
 

 

 22. 3. 2016
 

Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz <Pro novináře> 

  

 
 

Knihy znovu nalezené odhalují osudy lidí i charakter doby  
 

 

Praha, Klementinum: Každý lidský život je jedinečným příběhem. Svědectví o své 

životní pouti může podat nejen člověk sám, ale také knihy, které vlastnil. I to odhaluje 

Projekt Knihy znovu nalezené, jehož hlavním realizátorem je Národní knihovna ČR. 

Kromě samotné katalogizace se řešitelskému týmu podařilo vypátrat několik tisíc 

původních vlastníků knih a dvacet jejich životních příběhů představit veřejnosti ve 

formě krátkých medailonů.   

 

„Národní knihovna ČR sloužila v minulosti mimo jiné i jako centrální instituce určená 

k deponování mnoha separátních knižních fondů, které pocházely z mnoha různých 

zdrojů. Do jejích sbírek se tak dostaly například nejen knihy zabavené nebo 

zavlečené na území Československa během II. světové války či těsně po ní, 

deponáty z různých uzavřených institucí, ale samozřejmě také dary a další knižní 

celky,“ řekl k projektu jeho hlavní řešitel Mgr. Tomáš Foltýn. 

 

Mezinárodní projekt Knihy znovu nalezené je realizován ve spolupráci Národní 

knihovny ČR a norské nadace Stiftelsen Arkivet v období od ledna 2015 do dubna 

2017. Během jednotlivých výzkumných činností bylo zatím zmapováno a následně 

zpracováno téměř 16 000 svazků nebohemikálních dokumentů, pocházejících od 

více než 2 000 původních vlastníků. Česko-norský vědecký tým provedl rozsáhlý 

http://www.nkp.cz/
http://www.klementinum.cz/


archivní výzkum, který přispěl k vyjasnění několika otázek spojených s nakládáním 

s kulturními statky ve 30. až 50. letech 20. století. Výsledky byly představeny 

veřejnosti hned několika způsoby. Od vydávání odborných monografií a pořádání 

klasických výstav, až po moderní způsoby prezentace, jakým je například virtuální 

výstava nebo velmi zajímavé propagační video. 

 

 

 
 

 

Projekt Knihy znovu nalezené je jedinečným počinem, který díky svému konceptu 

umožňuje propojit rutinní knihovnické činnosti s interdisciplinárním výzkumem a 

aktivní prezentací našich kulturních dějin, což je v našem prostředí nepříliš obvyklý 

přístup. Bližší informace o projektu jsou dostupné na webu 

 www.knihyznovunalezene.eu. Kontaktovat lze i hlavního řešitele projektu Mgr. 

Tomáše Foltýna.

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3gYPX4ZQSc
http://www.knihyznovunalezene.eu/


Projekt Knihy znovu nalezené (č. EHP-CZ06-OV-1-039-2014) je financován z 80 % 

z finančních prostředků Evropského hospodářského prostoru (EHP) a z 20 % ze 

zdrojů Ministerstva kultury České republiky. 

 

  

 

 

 
 

 

 
 


