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Výstava v knihovn ě: NEPÁL  TAJEMNÉ KRÁLOVSTV
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Anketa:

Zveme vás na výstavu fotografií man žel ů Anny a Tomáše Nyklových : Nepál  tajemné královs

Jak často chodíte do na ší knihovny

omlouváme za sníženou kvalitu fotografií, zradila nás technika. A abychom vám u šet řili čas s googl

během semestru?

vás n ěkolik základních informací o Nepálu.

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

NEPÁL
Nepál je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve st řední části Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lid
východ ě i západě s Indií. Má rozlohu 147 181 km² a více než 31 milion ů obyvatel. Hlavním a nejv ětš
(2 500 000 obyvatel). Nejvy šší horou Nepálu je Mount Everest (8 848 m n.m.), který je zároveň nejv
jazykem je nepálština a převa žujícím náboženstvím hinduismus. 28. kv ětna 2008 byla zem ě prohlá š
k faktické zm ěně ve federaci v šak dosud nedo šlo.
Obyvatelstvo tvo ří hlavně samotní Nepálci (52%), dále pak Bihárci (19%), Tharuové (3,6%), Ta
(3%), Hindustánci, Tibe ťané, Bhútiové, Šerpové a další. K hinduismu se hlásí 80,6% populace, k b

Rychlé odkazy

4,2%. Gramotnost je zde 48,6% (62,7% mužů a 34,9% žen). Lidé se zde dožívají 60,18 let (muži
Pr ůměrný v ěk je 20,4 let.

Katalog PF UK

Administrativn ě se Nepál člení na 14 zón a 75 okres ů, které jsou seskupeny do 5 oblastí.

UKA Ž

obvodním ú řadem, který se stará o dodr žování práva a po řádku a lokáln ě dohlíží na práci ministerský

Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK

Ekonomika  Nepál je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa, a ž polovina ob

TÝMOVÁ STUDOVNA

chudoby. Nepálský trh práce s 10 miliony pracovníky trpí vá žným nedostatkem vzd ělané kvalifikované

Provozní a výpůjční řád

zam ěstnává 81% pracovní síly, služby 16% a řemesla 3% obyvatel. Pěstuje se zde rý že, kuku

Portál e zdroj ů UK

ko řenová zelenina, mléko a maso vodních buvol ů. Pr ůmysl zpracovává hlavn ě zem ědělské produkty,

Levná knihovna

tabáku a zrna.
Turismus  pestrá krajina a stará, exotická kultura Nepálu p ředstavují významný turistický potenc
osmitisícových vrchol ů se nachází práv ě v Nepálu, který je díky tomu rájem pro treka ře, milovníky ho

Zasílat novinky emailem

Království Mustang je oblast v pohoří Himálaj, donedávna polosamostatné království. Má rozl
zhruba 15 000 obyvatel. Hlavním městem je Lo Manthang. Mustang leží pod horou Annapurna na

Váš email

výrazný výb ěžek obklopený územím Tibetu. Většina obyvatel žije v údolí řeky Kali Gandaki, která tvo
vyzna čuje velmi drsným a suchým klimatem.

OK
První cizinci směli království navštívit až v roce 1951. Konkrétn ější poznatky o Mustangu přinesl a
cestovatel Michel Peissel, který jako první obdržel povolení k del šímu pobytu a ke vstupu do hlavníh
letech obsadil Mustang bojovný kmen Khamů, který uprchl z Tibetu a proměnil oblast v základnu
čínské okupaci. Situace se uklidnila v 70. letech, poté začala nepálská vláda provozovat kontrolovan
byl vpu štěn omezený po čet cizinc ů, pokud slo žili poplatek 700 dolarů na týden a měli s sebou do
náv štěvníci nijak nenarušovali místní tradi ční zp ůsob života. Po p řijetí nepálské republikánské
mustangská autonomie zru šena a panovník si ponechal pouze ceremoniální funkce. Obyvatelé Must
a vyznávají buddhismus.
Zajímavosti o Nepálu
národní kv ětinou je rhododendron
v ji žním Nepálu se narodil v roce 563 p ř.n.l. Gautama Buddha
vlajka Nepálu má neobvyklý tvar, jsou to vlastn ě dva spojené trojúhelníky a na nich jsou obrazce sl

Zdroj: Wikipedie.
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