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MMěěstskstskéé muzeum Dobrumuzeum Dobrušškaka
Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování kronik

Počet svazků: přes 6 400 kj

Zpracování fondu: katalog v programu Clavius

Výstava: BIBLE – KNIHA KNIH - ukázky českých překladů Bible od 
nejstarších po nejnovější včetně starších unikátních exemplářů

kontakt: 
Městské muzeum Dobruška
Šubertovo náměstí 45
518 01 Dobruška 
telefon: 494 629 668
e-mail: muzeum@mestodobruška.cz
knihovnice: Lenka Pecenová



MMěěstskstskéé muzeum muzeum 
ve Dvove Dvořře Kre Kráálovlovéé nad Labemnad Labem

Zaměření: regionální literatura širokého okolí
Počet svazků: přes 5 500 kj
Plán: dokončení katalogizace fondu na PC v programu Clavius,

on-line katalog na www.muzeumdk.cz/on-line-katalog

kontakt:
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Sladkovského 530
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: 499 623 800, 603 295 389
e-mail: info@muzeumdk.cz
knihovnice: Lenka Čápová



MMěěstskstskéé muzeum vmuzeum v JaromJaroměřěřii
Zaměření: region Jaroměřsko a okolí, militární literatura, František 

Antonín Špork a Kuks, staré tisky, rešerše regionálního tisku
Počet svazků: přes 10 600 knih a periodik
Zpracování fondu: katalog na PC v programu Clavius,

on-line katalog na www.muzeumjaromer.cz
Plán: krajský projekt digitalizace knižních svazků a periodik

ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové

kontakt:
Městské muzeum v Jaroměři
Husova 295
551 01 Jaroměř
telefon: 491 812 731
e-mail: muzeum.jaromer@wordonline.cz
knihovnice: Mgr. Věra Chlumská



RegionRegionáálnlníí muzeum a galerie muzeum a galerie 
v Jiv Jiččíínněě

Zaměření: region Jičínska
Počet svazků: přes 29 500 kj (rukopisy, písně, regionální

literatura)
Zpracování fondu: v programu KP-win SQL
Regionální publikace: Varhany a varhanáři Jičínska (2009), 

Jičínští fotografové do roku 1945 (2010) 

kontakt:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo nám. 1
506 11 Jičín 
telefon: 493 532 204
e-mail: hola@muzeumhry.cz
knihovnice: Jiřina Holá



RegionRegionáálnlníí muzeum vmuzeum v NNááchodchoděě
Zaměření: region Náchodska a širokého okolí
Knihovna: historický a specializovaný fond a fondy poboček -

Jiráskova muzea v Hronově a Muzea města Police nad Metují
Počet svazků: více než 13 000 kj
Současná práce: elektronické zpracování fondu v programu Clavius

a nové uspořádání knihovny po kompletním stěhování muzea
do nových prostor 

kontakt:
Regionální muzeum v Náchodě
Masarykovo nám. 1
547 01 Náchod
telefon: 491 423 248
e-mail: muzeumna.knihovna@seznam.cz
knihovnice: Mgr. Pavlína Nývltová



Muzeum PodkrkonoMuzeum Podkrkonošíší vv TrutnovTrutnověě
Zaměření: regionální literatura (Krkonoše, Podkrkonoší, okres Trutnov),

prusko-rakouská válka 1866, sudetika
Počet svazků: cca 10 600 kj monografií, přes 3 000 kj periodik 
Zpracování fondu: program Clavius, monografie jsou zpracovány od roku 2000, 

periodika pouze v pracovní verzi, on-line katalog 
na: http:// knihovna.muzeumtrutnov.cz/katalog/

Plán: dokončení katalogizace periodik v systému Clavius a přidělení čárových kódů
jednotlivým exemplářům a jejich označení

Kontakt:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
knihovna
Školní ul. 150/8
541 01 Trutnov
telefon: 499 815 393
e-mail: capkova@muzeumtrutnov.cz
knihovnice: Jaroslava Čapková





KrkonoKrkonoššskskéé muzeum Vrchlabmuzeum Vrchlabíí
Zaměření sbírkového fondu: knihy a časopisy polské i české strany Krkonoš

a staré tisky
Zaměření fondu studijního: přírodní a společenské vědy a ochranu přírody, zejména 

výměna časopisů (až 200 titulů ročně z Evropy a i zámoří) 
Počet svazků: více než 37 000 kj
Zpracování fondu: program Clavius, jen asi 1/3 titulů, 

on-line katalog na http://knihovna.krnap.cz
Plán: probíhá digitalizace regionálního fondu knihovny

digitalizace odborného fondu - ve spolupráci s NK ČR zpracováno 
přes 1200 záznamů

Granty: 2009 - VISK 3: vznik badatelského pracoviště se zázemím počítače 
a tiskárny s kopírkou

2010 - Knihovna 21. století: Ochrana knihovního fondu před nepříznivými                  
vlivy prostředí ochrannými obaly.

Kontakt
Krkonošské muzeum Vrchlabí
Husova 213
543 11 Vrchlabí
telefon: 499 456 706
e-mail: flouskova@krnap.cz
knihovnice: Mgr. Zdeňka Flousková



Muzeum východnMuzeum východníích ch ČČech ech 
v Hradci Krv Hradci Kráálovlovéé --

knihovna pknihovna přříírodovrodověědeckdeckéého oddho odděělenleníí
Zaměření: příroda východních Čech
Počet svazků: evidováno 20 180 položek, monografií 6150, periodik                        

14 030 (763 titulů včetně fragmentů), 
nově zpracováván fond separátů – cca 7 000 položek

Zpracování fondu: program Clavius, 
on-line katalog na www.muzeumhk.cz/knihovna

kontakt:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – knihovna přírodovědeckého oddělení
Opletalova 334
500 01 Hradec Králové
telefon: 495 514 624, 495 514 631
e-mail: m.mikat@muzeumhk.cz
knihovník: Miroslav Mikát



Muzeum východnMuzeum východníích ch ČČech ech 
vv Hradci KrHradci Kráálovlovéé

–– spolespoleččenskovenskověědndníí knihovnaknihovna
Zaměření: region východní Čechy, Krkonoše, Orlické hory,  

prusko-rakouská válka 1866, společenské vědy
Počet svazků: 51 000 kj, 2 500 kj starých tisků
Zpracování fondu: katalog v programu Clavius, on-line katalog 

na www.muzeumhk.cz/knihovna
Nový depozitář pro staré tisky se sledováním vlhkosti a teploty
Plán: rekatalogizace fondu
kontakt:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – společenskovědní knihovna
Eliščino nábřeží 465 
500 01 Hradec Králové
telefon: 495 512 462, 495 512 391
e-mail: i.nyvltova@muzeumhk.cz
knihovník: Ivana Nývltová





Krajský projekt regionKrajský projekt regionáálnlníí
digitalizacedigitalizace

Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Studijní a vědecká knihovna   
v Hradci Králové společně zpracovávají studii projektu digitalizace dokumentů
obsahově regionálních, pojednávajících o místech současného
Královéhradeckého kraje a o Českém ráji, Krkonoších a Orlických horách 
(bez ohledu na hranice kraje) vydané do konce roku 1900, v jakémkoliv jazyce.

Projekt je otevřený a účastní se ho tyto instituce:
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové - společenskovědní knihovna
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum, Vrchlabí
Městské muzeum v Jaroměři
Knihovna města Hradce Králové
Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně
Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí



Děkuji za pozornost.


