
Nejzajímavější 
knihkupectví a knihovny 
na světě



Libreria Acpua Alta Benátky
Daleko od davů turistů, ale přitom 
nedaleko od kostela Chiesa Santa Maria di
Formosa je jedno úžasné místo. To musíte 
vidět. Jedna z nejoriginálnějších knihoven 
na světě. Knihovna s neodolatelnou 
atmosférou, kterou občas zaplavuje voda.



Selexyz Bookstore, Maastricht, Holandsko.
Před pár lety se Merkx + Girod rozhodli 
přetvořit starý dominikánský kostel v jedno z 
nejúžasnějších knihkupectví.



knihkupectví Café FRA Praha
Provozování literární kavárny. Prodej knih. 
Pravidelná autorská čtení. Možnost připojení k 
internetu a posezení na zahrádce.



Cook and Book Brusel, Belgie
Toto knihkupectví nějak dokáže být rozmarné a 
lehce morbidní zároveň.



Daunt books Marylebone, nejlepší 
knihkupectví V Londýně na Yelpu



El Péndulo Mexico
Pro ty, kteří holdují spíše zeleni (a také 
kavárnám), existuje toto knihkupectví –
Cafebreria El Pendulo, Mexico City



Librería El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires
El Ateneo, Buenos Aires
Návštěvníci tohoto knihkupectví mohou obdivovat strop zdobený freskami, 
vyřezávané ornamenty červené záclony vyrobené z plyše. Stavba byla totiž v 
roce 1919 původně divadlem, o deset let později se z ní stalo kino a nyní již 
plní funkci knihkupectví



The Bookàbar Bookshop, Řím, Itálie



Rozlehlé neo-gotické knihkupectví bylo poprvé otevřeno v roce 1906 a 
obsahuje tzv. „schody do nebe“. Livraria Lello, Porto, Portugalsko.
interiér inspiroval i školu v Bradavicích z knihy Harryho Pottera



Kid’s Republic Book Store, Beijing (Čína)
ráj pro děti



Původní obchod vznikl v roce 1919 a byl známým útočištěm pro slavné spisovatele. Během 
německé okupace byl však v roce 1940 zrušen. Druhý obchod téhož jména byl otevřen o 

jedenáct let později, jako hold původnímu Shakespeare And Company.
Toto legendární knihkupectví bylo otevřeno v roce 1951 Američanem G. Whitmanem a stalo se 
poutním místem pro členy beatové generace. Již od začátku Whitman dovoloval cestujícím 
umělcům a spisovatelům se ubytovat v jeho obchodě, který slouží zároveň jako knihovna.



Virgin Megastore, Paříž (Francie) – původně banka



Knihkupectví Le Bal des Ardents, Lyon



Corso Como, Milán
Knihkupectví skryté za nenápadnou fasádou bylo založeno roku 1991 šéfredaktorem 
časopisu Vogue. Objekt je kombinací knihkupectví, designových obchodů, hotelu a 
střešní zahrady. Mísí se zde umění, architektura, módní tituly a designový nábytek.



Brazilské knihkupectví působí dojmem, jako by bylo samo postaveno z knih. 
Livraria da Vila, Sao Paulo, Brazílie.



Slovensko, Plural Bookshop, Bratislava



John W. Doull, Dartmouth (Velká Británie)


