program květen 2019
přízemí/po–so/9–19 hod. (vchod A)
4. 4.–25. 5.

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.

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.

29. 5.–7. 7.

KARTOGRAFIE V ČASECH MEZI POUSTEVNAMI A KONĚSPŘEŽKOU
Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha, přibližuje
život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Vystaveny
jsou tři desítky map, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií
soudobých map. Ty první vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již
dokládají nástup industrializace. Můžeme na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit
svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy nedočkaly realizace. Exponáty pocházejí
z fondů NK ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK.

další akce
4. 5./16:30

Zasedací místnost, 1. patro (vchod A)
LABYRINT VĚD(ĚNÍ)
Prahou jako labyrintem na vlastní kůži!
Interaktivní výprava za místy a záhadami z přednášek.
Přihlášení na emailu: labyrint.univerzita1@seznam.cz

22. 5./17. hod.

SOUČASNÁ BULHARSKÁ LITERATURA, ÚSPĚCHY A VÝZVY
Beseda se Svetlozarem Želevem, ředitelem Národního knižního centra v Sofii.
Pořádá Bulharský kulturní institut a Slovanská knihovna.

29. 5./16. hod.

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ CENY RUDOLFA MEDKA PRO ROK 2019
Pořádá Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:

středa 1. a 8. května - státní svátky

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

