
je veřejná vědecká knihovna a druhá největší knihovna s historickými fondy 
v České republice. Vznikla společně s Národním muzeem (NM) v roce 1818. 
Základem jejích sbírek se staly především dary cenných rukopisů a starých tisků 
věnované muzejními zakladateli a mecenáši.

Knihovna, budovaná od počátku s promyšleným bohemikálním programem, byla v 19. století významným stře-
diskem vlasteneckého intelektuálního života. Uchovává rozsáhlý konzervační fond, dokládající zvláště proměnu 
knižní kultury v českých zemích od středověku po současnost. Zajišťuje odbornou literaturu pro všechny vědní 
obory, které jsou v Národním muzeu zastoupeny.
Knihovna sídlila od roku 1891 do roku 2011 v historické budově na Václavském náměstí. Nyní je přechodně, 
po  dobu rekonstrukce historické muzejní budovy, umístěna v  Nové budově Národního muzea. Vystěhované 
knihovní fondy a sbírky jsou dočasně uloženy na zámku ve Zbraslavi a v Ústředním depozitáři NM v Terezíně. 
Knihovna NM je prezenční knihovnou; umožňuje studium svých fondů a sbírek a zhotovuje jejich reprodukce. 
Pracovníci Knihovny NM se též věnují vědecké a výstavní činnosti.

Knihovna spravuje tyto sbírky a knihovní fondy:
◆  unikátní sbírku rukopisů, prvotisků a starých tisků 
◆  soubor knihoven osobností české vědy a  kultury (např. F. Palackého, P.  J. Šafaříka, J. Nerudy, E. Destinnové,  

K. Teigeho, J. Otty a dalších českých nakladatelů, sběratelů a bibliofilů)
◆ rozsáhlou bohemikální produkci 19. až 21. století
◆ početnou slavistickou literaturu 19. století
◆ unikátní soubor více než tří set zámeckých a hradních knihoven
◆ největší sbírku kramářských tisků v ČR
◆  doklady k  vývoji moderní české knižní kultury (ilustrace, exlibris, příležitostná grafika, plakáty, štočky, hmotné 

památky, archivy moderních českých nakladatelů a ilustrátorů atd.)
◆ konzervační sbírku bohemikálních novin a časopisů (povinný výtisk)
◆  fond současné odborné české a zahraniční literatury, především z oblasti historie (archeologie, numismatika, náro-

dopis, dějiny divadla, archivnictví) a přírodních věd (paleontologie, mineralogie, botanika, mykologie, zoologie aj.)

Služby:
◆ Prezenční výpůjční + meziknihovní výpůjční služba, referenční, reprografické (tištěné kopie a digitální kopie)  
◆  Katalogy – naskenované a on-line katalogy KNM s možností přímého objednání:  

http://www.nm.cz/Katalogy-a-databaze/

Knihovna 
Národního muzea



Kontakt:
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea

Nová budova NM
Vinohradská 1
110 00 Praha 1

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/

Oddělení služeb: tel. 224 497 158, 334
Výpůjční protokol: tel. 224 497 342

e-mail: vypujcniprotokol@nm.cz

Meziknihovní výpůjční služba: e-mail: mvs@nm.cz

Knihovna NM provozuje tři studovny: v Nové budově NM, v býv. Místodržitelském letohrádku ve Stromovce 
(časopisy, noviny) a v Ústředním depozitáři NM v Terezíně. 

Studovny jsou otevřeny od září do června, v červenci a srpnu je zavřeno.

Studovna v Nové budově NM
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

tel. 224 497 337, 180 • e-mail: studovna@nm.cz
Zpřístupňuje prezenčně zrevidované fondy základní knihovny, 

rukopisné zlomky, unikáty starých tisků a špalíčky kramářských tisků.
Badatelům je ve studovně k dispozici rozsáhlá příruční knihovna,  
aktuální čísla vědeckých a populárně naučných časopisů a Internet.

Otevírací doba:
pondělí  10.00 – 18.00 hod.

Studovna v Ústředním depozitáři NM II. v Terezíně
Prokopa Holého 78, 411 55 Terezín

Studovna je určena pro studium rukopisů, starých tisků a sbírek 
dokladů k vývoji moderní české knižní kultury.

Otevírací doba:
úterý a středa 10.00 – 15.00 hod.  

Na studijním dnu je třeba se vždy předem domluvit!
kontakt: tel. 224 497 342 (výpůjční protokol)

e-mail : vypujcniprotokol@nm.cz

Studovna časopisů v býv. Místodržitelském letohrádku
Královská obora 56, 170 76 Praha 7

Otevírací doba:
Čtvrtek 9.00 – 18.45 hod. 

kontakt: tel. 233 323 289
e-mail : casopisy@nm.cz


