
akce

Čtenářův
průvodce po 
Národní knihovně
školení | každé po–čt, 10.00, 16.00 | 
Hala služeb | 0 Kč | cz, en

Seznámení se službami a studovnami 
NK ČR. Větší nebo zahraniční skupiny 
pouze po předchozím objednání na 
adrese reference@nkp.cz.

Klementinská
měření
prohlídka | 10. 1. 2023, 13.00 | 
Zrcadlová kaple | 0 Kč | cz

Sluneční hodiny, meteorologie a jiné 
zajímavosti exteriérů Klementina. Po 
předchozím objednání na pr@nkp.cz.

Z klementinských 
pokladů
přednáška | 10. 1. 2023, 17.00 | 
zasedací místnost, 1. patro | 0 Kč | cz

Přednáší Michal Dragoun na téma
Obecní knihovna Starého Města 
pražského v 15. století.

Exkurze 
pro pohybově 
znevýhodněné
prohlídka | 24. 1. 2023, 15.00 | 
vchod A | 0 Kč | cz

Navštívíte Studentské a Révové nádvo-
ří, Křižovnické chodby, Všeobecnou 
studovnu či Halu služeb. Prohlídku 
zakončí návštěva Zrcadlové kaple. 
Délka prohlídky je zhruba jedna 
hodina. Nájezdy pro vozíky budou 
zajištěny. Po předchozím objednání na 
734 850 026 / Jana.Mrnkova@nkp.cz

Leden 2023
program

Národní knihovna ČR

NarodniknihovnaCR

narodni_knihovna_cr

narodniknihovna

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

výstavy

Exponát měsíce
11. 1. – 14. 2. 2023 | po–so, 9.00–19.00 
Všeobecná studovna | 0 / 20 Kč * | cz, en

Rukopis ze středověké knihovny 
Starého Města pražského. Podle filig-
ránů vznikl kolem roku 1400. Jeho nej-
rozsáhlejším dílem je spis pozdně an-
tického autora Rutilia Taura Aemiliana 
Palladia (4. století) De agricultura
(O zemědělství). Užívání rukopisu 
dokládá latinsko-česká marginální 
glosa na fol. 16r „terrebintus – cheb-
die“. Další soubor textů rukopisu se 
vztahuje ke Kristovu umučení – jde jak 
o výňatky z evangelií, tak o rozšířené 
apokryfní Nikodémovo evangelium 
a další meditativní texty, které se 
k umučení vztahují (kromě kratších 
i dialog s Pannou Marií, za jehož 
autora byl ve středověku považován 
Anselm z Canterbury).

Knihovna?
Národní!
9. 1. – 31. 3. 2023 | po–so, 9.00–19.00 | 
výstavní chodba | 0 / 20 Kč * | cz

Víte, co se stane, když knihovnu 
postihne záplava? Kolik fotbalových 
družstev by obsadili čeští knihovníci? 
A proč se dříve dávaly na knihy řetězy? 
Tyto i mnohé další otázky vám zodpoví 
zábavně naučná stezka Národní 
knihovny.

pro stažení 
online programu 
naskenujte QR kód

* zdarma pro registrované uživatele / 
vstupné pro širokou veřejnost

změna programu vyhrazena

1. 1. – 31. 3. 2023

Omlouváme se. Turistická trasa 
Astronomická věž – Barokní 
knihovna je z technických 
důvodů uzavřena.

We are sorry. Guided tours at 
the Astronomical Tower and 
the Baroque Library are 
cancelled.

80-7149-545-X

A

ALEPHALEPH

www.nkp.cz

Navštivte
Klementinum
virtuálně!

Naskenujte QR kód a projděte 
si Astronomickou věž, Barokní 
knihovnu nebo Matematický 
sál z pohodlí domova.

Potřebujete
studovat 
ve skupině?

Rezervujte si Týmové studovny!
vstup z místnosti č. 79
po–so, 9.00–19.00

· kapacita 10 a 16 osob
· rezervace přes čtenářské konto
  nebo v Referenčním centru
· tabule, interaktivní projektor 


