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Výstava představí významnou klementinskou osobnost:
literárního historika Josefa Truhláře

Praha, Klementinum: Od 14. 2. do 12. 4. 2014 připomene Národní Knihovna ČR stoleté
výročí úmrtí vynikajícího literárního historika, editora a kustoda c. k. Veřejné
a universitní

knihovny

Josefa

Truhláře.

Výstava

Josef

Truhlář & klementinská

knihovna se zaměří na ukázky jeho statí a knih včetně reprodukcí rukopisů, jeho roli
ve sporu o podvržené Rukopisy královédvorský a zelenohorský i na dějiny knihovny
v Klementinu, v nichž sehrál výraznou roli.
V pátek 14. února 2014 tomu bude přesně 100 let, kdy zemřel Josef Truhlář (1840-1914),
přední odborník a učenec, který se do dějin české literatury i kodikologie trvale zapsal svými
pracemi o českém humanismu, stejně jako nálezovými zprávami o českých a latinských
literárních památkách a jejich edicemi. Vedle toho v pozdějších letech významně zasáhl do
sporu o podvržené Rukopisy královédvorský a zelenohorský na straně jejich odpůrců.
Truhlář o Rukopisech publikoval množství statí také v souvislosti se zpracováním
rukopisného fondu dnešní Národní knihovny, jež v letech 1905 a 1906 vyústilo ve vydání
jeho monumentálních katalogů latinských a českých rukopisů. „Do povědomí laické i odborné
veřejnosti se Truhlář zapsal také četnými literárněhistorickými pracemi, z nichž mnohé dosud
nebyly překonány. Ne zcela právem se občas zapomíná na jeho zajímavé a poutavé
pojednání o dějinách klementinské knihovny,“ podotýká PhDr. Renáta Modráková, která
spolu s Mgr. Jindřichem Markem, Ph.D. připravila scénář výstavy.
Právě poznatky o dějinách knihovny a jejím umístění v Klementinu včetně reprodukcí
dobových fotografií i plánů jsou rovněž jednou z podstatných částí expozice, která nabídne
též stati Josefa Truhláře o starší české literatuře, ukázky vydaných publikací, reprodukce
z rukopisů a panely s informacemi o jeho životě, díle i o jeho postoji ke sporu týkajícího se
podvržených Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Exponáty a archivní materiály laskavě zapůjčily či poskytly k reprodukování:
Archiv hlavního města Prahy, Knihovna Národního muzea, Národní památkový ústav, Státní
oblastní archiv v Třeboni, Archiv Národní knihovny a paní Jana Truhlářová-Ruthová
Výstavu Josef Truhlář & klementinská knihovna bude možné navštívit 14. 2. – 12. 4.
2014 na Výstavní chodbě v přízemí Národní knihovny ČR každý den od 9.00 do 19.00
s výjimkou neděle. Vstupné pro uživatele a držitele průkazu Národní knihovny ČR je
zdarma, pro ostatní návštěvníky 5 Kč.
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