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Kde najdete letos Národní knihovnu na 
Světě knihy? 
Všude! 
 

25. 5. 2022 

Praha, Klementinum: Svět knihy 2022, největší knižní veletrh v Česku, se uskuteční 

od 9. do 12. června na pražském Výstavišti a Národní knihovna je odborným 

partnerem. Profesní fórum naplnila diskusními panely k tématům digitalizace, 

zahraniční spolupráce a vysvětlením otázky, jak vypadá knihovnictví ve 21. století. 

Pro širokou veřejnost je po celém areálu instalována zábavně naučná stezka o tom, 

co všechno umí knihovna. 

Letos se již po 27. uskuteční mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Vedle nakladatelů se 

literárního svátku účastní i významné instituce včetně Národní knihovny. Ta bude přítomna 

v místě konání, tedy na Výstavišti v pražských Holešovicích, po celou dobu trvání festivalu 

a pro návštěvníky si připravila zábavně naučnou stezku plnou zajímavých informací 

o systému knihoven. Devět zastávek napříč areálem zodpoví otázky jako například: co se 

stane, když knihovnu postihne záplava? Kolik fotbalových družstev by obsadili čeští 

knihovníci? Proč se dříve dávaly na knihy řetězy? Desátým zastavením pak bude prostor 

Národní knihovny, kde se dozvíte všechno o rozdílech mezi knihovnou obecní, krajskou a 

národní a také ukážeme, že v knihovnách jsou krom knih také živí lidé. Bude možné si přijít 

popovídat i s generálním ředitelem Národní knihovny. 

První den veletrhu je věnován odborníkům a Národní knihovna zajišťuje v Profesním fóru 

hned několik panelů. Debatou „Co najdete v knihovnách ve 21. století“ bude provázet 

Mgr. Martina Košanová, ředitelka Odboru komunikace NK ČR. Odborným garantem panelu 
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„Knihovny a digitalizace“ je generální ředitel NK ČR Mgr. Tomáš Foltýn. Panel 

„Mezinárodní aspekty ochrany a zpřístupňování písemného kulturního dědictví“ povede 

Mgr. Adolf Knoll, náměstek pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK ČR a vystoupí zde 

ředitelka odboru ochrany knihovních fondů NK ČR Ing. Petra Vávrová a ředitel odboru 

historických a hudebních fondů NK ČR Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D., kteří pohovoří o 

mezinárodní spolupráci. 

Svět knihy Prahy 2022 

Datum konání veletrhu: 9. 6. – 12. 6. 2022 

Místo: Výstaviště Holešovice, Praha 

 

Odborné panely NK ČR 

Co najdete v knihovnách ve 21. století? 

Čas: 15:00 

Odborný garant: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL 

Knihovny a digitalizace 

Čas: 16:00 

Odborný garant a moderátor panelu: Mgr. Tomáš Foltýn, generální ředitel NK ČR 

Mezinárodní aspekty ochrany a zpřístupňování písemného kulturního dědictví 

Čas: 17:00 

Odborný garant obsahu a moderátor panelu: Mgr. Adolf Knoll, náměstek GŘ pro vědu, výzkum a 

mezinárodní vztahy NK ČR 

 

Tisková mluvčí Národní knihovny ČR 

Martina Košanová 

Ředitelka Odboru komunikace 

+420 602 811 320 

martina.kosanova@nkp.cz 

www.nkp.cz 
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