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Navštivte výstavu MÁ VLAST CESTAMI PROM ĚN!
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Anketa:

MÁ VLAST CESTAMI PROM ĚN

Jak často chodíte do na ší knihovny

je název výstavy, kterou si m ůž ete prohlédnout v Knihovn ě PF UK v b řeznu  dubnu 2017 .

během semestru?
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

Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užite čné stavby, svědectví
návsích, rekonstruovaných nádra žích, zachrán ěných sakrálních stavbách i znovuo živené p řírod ě.
V roce 2016 se na výstav ě představilo celkem 112 prom ěn a vy si m ůž ete na výstav ě prohlédnout 17
Více informací o projektu najdete na webu Má vlast cestami proměn. Najdete tam i novinky
ro čníku výstavy.
Můž ete se také zú častnit hlasování o nejlep ší prom ěnu roku 2016 , které probíhá do 1. kv ětna 20

Dopln ěk výstavy ve vitríně
Jako dopln ěk výstavy jsme p řipravili ve vitrín ě před knihovnou ukázky obrazových publikací, pr ůvodc

Rychlé odkazy
Katalog PF UK

ČR (a částe čně i ze Slovenska).
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//navstivte  vystavu  ma  vlast  cestami  promen  1404044334.html
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