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Jak často chodíte do na ší knihovny

Ve vitríně před knihovnou si m ůž ete prohlédnout malou výstavku, která stru čně přibli žuje čty

během semestru?

historie i nedávné minulosti Univerzity Karlovy. Všechny události, které si p řipomínáme, n

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

nejen formování Univerzity Karlovy, ale i vývoj celé české spole čnosti.
Ve vitrín ě najdete p řipomínku t ěchto událostí:
18. ledna 1409  král Václav IV. vyhlásil Dekret kutnohorský , jím ž se změnil p ři rozhodová
univerzity pom ěr hlas ů ve prosp ěch Čech ů (3 hlasy), ostatní národy m ěly dohromady pouze 1 hlas.
9. července 1609  císa ř Rudolf II. vydal Majestát . Tato listina zajistila svobodu vyznání pro
v letech 1840 1850 hrab ě Leopold Thun Hohenstein provedl řadu školských reforem . Dí
Univerzita postupn ě měnila ve státní ústav vychovávající profesionální vrstvu inteligence.

Rychlé odkazy

24. kv ětna 1949  byli popraveni dva studenti PF UK z politických d ůvodů. V politických pr
popraveni Boris Ková říček a Karel Bacílek ml., v roce 1950 byl popraven Veleslav Wahl.
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