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Významné české ženy  výstava ve vitrín ě před knih

Anketa
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Anketa:

Výstavu ve vitrín ě před knihovnou jsme p řipravili jako dopln ěk k výstavě České v ědkyn ě a jejich p ř

Jak často chodíte do na ší knihovny

českých dějinách m ůž eme nalézt mnoho inteligentních, talentovaných, vzdělaných, krás

během semestru?

a my jsme jich vybrali pro naši výstavu dvanáct. Všechny se v ěnovaly či v ěnují nejr ůzn ějším

Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

díky svému nadání, píli a vytrvalosti vynikly v oboru, pro který se rozhodly.
Na výstavě objevíte dv ě výjimky:

1x za m ěsíc

3 hlasujících

První je malá so ška ženy , pouze 11,5 cm vysoká. Žena, která jí byla p ředlohou, ur čit ě nestudoval

1  2x za semestr

6 hlasujících

nezpívala v ope ře. A v žádném p řípad ě nep řipomíná sou časný ideál krásy. Smysl této so šky nezná

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

šamanský talisman či amulet, mohla být ob ětním darem nebo symbolem Velké matky. P řesto je mi
na ší historie.
Druhou výjimkou je 14letá dívka Jind řiška . M ěla tu sm ůlu, že se ocitla ve špatnou dobu na špatné
v rozhodující chvíli ani na vte řinu nezaváhala a zachovala se velmi state čně, ani ž tu šila, jaký bude

Rychlé odkazy

následky pro ni samotnou i celou její rodinu. Práv ě proto bychom na ni nem ěli zapomínat.
Zdroj:

Katalog PF UK

https://knihovna.prf.cuni.cz//vyznamne  ceske  zeny  vystava  ve  vitrine  pred  knihovnou  1404044783.html
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