dvě 

roviny: rovinu konzervace fyzického předmětu (monografie, periodika, efemér aj.) a jejich 

konzervace elektronická. Každá metoda má své metody, prostředky, cíle i úskalí. 

 Na úrovni fyzické konzervace lze hovořit o depozitářích a jejich technickém vybavení, 

způsobu uložení svazků a též režimu, v jakém jsou uloženy a v jakém je s nimi nakládáno, tj. 

restaurátorské zásahy, režim studia materiálů. Konkrétně se jedná o klimatizované depozitáře 

s regulovanou cirkulací vzduchu, kontrolou a řízením vlhkosti klimatu, ale též ochranná 

pouzdra na jednotlivé svazky ze vhodných materiálů, stejně jako pravidelnou revizi fyzické 

stránky fondu pod dozorem odborných restaurátorů, kteří provedou potřebné zásahy. 

 Na úrovni digitální konzervace je situace neméně komplexní. Materiály před 

digitalizací musí být v co nejlepším fyzickém stavu, neboť samotný proces jejich převedení 

do elektronické podoby znamená významnou zátěž materiálu, byť se jedná většinou 

o jednorázovou událost, která se již nebude opakovat. Získaná digitální data je třeba zpracovat 

se stejnou pečlivostí, počínaje výběrem vhodného formátu, přes úpravu obsahu i připojených 

metadat a vhodných způsobem uložení (jednotlivá média či velké repozitáře) konče. Tyto 

všechny úkony jsou podřízeny konečnému účelu digitalizovaných dat, tj. s ohledem na 

elektronický informační rámec, do kterého budou dříve či později zařazeny.  

V budoucnu se dá očekávat, že důraz v oblasti ochrany fondů se přesune z konzervace 

na prevenci, neboť bude levnější a i účinnější než náprava škod. Velký význam bude mít 

systémový přístup při rekonstrukci muzejních objektů, skladišť i depozitářů muzejních 

knihoven, kde by se měly řešit mikroklimatické a skladovací podmínky, způsob manipulace 
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s knihami (přeprava mezi skladištěm/depozitářem a studovnou/badatelnou) či umístění knih 

ve studovnách během rezervace. Muzejní knihovny by měly v budoucnu řešit i problematiku 

předcházení havárií a živelních pohrom, odstraňovat rizikové faktory, budovat signální 

systémy a mít připraveny krizové plány.   

Stav historických muzejních fondů je poznamenán především neodpovídajícími 

podmínkami pro uchovávání či absencí odborných restaurátorských pracovišť. Muzejní 

knihovny musí zajistit nepřetržité a dlouhodobé měření mikroklimatických podmínek a na 

základě jeho výsledků realizovat potřebná opatření, např. zvlhčování, odvlhčování, 

zatemnění, přirozenou cirkulaci vzduchu aj. a provádět mikrobiologické kontroly prostředí i 

mechanickou očistu. Knihy, které budou digitalizovány, by měly nejdříve projít 

restaurátorským zásahem a poté by měly být uloženy v ochranném obalu z archivní 

lepenky131 vyrobeném na míru, který jednotlivé svazky ochrání před mechanickým 

poškozením, světlem, prachem a krátkodobě i před výkyvy relativní vlhkosti a teploty. Pokud 

muzeum nedisponuje vlastním restaurátorským pracovištěm papíru, je třeba si zajistit externí 

(soukromé) restaurátory, kteří mají licenci Ministerstva kultury ČR. Jen zlomek muzejních 

knihoven žádá o finanční podporu na reformátování v rámci programu Memoriae Mundi 

Series Bohemica (VISK 6), v budoucnu by se jich proto do tohoto programu mělo zapojit 

více. Primární strategií u historických fondů je dochování originálního dokumentu a 

reformátovaná kopie má sloužit k jeho zpřístupnění. V budoucnu by se mělo pamatovat i na 

zlepšení podmínek výstavní činnosti, kdy dochází k častému poškozování historických fondů 

zejména kvůli nevhodným vitrínám, nedostatečně klimatizovaným prostorům či špatné 

přepravě. Muzejní knihovny by měly v oblasti digitalizace historických fondů spolupracovat 

s Národní knihovnou ČR, dalšími vědeckými výzkumnými ústavy i s českými a zahraničními 

odborníky, kteří mají zkušenosti s digitalizačními projekty nebo kteří mají přístrojové 

vybavení.  

V oblasti novodobých fondů jsou nejvíce ohrožena periodika, která byla tištěna na 

nekvalitním papíře. Problémem většiny muzejních knihoven je především to, že nemají 

klimatizovaná skladiště a nemají k dispozici ani systém pro měření či registraci základních 

mikroklimatických parametrů – teploty a relativní vlhkosti. Muzejní knihovny by proto 

v budoucnu měly zajistit dostatečné uložení knihovních fondů, neboť nevhodné 

mikroklimatické podmínky, výkyvy teploty a relativní vlhkosti, světlo, aj. urychlují degradaci 

                                                 
131 Lepenka by měla být vyrobena z nekyselého papíru (chemicky čistý materiál), nesmí obsahovat sběrový 
papír, nevhodná lepidla, barviva a další látky, které mohou v dlouhodobé časové perspektivě prodělávat různé 
chemické a další procesy, uvolňovat nepříznivé látky a poškodit uložený svazek. 
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papíru a v kombinaci s neadekvátním nebo nadměrným namáháním mohou způsobit velké 

ztráty na knihovních fondech. Národní knihovna ČR je schopná poskytnout muzejním 

knihovnám služby spojené s ochranou jejich fondů, např. mikroklimatickou či 

mikrobiologickou kontrolu, statistické vyhodnocení výskytu plísní, výrobu ochranných obalů 

na reformátované dokumenty v rámci programů VISK 6 a VISK 7. Projektem ochranného 

reformátování fondů ohrožených degradací papíru je program Kramerius (VISK 7), na kterém 

by v budoucnu mělo více muzejních knihoven participovat.  

Úzká koordinace a činnosti a spolupráce knihoven je nezbytná pro aktivity v oblasti 

knihovních fondů, a to především kvůli finanční náročnosti na pořízení a provoz 

specializovaných pracovišť pro digitalizaci, mikrofilmování či restaurování. Časové hledisko 

má v celé strategii ochrany fondů ústřední místo: pouze dlouhodobě prováděné aktivity tohoto 

typu přináší žádanou efektivitu. Zvláště důležitou je kontinuita, která je v případě 

elektronických dokumentů nezbytností, a to v oblasti technické podpory, migraci dat a dalších 

provozních aspektů. 

Sbírky knih i dalších dokumentů lze považovat za součást jednotného národního 

kulturního dědictví. Přesto nelze dnes stanovit, které sbírky či jednotlivé dokumenty budou 

v budoucnosti významnější, a proto je třeba chránit národní kulturní dědictví v největší 

úplnosti.  

=ové technologie a jejich využití při zpřístupnění knihovních materiálů 

„Knihovna jako nonstop zařízení s kvalifikovaným personálem tvořící nedílnou 

součást informačních institucí poskytujících profesionalizované služby nad tištěným a 

digitálním obsahem, bezplatně pro koncové uživatele a garantující jejich trvalou dostupnost 

s důrazem na bezbariérovost, integraci menšin a vzdělání v rámci jasně garantovaného 

financování.“ [Informace, Příprava, 2010]. 

Tradičně vnímaná jako nejdůležitější role knihoven je jejich úloha místa, kde jsou 

shromážděny informace a jsou pohodlně dostupné, neboť jsou setříděné podle jasných 

pravidel. Tento obecný výměr lze dále rozčlenit: knihovna má svůj personál, který 

zpřístupnění de facto umožňuje a v ideálním případě i zlehčuje. Tento personál obsluhuje 

prostory studovny, badatelny či čítárny, kterými materiály cirkulují mezi úložištěm a 

uživateli, a to dvěma způsoby, jež následují. 

Za tradiční můžeme považovat metodu zpřístupnění, kdy si uživatel dokument vybere 

a pracovník knihovny ho fyzicky uživateli předá ke studiu, ať již prezenčnímu či absenčnímu. 

V případě studia prezenčního je ústředním hlediskem prostředí studovny, které nejen 
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umožňuje studium, ale též samotný studovaný materiál chrání před poškozením a snižuje 

riziko jeho degradace na minimum. Zde se opět potkávají odlišné strategie muzejnictví (důraz 

na konzervaci) a knihovnictví (důraz na zpřístupnění). Jejich kompromisem jsou opatření, 

která v přiměřené míře omezují uživatelovu svobodu nakládání s materiálem či jeho komfort 

(klimatizované studovny, používání ochranných prostředků, např. rukavice v případě starých 

tisků, molitanové přířezy pro studium). 

Zpřístupnění elektronickou cestou, tj. formou digitálních kopií dokumentů, je výhodné 

jak pro instituci, tak pro badatele. Instituce neposkytuje originální materiály a tím tyto chrání 

před poškozením a uživatel, v případě dobrého technického zpracování přístupu, získává na 

uživatelském komfortu díky snadnosti manipulace s materiálem a jeho snadnou 

duplikovatelností pro jeho potřeby (o čemž bude v krátkosti pojednáno níže). Navíc, v případě 

komplexního zpracování elektronických dat, tj. jejich katalogizace a opatřením vhodnými 

metadaty, je organizace, výběr, distribuce ulehčena a uživatel dostává s minimálním úsilím a 

v minimálním čase maximum dostupných informací, což je v případě oblasti informatiky 

ústředním cílem. Elektronické zpřístupňování je cestou, která skýtá nespočetné výhody 

spolupráce mezi institucemi a tím tak rozšiřuje nabídku služeb, které uživatel nakonec obdrží. 

V této souvislosti je vhodné zmínit problematiku spojenou s digitálními daty a to je 

možnost jejich snadné duplikace, což je (vzhledem k relativně krátké době, v jaké mělo 

prostředí informačních technologií možnost tento jev zakusit) problém, jehož vyřešení není 

snadné, ale rovněž nesnese odkladu. V současnosti probíhající odborné diskuze na toto téma 

nepřinášejí jednotné řešení, které je díky propojenosti technických prostředků nezbytné, a je 

tak řízeno lokálními zákonnými úpravami, vyhláškami či pouze institucionálními regulativy. 

Tvůrci budoucích strategií se musí zaměřit na urovnání právních otázek tak, aby byl umožněn 

přímý přístup k digitálním zdrojům. 

Dalším důležitým úkolem muzejních knihoven v budoucnu by mělo být uspokojování 

požadavků uživatelů. Muzejní knihovny by se měly více otevřít široké veřejnosti, protože 

pokud jejich knihovní fondy nebudou sloužit veřejnosti, obrátí se veřejnost při hledání 

informací jinam. Důležitým aspektem bude i individuální přístup k uživateli a zajištění jeho 

osobních informačních potřeb. 

Budoucnost muzeí i jejich knihoven ovlivní nové technologie, díky kterým vzroste 

počet sbírkových předmětů a informací o světě z nich získaných, s nimiž se budou moci lidé 

seznamovat v jejich virtuální podobě. Virtuální prezentace sice nenahradí kontakt s originály 

(budou sloužit jako jejich doplnění), ale podnítí zájem o originály, což povede 
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k pravděpodobnému zvýšení počtu uživatelů muzejních knihoven a taktéž návštěvníků muzeí. 

Virtuální muzeum přináší navíc výhody i pro správce sbírek i expozic, kdy vzácné sbírky a 

exponáty mohou být trvale uloženy na bezpečných místech v depozitářích a díky 

multimediální technologii je lze zpřístupnit každému, a dále mohou správci sbírek průběžně 

měnit jejich uspořádání. Virtuální prohlídky muzejních sbírek dnes veřejnosti umožňuje např. 

Muzeum Cheb (http://www.muzeumcheb.cz/projekt/index.html), Prácheňské muzeum v Písku 

(http://www.prachenskemuzeum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Ite

mid=1), Západočeské muzeum v Plzni (http://www.zcm.cz/index.php?page=virtualni-

prohlidka-2) nebo Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 

(http://www.muzeumfrenstat.cz/cs/virtualni-muzeum), jehož virtuální prohlídka je obohacena 

i o mluvený komentář. Součástí virtuálních prohlídek jsou i knižní dokumenty; např. ve 

virtuální prohlídce Muzea Cheb lze vidět ukázku sebraných spisů J. W. Goetha (Goethe im 

Eger, Goethe im Egerland), Goethův spisek o Komorní hůrce, chebskou kroniku Karla Hussa 

(Chronik der Stadt Eger) či pamětní spisek slavnosti mávání praporem (Festschrift anläßlich 

des Fahnenschwingens der Fleischerzunft in Eger am 3. September 1901). 

Budoucnost muzejních knihoven spočívá především ve službách založených na 

propojování světa tištěné a digitální produkce, a proto by v nich měli pracovat lidé, kteří 

budou schopni svým uživatelům pomoci při vyhledávání relevantních informací jak z volně 

dostupných, tak i z placených zdrojů, databází či digitálních knihoven. Budoucnost patří i 

elektronickým knihám, které jsou dnes na Internetu stále více dostupné, např. díky projektu 

Google Books. Perspektiva čteček v našich knihovnách není tak vzdálená, neboť s distribucí 

knih formou e-booku pro čtečky souhlasí velká část českých vydavatelů [LUKAVEC, 2009].  

Muzejní knihovny by se měly stát (podobně jako knihovny veřejné) informačním, 

kulturním, komunitním či vzdělávacím centrem v místě svého působení. Dnes, kdy příliš 

mnoho lidí tráví téměř veškerý svůj čas u počítače, by se role knihoven jako tvůrců sociálních 

sítí měla uplatňovat a prohlubovat. Mnohé české knihovny se již dnes prezentují na 

Facebooku a kdokoliv se tak může stát přítelem (fanouškem) dané knihovny. Tabulka č. 19 

ukazuje jaká česká muzea a muzejní knihovny využívají ke své prezentaci Facebook a kolik 

již získaly fanoušků. Pro srovnání je zde navíc uvedeno i Národní muzeum v Praze, které 

zaujímá prvenství v počtu fanoušků z muzeí a galerií České republiky a digitální knihovna 

Kramerius. Statistiky jsou převzaty z portálu Socialbakers.com, který pokrývá širokou škálu 

statistik Facebooku. Z oblasti muzeí a galerií je zde zastoupeno 555 institucí [Socialbakers, 

2010]. Facebook je rozšířen do 213 zemí: Česká republika zaujímá 40. pozici s 3 298 020 
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uživateli. V budoucnu by při muzejních knihovnách mohly vznikat sítě lidí preferujících 

určitého autora či diskusní skupiny debatující o dané knize.  

=ázev Počet fanoušků 
Národní muzeum v Praze 3 709 
GASK 2 995 
Kramerius 547 
Husitské muzeum v Táboře 326 
Městské muzeum Ústí nad Labem 273 
Muzeum Karlovy Vary 238 
Ústecká muzejní knihovna 212 
Muzeum Sokolov 186 
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze 185 
Muzeum českého lesa v Tachově 149 
Muzeum T.G.M. v Lánech 148 
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 147 
Regionální muzeum v Teplicích 139 
Muzeum a Pojizerská galerie 131 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 99 
Muzeum Cheb 85 
Muzeum T.G.M. Rakovník 71 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 59 
Regionální muzeum Mělník 44 

Tabulka 19 - Muzea na Facebooku [Socialbakers, 2010] 

Muzea i jejich knihovny by měly obhajovat úplnou společenskou integraci při 

poskytování celoživotního vzdělávání jak pro své uživatele, tak i neuživatele, a zajišťovat jim 

potřebné služby. Digitalizace kulturních sbírek bude pokračovat až do té doby, dokud nebude 

podstatná část evropského kulturního dědictví dostupná digitálně. Stále více dokumentů bude 

digitalizováno a muzejní knihovny budou muset vyvíjet strategie pro práci s nimi a zvýšit 

povědomí o svých digitálních zdrojích v sektoru vzdělávání. Technologie již umožňuje 

muzeím i jejich knihovnám poskytovat neformální vzdělávání jako jsou individualizovaní 

průvodci a virtuální procházky.  

Provozní aspekty 

Nad oběma výše popsanými principy (konzervace versus zpřístupnění) stojí vždy 

podmínky provozní, které zásadně ovlivňují způsob, jakými jsou tyto naplňovány. Jak 

konzervace, tak digitalizace jsou finančně i personálně dlouhodobě náročné úkoly a jejich 

plnění je možné pouze za určitých okolností, které budou nyní zmíněny. 

Základní podmínkou pro dobré fungování knihovních služeb je kvalitní personál, který 

má velkou šíři vzdělání, zvláště v oblasti technických prostředků (tj. informatika, výpočetní 

technika), ale především v oboru, který je ústředním pro tu kterou muzejní knihovnu. 

Sebezkušenější knihovník se bude ztrácet v terminologii oboru, s jehož materiály nakládá, a 
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svým uživatelům poskytne informace jen velmi obecné, což je u specializované knihovny, 

jakou muzejní knihovna je, kontraproduktivní. V jakémkoli oboru je profesionální dokonalost 

spojena s navazujícím vzděláváním, a to se týká i muzejních knihovníků. Nelze vystačit 

s nadšením a obětavostí a také si není možné myslet, že dříve ukončené vzdělání 

knihovníkům vystačí po celou jejich profesní dráhu. Důležité je sledovat aktuální odbornou 

literaturu, účastnit se konferencí, workshopů nebo vytvářet sítě s kolegy z jiných českých i 

zahraničních institucí. Nabídku různých kurzů a školení lze nalézt na mnoha webových 

adresách, např. na stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků v Sekci vzdělávání 

(http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani), na stránkách Národní technické 

knihovny (http://www.techlib.cz/cs/1255-akce/) či prostřednictvím grantového programu 

VISK 2 (http://visk.nkp.cz/VISK2.htm).   

Klíčovou osobou nadále zůstává akvizitér, který na základě zkušeností s požadavky 

uživatelů a zároveň svého oborového vzdělání rozhoduje o tom, jaké materiály budou pro 

uživatele přínosné a z dlouhodobého hlediska využitelné. V tomto smyslu mají muzejní 

knihovny svá specifika na rozdíl od ostatních knihoven: ve své akviziční práci mohou, ba 

přímo musí spoléhat na jiné zdroje než jsou nakladatelství a vydavatelské domy. Tématické 

zaostření muzejních knihoven bývá často tak specifické, že vhodných materiálů k tématu je 

minimum a je potřeba využít nabídek soukromých sběratelů, antikvariátů a podobných 

subjektů. S postupnou digitalizací tradičních zdrojů informací se pomalu přenáší důraz na 

elektronické repozitáře, internetové archivy a databáze, které suplují tyto specifické 

požadavky v mnohem komplexnější míře (informace o provenienci, garantovaná kvalita 

materiálů aj.) 

Muzejní knihovny se obvykle potýkají s nedostatkem pracovních sil a zaostávají 

v technickém vybavení. V otázkách pracovní síly je oboustranně prospěšné využívat 

v prostředí muzejních knihoven studenty knihovnických či muzeologických škol, kteří zde 

vykonávanou praxi mohou vykázat jako povinnou praxi studijní, či v letních měsících 

zaměstnat na částečný úvazek brigádníky jako výpomoc např. při revizích fondu. Muzejním 

knihovnám mohou taktéž pomoci dobrovolníci, stážisté nebo i další. 

Poslední a nejdůležitější, byť stojící mimo vlastní obor informačních služeb, jsou 

finanční prostředky, které jsou hlavní zárukou, že výše zmíněné principy se skrze vhodné 

podmínky, technické prostředky a personál zrealizují v plné šíři. Muzejní knihovny, právě 

díky své specializaci, mají odlišné podmínky, které mohou být při zajišťování zdrojů jak 

handicapem tak výhodou. Je na vedení celé instituce jak svoji oborovou odlišnost či ještě lépe 
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výlučnost uchopí a zda najde prostředky, jak ji úspěšně nabídnout zákazníkovi, a tak svůj 

potenciál promění ve finanční zisk. Muzejní knihovny musí prokazovat svou hodnotu, musí 

ukazovat, že za peníze poskytují hodnoty, a stále více se musí ucházet o finanční dotace na 

konkrétní projekty. 

Muzejní knihovny ve srovnání s jinými typy knihoven (akademické, krajské) nemají 

mnoho finančních prostředků na nákup či předplatné elektronických plnotextových 

monografických či seriálových zdrojů (databází). Přesto, mnoho odborných muzejních 

pracovníků tyto zdroje po svých muzejních knihovnách vyžaduje. Nadějí pro muzejní 

knihovny je vytvoření konsorcií pro přístup do těchto databází. Na druhé straně však hrozí, že 

se kvůli investicím do technologií sníží finanční prostředky na nákup tištěné produkce. 

Negativem se také může zdát to, že se díky technologiím sníží počet příznivců, kteří fyzicky 

chodí do knihoven, avšak důležitým aspektem muzejních knihoven je spokojenost uživatele, 

kterému nezáleží na tom, zda relevantní informace získá přímo v knihovně nebo 

elektronickou cestou. Muzejní knihovny se nadále budou spoléhat na výměnný program 

doplňovaní zejména zahraniční produkce.  

Pracovníci muzejních knihoven musí neustále zdůvodňovat a vysvětlovat požadavky 

na zvýšení rozpočtu nebo výdaje a musí přesvědčovat ředitele muzeí i jejich zřizovatele, že 

bez knihovních služeb i jejich zdrojů se neobejde drtivá většina odborných muzejních 

pracovišť. 

Zviditelnění muzejních knihoven může spočívat i v jejich vzhledu – vnitřním či 

vnějším prostoru. V poslední době mnoho zahraničních muzeí rekonstruovalo své prostory a 

přitom nezapomínalo ani na své muzejní knihovny. Na rekonstrukcích se podílely i světově-

známý architekti jako v případě rekonstrukce čítárny Britského muzea, za niž je zodpovědný 

Norman Foster (mj. architekt Sackler Gallery at the Royal Academy in London, kopule  

Říšského sněmu v Berlíně a držitel Pritzkerovy ceny z roku 1999). Instalace čítárny Britského 

muzea byla umožněna díky daru bývalého velvyslance USA v Londýně Waltera Annenberga. 

Dalším příkladem je mediatéka v Museum of the Art and History of Judaism, kterou navrhli 

architekti Catherine Bizouard a Francois Pin. Financování takto velkých projektů bylo dáno 

především politickou podporou i velkorysým muzejním rozpočtem. Financování bylo taktéž 

snazší díky sponzoringu [CHERMONT, 2003]. 

 I v České republice se najdou příklady rekonstrukcí muzeí a jejich knihoven. 

30. června 2011 byla otevřena nová budova Muzea města Ústí nad Labem. Rekonstrukce 

muzejní budovy probíhala přibližně dva roky a město Ústí nad Labem získalo na rekonstrukci 
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dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 337 milionů korun. Více informací 

lze najít na webových stránkách muzea http://www.muzeumusti.cz/rekonstrukce-muzea.aspx. 

Rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí prošla v letech 1999–2002 i budova Muzea východních Čech 

v Hradci Králové. V současné době je rekonstruována budova Muzea Vysočiny Třebíč 

(http://zamek-trebic.cz/rekonstrukce.html) nebo budova Národního muzea v Praze 

(http://www.nm.cz/rekonstrukce-nm.php). 17. února 2010 byla otevřena Muzejní knihovna 

Silesia v Českém Těšíně, v níž byly vytvořeny moderní a kvalitní podmínky pro uchovávání, 

zpracování a zpřístupňování knihovních fondů a služeb a knihovní depozitáře byly vybaveny 

pevnými a mobilními regály, které eliminují rizika poškození sbírek a navyšují dosavadní 

úložné prostory. Rekonstrukcí prošly i kanceláře knihovny a badatelna [CHROMCOVÁ, 

2010]. Na webových stránkách http://old.stk.cz/Stavby/Stavby.html je k dispozici databáze 

rekonstruovaných knihoven „Výstavba a rekonstrukce knihoven“. 

Nové vytvoření nebo podstatná rekonstrukce knihovny by měla vést k definování 

funkce knihovny v muzeu jako místa studia a výzkumu nebo místa určeného široké veřejnosti. 

Po velmi dlouhou dobu byla práce muzejních knihoven viditelná jen v rámci daného muzea. 

Nyní díky automatizaci, online katalogům se jejich zviditelnění rozšiřuje i mimo muzeum. 

Muzejní knihovny by měly být součástí širší sítě – lokální, národní, mezinárodní, např. síť 

muzejních knihoven v Severní Americe je propagována v síti OCLC nebo francouzské 

muzejní knihovny jsou součástí souborného katalogu, který je umístěn na francouzských 

stránkách Ministerstva kultury.  

Perspektivy muzejních knihoven 

Se současným trendem převádět materiály do digitální podoby a agregovat je 

v celosvětově dostupných repozitářích a databázích vyvstává otázka, jak tato změna 

v paradigmatu fungování knihovny změní její provozní praxi v následujících letech. 

Skutečnost, že v ideálním případě budou mít uživatelé možnost získat potřebné informace 

v klidu vlastního domova prostřednictvím počítače či dokonce mobilního telefonu sice 

vypovídá o pokroku, jaký informační technologie prodělaly, ale též ukazuje na změnu 

v chápání role vzdělání, výzkumu a vědy. Pouhé informace, jakéhokoli rozsahu a obsahu, 

totiž nejsou samospásné bez vhodného kontextu, který jim poskytuje další diskuze, komentáře 

či výklad, jenž již v digitálním dokumentu není přítomen. Tento sociální rozměr sdílení 

informací, který se dodnes udržuje ve školních zařízeních i odborných kruzích, lze do jisté 

míry nahradit digitální interakcí, zvláště na tzv. sociálních sítích, které mohou knihovnám 

pomoci nejen dosáhnout na své uživatele a nabídnout jim své informace, ale hlavním limitem 
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je zde především faktická anonymita a tudíž i vágní angažovanost participantů, což je 

překážkou smysluplné vědecké diskuze, kterou každý typ informace může zakládat. 

Muzejní knihovny mají v tomto ohledu nepopiratelnou výhodu před všeobecnými 

knihovnami. Zatímco všeobecnou povahu sbírek neoborových knihoven lze z velké části 

suplovat distribucí dokumentů v elektronické podobě, právě ona specifická, neobvyklá, 

unikátní až raritní povaha sbírek oborových knihoven, malé či příležitostné tisky, efemera, 

rukopisy či neautorizované texty z oborů, které nejsou středem zájmu většiny uživatelů služeb 

knihovny je to, co dokáže přilákat uživatele do studoven muzejních knihoven navzdory 

dostupnosti podobného materiálu v digitální formě. Kniha v muzejní knihovně přestává být 

médiem, skrze nějž může čtenář čerpat informace z jejího obsahu, ale je sama sbírkovým 

předmětem s vlastní historií, určitým počtem majitelů a nese v sobě přidanou informaci, která 

není zcela sdělitelná elektronickou cestou a když, tak jen zprostředkovaně. 

Lze tedy říci, že i přes maximální zapojení muzejních knihoven do digitalizačních 

aktivit bude jejich úloha vždy odlišná od ostatních paměťových institucí, a to z příčiny vlastní 

povahy jejich sbírek, které nejsou zaměřeny pouze na obsah, jenž je elektronickou cestou 

komunikovatelný, ale právě díky „přidané informační hodnotě“, kterou v sobě též nesou. 
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ZÁVĚR 

Muzea byla již od samého začátku zakládána s tím, že jedním z jejich hlavních úkolů 

bude vedle funkce paměťové instituce služba veřejnosti. Již v jejich zakládacích listinách lze 

nalézt zmínky o knihovnách a úlohy, které mají plnit ve vztahu k občanům. V počátcích byly 

muzejní knihovny pokládány za vedlejší a „pomocná“ oddělení muzea. Dnes se důležitost 

těchto knihoven, ať již národních, nebo regionálních a městských, zvyšuje. Je to dáno 

zejména tím, že ve sbírkách muzejních knihoven je uložena podstatná část kulturního 

bohatství České republiky v podobě velmi jedinečných a vzácných knihovních fondů. 

Cílem této práce bylo zmapování současného stavu muzejních knihoven v Čechách. 

Za tímto účelem byl realizován průzkum dotazníkovým šetřením. Za významnou skutečnost 

(vedle zjištěných dat) považuji zejména funkčnost Knihovnické komise při Asociaci muzeí a 

galerií ČR. Díky vstřícnosti předsedkyně této komise a regionálních koordinátorů se dotazník 

dostal do mnoha muzejních knihoven a jejich pracovníci tak byli více nakloněni tomu, 

zaslaný dotazník vyplnit.  

České muzejní knihovny jsou nepostradatelnou součástí celonárodního systému 

knihoven a nelze jim upřít rozhodující význam pro zajištění přístupu k odborným informacím, 

které jsou nezbytné pro odborné a zvláště terciární vzdělávání. V muzejních knihovnách jsou 

uchovávány zajímavé a často unikátní knižní fondy (bohužel mnohdy nezpracované) a mnoho 

z nich je zařazeno ve sbírkových fondech muzea. Za velmi cenné se považují fondy regionální 

literatury, které mnohdy nejsou zastoupeny v jiné knihovně regionu. Kromě knihovních fondů 

shromažďují muzejní knihovny další významné dokumenty, jako jsou fotografie, plakáty, 

knižní vazby či výstavní a aukční katalogy. 

Návštěvnost muzejních knihoven stojí poněkud ve stínu masových návštěv veřejných 

(městských) knihoven, což je zapříčiněno jedinečnou specifikou jejich fondů a také tím, že 

většina muzejních knihovnic a knihovníků svou knihovnickou praxi vykonává nepatrným 

dílem svého úvazku. Muzejní knihovny jsou často stále ještě chápány jen jako „obslužná 

oddělení“ a ohnisko pozornosti vedení muzea – finanční, personální, odborné – bývá jinde. 

Ne vždy se muzejní knihovně podaří ve své instituci prosadit, ne vždy vyvine dostatek 

iniciativy. Není se pak čemu divit, že především zpracování fondů a i jejich zpřístupnění 

uživatelům vázne. Ačkoli se muzejní knihovny zdají být pro širokou veřejnost uzavřenou 

společností, vyplývá z provedeného průzkumu, že jsou jí tyto knihovny příznivě nakloněny a 

poskytují jí řadu knihovnických a informačních služeb.  
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Muzejní knihovníci chápou potřebu se pravidelně vzdělávat, a tím rozšiřovat a 

získávat nové knihovnické a informační znalosti. K tomu využívají řadu jednorázových či 

pravidelně se opakujících odborných konferencí a seminářů. Z těch nejdůležitějších lze 

jmenovat celostátní Seminář knihovníků muzeí a galerií pořádaný Komisí knihovníků při 

Asociaci muzeí a galerií ČR. Za významná jsou považována i osobní setkání, na kterých tito 

pracovníci získávají důležité kontakty a dozvídají se nové zkušenosti z praxe svých kolegů. 

Neméně významná je i jejich vzájemná spolupráce či spolupráce s ostatními institucemi. 

Většina muzejních knihoven není vůbec nebo dostatečně prezentována na webových 

stránkách muzea, proto je třeba, aby přesvědčily vedení muzeí a posléze zpracovatele 

webových stránek, aby odkaz na knihovnu umístili do hlavního menu. Webová stránka 

knihovny by měla obsahovat informace, kde se knihovna nachází, jaká je otevírací doba, 

způsob půjčování, knihovní nebo badatelský řád, stručnou charakteristiku knihovního fondu a 

online katalog. Online katalog představuje pro uživatele nejcennější informace 

o dokumentech, avšak v menších muzejních knihovnách je toto spíše otázka budoucnosti a 

existují taktéž názory, že vystavením online katalogu na webu se knihovna, resp. muzeum 

vystavuje nebezpečí zcizení svých sbírek. Přesto se muzejní knihovny nemohou donekonečna 

bránit zpřístupnění svých zajímavých fondů a proti zcizení budou muset hledat jiná řešení. Se 

zveřejněním online katalogu je spojena i otázka spolupráce muzejních knihoven se 

Souborným katalogem ČR. Bohužel jen málo z těchto knihoven do Souborného katalogu ČR 

přispívá, a tak jejich kulturní bohatství zůstává skryto před veřejností i odborníky.   

Úlohou muzejních knihoven do budoucna zůstávají jednak jejich tradiční činnosti – 

doplňování a zpřístupňování knihovních fondů, jejich ochrana, poskytování veřejných a 

informačních služeb – a jednak činnosti spojené s digitalizací ohrožených či unikátních 

dokumentů. V posledních letech muzejní knihovny žádají o finanční dotace na digitalizaci 

těchto dokumentů či na retrokonverzi katalogů.  

Ze své více než desetileté praxe v muzejní knihovně vím, že tyto knihovny mají co 

nabídnout a uvědomují si, že pokud chtějí v nové éře „digitální dostupnosti“ obstát, musí 

zpřístupnit své kulturní dědictví veřejnosti v co největší šíři a pomocí moderních technologií a 

především poskytnout svým uživatelům komfortní zázemí, v němž se jim bude dobře 

pracovat, bádat a vzdělávat se a do kterého se budou vždy rádi vracet.   
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