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HISTORICKÉ MEZNÍKY KOMISE 

 sekce muzejních knihoven u Ústřední knihovnické rady založena                  

v polovině 50. let 

 samostatná síť muzejních knihoven byla kodifikována v knihovnickém 

zákoně č. 53/1959 Sb. 

 1973 – 1. setkání muzejních knihovníků v Oblastním muzeu v Teplicích                    

v souvislosti s chystaným vyhlášením sítě muzeí a galerií 



1. SETKÁNÍ – TEPLICE 1973 

 4. – 6. dubna1973 – porada k problematice muzejních knihoven v Oblastním 
vlastivědném muzeu v Teplicích (svolala Knihovna Národního muzea v Praze 
s Ústředním muzeologickým kabinetem NM a podporou teplického muzea) 

 účast pracovníků knihoven a galerií 

 pět referátů – zásadní dr. Jaroslava Vrchotky o poslání muzeí a úkolech 
knihoven, významu knižních sbírek v poslání muzeí 

 úkoly: zajištění organizační platformy pro spolupráci, metodické činnosti, 
organizační začlenění knihoven v mateřských ústavech, písemné pokyny 
pro správu, evidenci a využití knihy v muzejních a galerijních knihovnách 

 závěry tlumočeny Ministerstvu kultury, ÚKR, Ústřednímu 
vědeckometodickému kabinetu knihovnictví při SK ČR a ředitelům muzeí 

 



Osobní 

záznamy PhDr. 

Jaroslava 

Vrchotky 

Nedostatek kvalifikovaných sil odborné 

knihovny, nepřístupnost veřejnosti, špatný 
stav historických fondů, sjednocení muzeí 
a archivů v otázce konzervace..... 





Jaroslav Vrchotka, Semináře pro muzejní knihovníky, Čtenář, 58, 2006, č. 7-8, s. 247. 
 

 Pozdější praxe plně potvrdila, že nejlepší formou 

organizačního zajištění je ustanovit příslušný orgán při 

instituci muzejní, neboť je tím zajištěn zájem řídících 

složek mateřských muzejních či galerijních institucí.           

Ty totiž neměly a často ještě nemají důvěru                      

v knihovnické organizace a v působení vlastních 

zaměstnanců – knihovníků – v nich. 



2. SETKÁNÍ – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1976 

 první setkání nově ustavené oborové komise při Ústředním muzeologickém 

kabinetu Národního muzea 

 předsedou komise se stal ředitel Knihovny Národního muzea PhDr. Jaroslav 

Vrchotka 

 byly zpracovány zásady organizace a rozvoje knihoven muzeí a galerií, 

vzorový výpůjční řád, metodické pokyny 



OSOBNOST,  

KTERÁ STÁLA U ZRODU KOMISE 

PHDR. JAROSLAV VRCHOTKA 





 

15. SEMINÁŘ - 23.–24. října 1990 OPOČNO 

 

 

 po roce 1989 vznikaly nové organizace – bylo potřeba řešit začlenění 

knihoven muzeí a galerií 

 komise se sešla třikrát a informovala o vzniku AMG, SKIP  

 živá diskuse (někteří žádali ukončení činnosti komise), dále však komise 

setrvala pod Ústředním muzeologickým kabinetem 

 předsedkyně komise se stala nová ředitelka Knihovny Národního muzea 

PhDr. Helga Turková 

 

 

 

 



ORIGINÁLNÍ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ OPOČNO 



ZÁPIS ZE SEMINÁŘE 

V OPOČNĚ 1990 



ROZLOUČENÍ PHDR. J. VRCHOTKY SE ČLENY 

KOMISE PŘI ODCHODU DO DŮCHODU 1990 



1991 – KOMISE PŮSOBÍ POD KNM 

 zanikl Ústřední muzeologický kabinet - seminář se z tohoto důvodu nekonal 

 nové řešení – působení komise pod Knihovnou Národního muzea 

potvrzeno na semináři v NTM 2. června 1992 



OSOBNOST, KTERÁ UKOTVILA EXISTENCI KOMISE 

PO ROCE 1989 

PHDR. HELGA TURKOVÁ 



1997 – KNIHOVNICKÁ KOMISE POD AMG 

 komise se stala řádnou oborovou komisí AMG 

 navazuje na řadu dalších oborových komisí, které fungovaly stejně jako 

knihovnická pod Ústředním muzeologickým kabinetem 

 řídí se stanovami a jednacím řádem AMG 

 



OSOBNOST, KTERÁ UPEVNILA POSTAVENÍ KNIHOVEN 

MUZEÍ A GALERIÍ 

PHDR. JARMILA OKROUHLÍKOVÁ 



30. SEMINÁŘ  

KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ A GALERIÍ 

 dosavadní historii seminářů a činnost komise zpracovali do periodika 

Čtenář PhDr. Jaroslav Vrchotka a PhDr. Jarmila Okrouhlíková 

 VRCHOTKA, Jaroslav, Semináře pro muzejní knihovníky. Část 1. Čtenář, 58, 

2006, č. 7-8, s. 248. 

 VRCHOTKA, Jaroslav, Semináře pro muzejní knihovníky. Část 2. Čtenář, 58, 

2006, č. 9, s. 296-298. 

 OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila, Semináře pro muzejní knihovníky. Část 3. Čtenář, 

58, 2006, č. 2006, s. 373 – 375. 

 



2006 SPOLEČNĚ V NÁRODNÍM MUZEU 



ČESTNÁ ŘADA ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE 



2006 - 30. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ MUZEÍ  A GALERIÍ 

V NÁRODNÍM MUZEU V PRAZE 



ŽIVÁ DISKUSE NAD FOTOGRAFIEMI 



SOUČASNÁ SITUACE V KNIHOVNÁCH MUZEÍ 

A GALERIÍ 

knihy 

lidé 

legislativa 

technologie 
 



„KNIHOVNÍ ZÁKON“ 

 č. 257/2001 Sb., ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb umožnil 
muzejním knihovnám evidenci na MK ČR 

    většina knihoven se zařadila mezi základní knihovny                                
se specializovanými fondy  

 téma opět aktuální s připravovanou novelou KZ 

 (nutnost zakotvit ve zřizovací listině muzeí knihovnické a informační 
služby a poskytovat tyto služby veřejnosti – stále přetrvávající obava 
zvláště malých muzeí z povinností, které stanovuje knihovní zákon, 
výhody nejsou tak podstatné)  

 



Ukotvení specifik muzejních knihoven 

 – zákon č. 122/2000 Sb. 

 Dělení fondů muzejních knihoven na odborný – studijní                   

a sbírkový fond bylo zakotveno již ve Směrnici pro správu 

sbírek v muzeích a galeriích  

 V současnosti se sbírkové fondy nahlášené v CES řídí 

zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy (více než 50 % 

knihoven muzeí a galerií spravuje sbírky nahlášené v CES) 

 



FONDY MUZEJNÍCH KNIHOVEN 

 procentuální zastoupení knihoven podle počtu knihovních 

jednotek 

 

 do 1 000 KJ – 4% knihoven 

 1 000 - 5 000 KJ – 40% knihoven 

 10 000 - 50 000 KJ – 48% knihoven 

 nad 50 000 KJ – 8% knihoven 

 

 



SBÍRKOVÉ FONDY A REGIONÁLNÍ LITERATURA  

V KNIHOVNÁCH MUZEÍ A GALERIÍ 

 

 Staré tisky a rukopisy (téměř 70 % knihoven, pouze třetina těchto 
knihoven je eviduje jako sbírku) 

 Regionální literatura (téměř ve všech knihovnách, jen cca 6% 
eviduje jako sbírku) 

 Drobné tisky - kramářské písně, svaté obrázky, kalendáře, 
gymnazijní ročenky, aj. 

 Ostatní - bibliofilie, knižní vazby, výstavní katalogy, periodika, aj. 

 



Speciální typy fondů  

muzejních knihoven 

 Fondy věnované jednotlivým osobnostem 

 Celky z jednotlivých tiskáren a nakladatelství 

 Pozůstalostní knihovny 

 Rodové 

 Klášterní 

 Spolkové 

 Zámecké 



OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 

 Odpovídající uložení – prostory, regálové systémy, označení 

signaturami, použití čárového kódu 

 Sbírkové fondy  a historické fondy – sledování klimatických 

podmínek, obalová technika, konzervování, restaurování, 

digitalizace 



ZAMĚSTNANCI  

MUZEJNÍCH KNIHOVEN 

 Poslední šetření v muzejních knihovnách v Čechách – ve 137 knihovnách 101,5 úvazku 

 Vzdělání – 53 VŠ, 13 VOŠ, 69 SŠ, 2 jiné  

 Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Čechách / Markéta Kotyzová ; vedoucí práce Petra Večeřová ; oponent 

práce Richard Šípek. --  2011. -- 147 s., [13] s. 

 Současný stav a budoucnost muzejních knihoven v Praze / Šárka Šuranová ; vedoucí práce Petra Večeřová ; oponent práce 

Richard Šípek. --  2011. -- 127 s., [25] s. příl. 



ZPRACOVÁNÍ FONDŮ 

 Automatizované knihovní systémy – Clavius, KPwin, 
Advanced Rapid Library, nové formy katalogů, 
souborné katalogy  

 Elektronické katalogy a on-line katalogy 

 Souborný katalog – od muzejních knihoven dodáno 
více než půl milionu záznamů, vysoké procento 
unikátních 

 

 



SLUŽBY MUZEJNÍCH KNIHOVEN  

 

 Výpůjčky – veřejnost a pracovníci muzeí 

 MVS 

 Reprografické služby  

 Rešeršní služby 

 Zápůjčky na hospodářské smlouvy  

 Elektronické dodávání dokumentů 

 Přístup k placeným databázím  

 Kramerius, Manuscriptorium, Europeana 

 Oborové brány - ART 

 



Asociace muzeí a galerií ČR 

 280 řádných členů (přibližně 55 % muzejních institucí v České republice                   
a zároveň 85 % těch největších z nich), 95 členů čestných a individuálních 

 Celkem 17 odborných komisí 

 Komise knihovníků (jedna z největších komisí AMG ČR) 

 Od roku 2004 se účastní předseda komise zasedání Senátu AMG s právem 
hlasovat  

 Nevýhoda, že se členem komise může stát jen zaměstnanec instituce, která je 
členem instituce, se daří překonat individuálním členstvím zájemce o práci          
v komisi v AMG (nyní aktuální v souvislosti s KNM) 



NĚKOLIK ČÍSEL Z POSLEDNÍHO DESETILETÍ 

 od roku 2006 30x zasedal výbor Knihovnické komise 

 v téže době se uskutečnilo celkem 10 seminářů 

 celkem 10x se konala valná hromada 

 v letech 2009 – 2015 zaznělo na seminářích celkem 119 příspěvků 

(průměrně 17 příspěvků na jeden seminář) 

 bibliografie z let 2008 – 2015 zahrnuje celkem 110 článků vztahujících           

se k činnosti komise – DOPLŇTE PROSÍM! 



TÉMATA ZÁJMU 2006-2010 

 2006 – výroční 30. seminář, zpracování historie komise, teoretické příspěvky, příprava adresáře  

 OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila, Jsou muzejní knihovny knihovnami veřejnými?  In: Knihovny současnosti 2006. Sborník z 14. konference, konané ve dnech 
12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. Brno 2006, s. 285-388. 

 ŠEDO, Ila, Knihovny a zákon o sbírkách. In Knihovny současnosti 2006. Sborník z 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 
Brno 2006, s. 389-394 

 2007 – adresář knihoven muzeí a galerií, ochrana dokumentů, digitalizace 

 HARTMANOVÁ, Květa, Muzejní knihovny České republiky na webových stránkách muzeí. In: Knihovny současnosti 2006. Sborník z 14. konference, 
konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. Brno 2006, s. 193-209.  

 ŠEDO, Ila, Systémy muzejních digitálních informací na WWW. Rigorózní práce. Praha 2004, 149 s. 

 OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila, Semináře pro muzejní knihovníky. Část 3. Čtenář, 58, 2006, č. 11, s. 373-375. 

 HARTMANOVÁ, Květa [sest.], Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. Praha 2007, 239 s. Aktuální podoba adresáře je k nahlédnutí na stránkách Asociace 
muzeí a galerií ČR pod záložkou oborové komise knihovníků (www.cz-museums.cz)  

 2008 – spolupráce se SKIP, školení AACR2 v PNP, oborová brána ART  

 2009 - speciální fondy knihoven muzeí a galerií, služby v muzejních knihovnách 

 2010 – sbírkové fondy knihoven, regionální literatura v knihovnách, digitalizace,  

 



TÉMATA ZÁJMU 2011 - 2015 

 2011 – jmenné autority, spolupráce se zahraničím, digitalizace muzejních sbírek x digitalizace   v knihovnách, 
postavení knihoven mezi ostatními paměťovými institucemi 

 BĚHALOVÁ, Štěpánka. Muzejní knihovny současnosti a budoucnosti a uchování významných odkazů osobností. Karel Jaromír Erben a 
úloha paměťových institucí v historických proměnách. Semily: Státní okresní archiv Semily; Turnov: Pekařova společnost Českého ráje           
v Turnově, 2011. s. 313-321.  

 2012 – Koncepce rozvoje knihoven, Europeana, nové stránky komise na stránkách AMG, autorský zákon, 
problémy institucí zřizovaných městy a obcemi 

 2013 – periodika v muzejních knihovnách, nová generace on-line katalogů, školení AACR2 – staré tisky, valná 
hromada SKIP – domluvena spolupráce s AMG, SKIP považuje Knihovnickou komisi za jednu ze svých sekcí, 
příprava propagačních panelů o muzejních knihovnách 

 BĚHALOVÁ, Štěpánka. Knihovny muzeí a galerií. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2013, 27(2) [cit. 2015-04-
13]. ISSN 0862-1985. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-muzei-galerii. 

 2014 – Týden knihoven věnovaný muzejním knihovnám, změny v oborové bráně ART, přechod na výměnný 
formát MARC 21, seriál o muzejních knihovnách v měsíčníku Čtenář 

 2015 – vznik Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při PNP, informace o muzejních knihovnách 
v Adresáři muzeí a galerií ČR a jeho možnosti, nová pravidla popisu RDA, spolupráce na Koncepci rozvoje 
knihoven 2016-2020 
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Nač je nutné se soustředit? 

 posilovat postavení knihoven muzeí a galerií uvnitř vlastních institucí (muzeí a galerií) 

 upevňovat postavení knihoven muzeí a galerií mezi ostatními veřejnými knihovnami 

 upevňovat postavení knihoven muzeí a galerií na veřejnosti 

 poskytovat etické i odborné zázemí knihovníkům muzeí a galerií 

 pořádat odborné semináře pro knihovníky muzeí a galerií 

 aktivně se podílet na naplňování Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016-2020 

 podporovat odbornou činnost muzejních knihoven a služby veřejnosti 

 zastupovat muzejní knihovny a prezentovat jejich činnost odborné i laické veřejnosti 

 spolupracovat s paměťovými institucemi (muzei, galeriemi, knihovnami a památkovými institucemi) 

 spolupracovat s ÚKR, se SKIP, SDRUK a samostatným oddělením knihoven na MK ČR 

 generační obměna, obměna technologií, nové podmínky práce, novely zákonů, víceleté koncepce činnosti muzeí a knihoven, nová 
katalogizační pravidla a přibývající standardy ukazují potřebnost metodické příručky pro knihovníky muzeí a galerií 

 v tomto směru prosím všechny zájemce o příručku a také všechny, kdo mají směrem ke vzniku příručky nějaký nápad a především se 
mohou nějakým způsobem podílet na jejím vzniku, aby vyjádřili svůj názor a především možnost, jak jejímu vzniku přispět 



PŘÍJEMNÝ 40. SEMINÁŘ PRO ČLENY 

KOMISE I HOSTY 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkujeme za pozornost. 


