
bolševické emigrace Alexej Kelin. 
Akci doprovodí písně českosloven-
ských legionářů v podání Táni Soto 
Janošové a Šárky Králové. Slavnostní 
udílení pořádájí Slovanská knihovna 
a spolek Ruské tradice, partnery akce 
jsou Československá obec legionářská 
a nakladatelství Pavel Mervart. 

Cena
Ivony 
Březinové
udílení cen | 21. 9. 2022 | 10.00 |
Zrcadlová kaple | zdarma

Nadace Gabrielis ve spolupráci 
s Národní knihovnou udílí Ceny 
spisovatelky Ivony Březinové 
vítězům literární soutěže pro 
žáky základních škol.

září 2022
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Národní knihovna ČR

NarodniknihovnaCR

narodni_knihovna_cr

narodniknihovna

www.nkp.cz
Informace o vstupném, programu 
a pronájmu Zrcadlové kaple na 
www.zrcadlovakaple.cz

Informace o vstupném, programu 
a prohlídkách Astronomické věže 
a historické Barokní knihovny na 
www.klementinum.com

výstavy

Exponát měsíce
5. 9. – 9. 11. 2022 | po–pá, 9.00–19.00 | 
Všeobecná studovna | 0 Kč / 10 Kč *

Monlan Grand Tibetan Dictionary – 
tibetský výkladový slovník – se skládá 
z 223 svazků a pracovalo na něm v po-
slední dekádě přes 200 autorů. Jedná 
se o významné dílo, jehož hlavním 
cílem je zachování tibetštiny jakožto 
živého jazyka. Národní knihovna pře-
vzala slovník do svých fondů při slav-
nostním setkání tibetské delegace 
s představiteli české vlády.  

Doba plastová
9. 8. – 8. 10. 2022 | po–pá, 9.00–19.00 | 
výstavní chodba | 0 Kč / 10 Kč *

Výstava přibližuje návštěvníkům pro-
blematiku péče o knihy se syntetický-
mi prvky. Jsou zde představeny 
ukázky využití plastů v knižní vazbě, 
nahrazování přírodních materiálů i 
obecně výroba a zpracování plastů. 
Značná pozornost je věnována degra-
dačním procesům plastů, především 
uvolňování těkavých látek a změkčo-
vadel, jež ohrožují fyzický stav soused-
ních knih.

Restaurování 
pokladů NK ČR 
aneb tajemství 
práce restaurátora
18. 8. – 2. 10. 2022 | út–ne 10.00–18.00 | 
Galerie Klementinum | zdarma 

Výstava seznamuje návštěvníky s tím, 
co vše je potřeba učinit k trvalému 
uchování knih pro budoucí generace. 

online program

* zdarma pro registrované uživatele / 
vstupné pro širokou veřejnost

změna programu vyhrazena

Představeny jsou různé profese, ale 
i historie ochrany fondů a osobnosti, 
které stály u zrodu tohoto oboru. 
K vidění jsou používaná nářadí a spe-
cifické materiály pro restaurování 
a konzervaci. Na příkladu konkrét-
ních zásahů je prezentována široká 
škála restaurátorských postupů.

akce

Čtenářův 
průvodce 
po Národní 
knihovně
prohlídka | po–pá | 10.00, 10.30 | 
Hala služeb | zdarma

Větší nebo zahraniční skupiny pouze 
po předchozím objednání na adrese 
reference@nkp.cz.

To nejlepší 
z Klementina
prohlídka | 19. 9. 2022 | 17.00 |
Zrcadlová kaple | zdarma

Zrcadlová kaple, Barokní knihovna, 
Astronomická věž. Po předchozím 
objednání na pr@nkp.cz.

Cena 
Rudolfa 
Medka
udílení cen | 20. 9. 2022 | 17.00 |
Révové nádvoří | zdarma

Cenu obdrží historik a politolog Jan 
Adamec a elektroinženýr, publicista 
a popularizátor odkazu ruské proti-


