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Jak často chodíte do na ší knihovny

Na ší výstavou Významné osmi čky v českých dějinách 20. století v obrazech, filmových do

během semestru?

chceme připomenout čty ři události, které se staly důle žitými mezníky v d ějinách Československa 2

Denn ě

9 hlasujících

zp ůsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti

1  2x týdn ě

40 hlasujících

který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičin ěn

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

situací, na které musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudov

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

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

českého národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter.

Výstava má 3 části:
Obrazová část – najdete ji v záv ěsných panelech v knihovn ě, ka ždému roku jsou v ěnovány 4 pla
představujeme (samoz řejmě ne v úplnosti) prost řednictvím dobových fotografií , denního tisku ,
materiál ů atd.

Rychlé odkazy

Filmové dokumenty – na panelech v knihovn ě, na nást ěnkách či voln ě k rozebrání jsou k dispozic
Ty odkazují na zajímavé filmové dokumenty na YouTube , které byly vybrány k jednotlivým událost

Katalog PF UK

Zákony – do vitríny p řed knihovnou jsme připravili ukázky zákon ů a vládních na řízení, které státní

UKA Ž

dob ě. Výstavku jsme doplnili literaturou z fondu knihovny vztahující se k t ěmto událostem.

Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád

Při tvorbě jednotlivých panelů byly použity materiály ze vzd ělávacího portálu http://www.moder
Ji řího Pernese: Okam žiky osudových rozhodnutí: (zlomové události českých d ějin ve 20. století).

Portál e zdroj ů UK

Zdroj:

Levná knihovna

https://knihovna.prf.cuni.cz//vyznamne  osmicky  v  ceskych  dejinach  20  stoleti  nova  vystava  1404044610.html
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