
1 

 

 

 
KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA 
Stáže Knihovny Národního muzea jsou určeny pro pracovníky specializovaných typů knihoven 
(muzejní, galerijní, archivní) a pro restaurátory zaměřené na rukopisy a staré tisky. Délka 
pobytu na pracovištích KNM je obvykle 5 pracovních dnů. Pro stáž nabízíme tři témata. 
Součástí pobytu jsou i návštěvy depozitářů. Stážista získá zkušenosti, kterými potom může 
přispět k rozvoji své práce ve vlastní instituci. 
 
 

 Knihovna Národního muzea – komplex činností a aktivit 
 

Určeno pro: pracovníky specializovaných typů knihoven (muzejní, galerijní, archivní) 
 
Náplň stáže: Cílem pobytu je vybavit stážistu přehledem a znalostmi o všech funkcích, které KNM 
zajišťuje. Modelový program stáže pak může vypadat takto: 1. den – Ředitelství KNM (vedení 
knihovny, její organizace v rámci NM a v systému veřejných knihoven, věda a výzkum, výstavní 
činnost); 2. den – Oddělení základní knihovny a Oddělení časopisů (evidenční systémy 
a zpracování historického fondu monografií a periodik, formy povinného výtisku monografií 
a periodik);  3. den – Oddělení rukopisů a starých tisků, restaurátorská dílna (péče o rukopisy 
a staré tisky, praxe knihovních restaurátorů); 4. den – Oddělení knižní kultury a Oddělení 
zámeckých knihoven (metodika péče o sbírky dokladů k vývoji knižní kultury, systém péče 
o fondy zámeckých knihoven v ČR); 5. den - Oddělení služeb a Oddělení mezinárodní výměny 
publikací (organizace služeb KNM pro veřejnost, digitalizace, systém akvizice odborné literatury). 
 
 

 Historické fondy KNM 
 

Určeno pro: pracovníky specializovaných typů knihoven (muzejní, galerijní, archivní) 

 
Náplň stáže: Cílem pobytu je vybavit stážistu přehledem a znalostmi funkcí, které KNM zajišťuje 
v péči o různé druhy svých historických fondů. Modelový program stáže pak může vypadat takto: 
1. den – Ředitelství KNM (vedení knihovny, její organizace v rámci NM a v systému veřejných 
knihoven, věda a výzkum, výstavní činnost); 2. den – Oddělení knižní kultury (metodika péče 
o sbírky dokladů k vývoji knižní kultury); 3. den – Oddělení časopisů (historické fondy periodik, 
vývoj publicistické literatury); 4. den - Oddělení základní knihovny a Oddělení rukopisů a starých 
tisků (historické fondy, péče o ně a jejich provenienční výzkum); 5. den – restaurátorská dílna, 
Oddělení zámeckých knihoven (praxe knihovních restaurátorů, systém péče o fondy zámeckých 
knihoven v ČR). 
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 Restaurování rukopisů a starých tisků  

Určeno pro: restaurátory zaměřené na rukopisy a staré tisky 
 
Náplň stáže: Cílem pobytu je vybavit stážistu přehledem a znalostmi o metodách preventivní 
konzervace a restaurování rukopisných a tištěných fondů KNM, které vznikly do roku 1800. 
V úvodu stáže je účastník programu na Ředitelství KNM seznámen s fungováním této instituce 
(vedení knihovny, její organizace v rámci NM a v systému veřejných knihoven, věda a výzkum, 
výstavní činnost); v následujících dnech pak probíhá praxe v restaurátorské dílně KNM. 
 


