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UK
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Jak často chodíte do na ší knihovny

Výstava LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY. Události a díla literatur ČSR 1918 –

během semestru?

s literárním d ěním v Československé republice prost řednictvím výkladu o vybraných událostech literá

Denn ě

9 hlasujících

i mno žství unikátního obrazového materiálu. Představuje mezivále čnou Československou republik

1  2x týdn ě

40 hlasujících

stát, v n ěmž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtin ě, ale také ve sloven štin ě, němč

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

ma ďarštin ě č i pol štin ě.

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

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

Ka ždý panel výstavy je věnován literárnímu d ění jednoho roku a je rozd ělen do t ří částí:
první část informuje o takových událostech literárního života, jakými bylo nap říklad zakládání liter
náv štěvy zahrani čních spisovatel ů č i udílení literárních cen
druhá část je v ěnována vybranému literárnímu dílu, napsanému v češtin ě, sloven štin ě č i n ěmčin ě
ohlas a p ředstavuje jeho autora

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž

třetí část panelu dopl ňuje p ředstavu o dobové literární tvorb ě prost řednictvím obálek n ěkolika kni
vy šly
Děkujeme za zap ůjčení výstavy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Digitální repozitá ř UK

Zdroj:

Historická sbírka PF UK

https://knihovna.prf.cuni.cz//literarni  kronika  prvni  republiky  vystava  v  knihovne  pf  uk  1404044860.html
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