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Originály památky UNESCO exkluzivně v Galerii 
Klementinum jen do neděle 19. června 

 
 Dne 25. května 2011 byla pražská kolekce 526 univerzitních tezí z Národní 
knihovny ČR zapsána do registru UNESCO Paměť světa. Národní knihovna se 
rozhodla u této příležitosti na pouhých 6 dnů některé z originálů vystavit 
v trezorové místnosti Galerie Klementinum. 
 
„Umožníme návštěvníkům zhlédnutí deseti vybraných originálů. Ty budou z bezpečnostních 
důvodů umístěny v trezorové místnosti, která splňuje veškerá bezpečnostní opatření. 
V samotné galerii vystavíme také pět reprodukcí originálů,“ říká Tomáš Böhm, generální 
ředitel Národní knihovny. Dále dodává, že se jedná na dlouhou dobu o poslední možnost 
vidět soubor deseti tezí na jednom místě. „Nepředpokládám, že bychom v nejbližší době 
vystavovali, či zapůjčili soubor tak vysokého počtu originálů. Jedná se o unikáty a opakovaná 
manipulace tohoto rozsahu jim logicky neprospívá.“  
 
Vedle tezí zapsaných v registru UNESCO budou k vidění předměty z historických prostor 
Klementina, které nyní procházejí revitalizací. I zde se jedná o poslední možnost být těmto 
unikátům téměř nadosah. „Poklady z Barokního knihovního sálu a Astronomické věže budou 
přestěhovány zpět na svá původní místa v řádu týdnů. Vystaveny v Galerii Klementinum 
budou rovněž do této neděle,“ vysvětluje Böhm. 
 
Co je univerzitní teze 
 
Pražská kolekce 526 univerzitních grafických tezí je největší sbírkou na světě. Všechny teze 
této sbírky se vážou k jediné instituci - Filozofické fakultě pražské univerzity. Sbírka je 
dodnes uchovávána na místě svého původu, tj. v historické budově někdejší pražské 
jezuitské koleje Klementinum, která je sídlem Národní knihovny ČR 
 
Kolekce postihuje léta 1637 – 1754 a pokrývá tak vrcholné období užívání grafických tezí v 
univerzitním prostředí. Svým časovým rozpětím mapuje sbírka postupnou proměnu podoby 
grafických listů takřka bez mezer, a proto bývá považována za svého druhu kroniku barokní 
ikonografie. Tento soubor nesmírné kulturně-historické a umělecko-historické hodnoty je 
důležitým pramenem k poznání náplně filozofického studia na univerzitách, jež byly úzce 
spjaty s působením jezuitského řádu, a umožňuje také rozšířit naši představu o podobě 
dobových univerzitních ceremoniálů. 
 
 

Galerie Klementinum: úterý – neděle 10,30 – 18,00 hod. 
Vstupné: dospělí 60 Kč, senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč, skupina 10ti 

a více osob / 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma. 

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