program

duben 2019

přízemí/po–so/9–19 hod. (vchod A)
23. 1.–13. 4.

4. 4.–25. 5.

EVROPSKÉ DĚDICTVÍ

Výstava fotografií 38 významných evropských lokalit, které získaly od roku 2013 „Označení Evropské
dědictví“ přibližuje památky, jež jako historické a kulturní milníky zásadním způsobem formovaly naše
kulturní dědictví a sehrály významnou úlohu v dějinách, kultuře a rozvoji Evropské unie.

EVAKUACE HISTORICKÝCH FONDŮ
ZEMSKÉ A UNIVERZITNÍ KNIHOVNY NA SKLONKU 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava připomíná 110. výročí narození PhDr. Emmy Urbánkové (1909–1992), významné české
knihovědkyně, která v letech 1941–1979 vedla rukopisné oddělení dnešní Národní knihovny
a zaměřuje se na jeden konkrétní úsek jejího života. V letech 1943–1944 zajišťovala evakuaci
nejcennějších knižních památek z klementinských trezorů na hrad Karlštejn.
Výstavu doprovází série unikátních snímků objevených před několika lety v Archivu NK ČR.

25. 4.–22. 6.

JARNÍ KJÓTO

David Paroulek představuje výběr fotografií ze svých opakovaných cest do země vycházejícího slunce,
jejíž kultura a tradice jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Výstava se snaží postihnout
atmosféru tradičního Kjóta, zachytit jeho zasněnou, místy až melancholickou a tajemnou tvář.

Galerie Klementinum/út–ne/10.30–18 hod. (vchod B2)
30. 3.–19. 5.

100 LET LÓŽE NÁROD

Svobodné zednářství očima svobodných zednářů

Výstava přibližuje vznik a historii Svobodných zednářů v Českých zemích. Představuje především
Lóži Národ, která byla založena necelý půlrok po vzniku Československé republiky. S osudy lóže
i jejích významných členů nás seznámí samotní Svobodní zednáři.

další akce
11. 4./16:30

Zasedací místnost
1. patro

16. 4./10–16 hod.
nádvoří Klementina

28. 4./9–16 hod.
Všeobecná studovna

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:

LABYRINT VĚD(ĚNÍ)

Matematické záhady podruhé? Opět z Prahy!

Apoštolové přecházejí, kohout zakokrhá, hodiny odbíjejí… Řeč je o pražském orloji – stroji, který nám
odměřuje čas již po staletí. Počkat, nebavili jsme se už o něm? Bavili! Avšak stojí za to ještě jednou
poodhalit jeho tajemství. Přednáška RNDr. Terezy Bártlové, Ph.D.
Přihlášení na emailu: labyrint.univerzita1@seznam.cz

VELIKONOČNÍ JARMARK V KLEMENTINU
komentované prohlídky klementinských sklepení a technického zázemí
velikonoční dekorace, výrobky chráněných dílen
bazar knih

SLOVANSKÁ EPOPEJ

před 100 lety poprvé v Klementinu
od pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna - velikonoční svátky

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

