program leden–únor

2018

do 13. 1. Výstavní chodba v přízemí/po–so: 9–19 hod. (vchod A)

MARINA CVĚTAJEVOVÁ – POÉMA HORY
Výstava je věnována významnému dílu ruské lyrické poezie 20. století, Poémě Hory,
světoznámé ruské básnířky Mariny Cvětajevové. Poéma Hory je prezentována v podobě
bibliofilského vydání připraveného francouzskou výtvarnicí ruského původu Valjou Ejdis,
která text poémy doprovodila řadou grafických listů.
K 125. výročí narození M. Cvětajevové připravila Slovanská knihovna

do 13. 1.

KŘESŤANSKÝ VÝCHOD ZBLÍZKA
Výstava představuje výběr publikací vydaných dosud v rámci vědecké edice Pro Oriente. Dědictví
křesťanského Východu, která existuje od roku 2007. Jako jediná v ČR se zaměřuje výhradně
na východní křesťanství. Obsahem knih nejsou církevní texty, jde o odborné práce věnující se
badatelsky uvedenému tématu.
Součástí expozice je prezentace ročenky Parrésia. Revue pro východní křesťanství.
Připravila Slovanská knihovna a nakladatelství Pavel Mervart.

25. 1.–7. 3.

MOJE ZEMĚ
Výstava představí velkoformátové fotografie Pavla Radosty, redaktora a fotografa časopisu
Moje země, který cestuje po České republice a hledá ty nejzajímavější záběry krajiny, památek
a lidí. Nevšímá si přitom pouze notoricky známých a nejnavštěvovanějších cílů, ale soustřeďuje
se na méně známá, ovšem o to působivější místa naší země. Vystavené fotografie doprovází
autor krátkými glosami a komentáři, které doplňují obraz o další osobitý rozměr.
Výstavu pořádají Národní knihovna ČR a časopis Moje země.

EXKURZE V KNIHOVNĚ
PRO ŠKOLY

pracovní dny/8.30–14.00
NUTNÁ REZERVACE
tel.: 221 663 279

PRO JEDNOTLIVCE

pondělí–pátek/10.00 a 10.30
úterý a čtvrtek ještě v 16.00 a 16.30
HALA SLUŽEB

Národní knihovna ČR pořádá pro studenty středních škol, zejména posledních ročníků,
informační exkurze. Jako potencionální uživatelé se studenti seznámí nejen se základními fakty,
týkajícími se škály služeb, jež je NK ČR schopna poskytnout, ale i s fascinující historií, jež se váže
ke klementinskému areálu.
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/exkurze-v-knihovne

Orientace v budově, seznámení s jednotlivými studovnami a centry dalších veřejných služeb
včetně práce s klasickými a elektronickými katalogy.
http://www.nkp.cz/sluzby/instruktaze

Národní knihovna ČR, Klementinum 190/5, Praha 1, tel. 221 663 275
www.nkp.cz
www.facebook.com/narodni.knihovna

