
   
 

   
 Sbírka arabských knih a rukopisů Národní knihovny 

Setkání dvou světů / Dialog kultur 
21. června – 8. září 2005 

 
Národní knihovna – Ředitelská chodba, Klementinum 1. patro 

 
Výstavu pořádá nevládní organizace Společnost česko-arabská ve spolupráci s  Národní 

knihovnou ČR a zastupitelskými úřady arabských zemí v ČR, nakladatelstvím Dar Ibn Rushd, Centrem 
Jawahiri, Arabským kulturním fórem a dalšími sdruženími a přáteli v rámci Arabských kulturních dnů 
v České republice. 

 
Cílem výstavy je otevřít veřejnosti možnost nahlédnout do arabského světa prostřednictvím 

fondů Národní knihovny ČR a  sledovat česko-arabské kulturní kontakty v běhu času. Expozice 
představuje setkání dvou zdánlivě vzdálených světů, které procházejí neustálou proměnou, neboť 
arabský svět, arabský jazyk i arabská literatura představují otevřený a trvale se rozvíjející organismus, 
který je v naší zemi často vnímán pouze jako jakýsi monolit.  

 
Návštěvník se tak může seznámit s historií arabského světa, vývojem jazyka, písma a literatury. 

Prostřednictvím knih se seznámí s dlouhou historií arabského písemnictví, s bohatostí sbírky arabských 
rukopisů o kterou Národní knihovna ČR pečuje a která byla v rámci programu UNESCO Paměť světa 
v roce 1998 digitalizována a zpřístupněna široké české i mezinárodní veřejnosti.  

 
Sbírky Národní knihovny ČR dokládají dynamiku dialogu kultur, vzájemného poznávání a 

ovlivňování, které probíhá již dlouhá staletí. Středověká arabská literatura a především věda, našla 
v českých zemích úrodnou půdu a její odkaz nalézáme v řadě českých spisů a děl. Země arabského 
světa vždy byly předmětem zájmu českých cestovatelů, kteří své poznatky zaznamenávali, a předali tak 
následujícím generacím odkaz, na který mohla navázat orientalistická a arabistická studia.  

 
       Výstava je tichým průvodcem dlouhou historií česko-arabských kulturních vztahů, které se 
v současné době dynamicky rozvíjejí ku prospěchu všech stran. Pro veřejnost je výstava  zpřístupněna  
od 21. června do 8. září na Ředitelské chodbě v 1.patře Klementina 21. 6. – 2. 7. pondělí – sobota od 
9.00 do 19.00 hod. a od 4. 7.  do 8. 9. pondělí až pátek od 9.00 do 19.00 hod. (Klementinum - je pro 
veřejnost uzavřeno v době státních svátků 5. – 6. 7. a v době uzavření Národní knihovny  od 18. 7. do 
31.7. 2005). Vstupné na výstavu je symbolické v hodnotě 5,-  Kč. 
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