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Rok 2020 na UK: Egyptologická výstava a kulatá výročí čtyř
fakult
Také rok 2020 bude plný zajímavých událostí spjatých s Univerzitou Karlovou. Mimojiné uplyne 100 let od doby, kdy byl
univerzitě navrácen její současný název a sté výročí samostatnosti oslaví Přírodovědecká fakulta. Kulatá výročí svého
vzniku si připomenou také tři další fakulty. Pro širokou veřejnost bude mimořádně atraktivní egyptologická výstava, která
bude slavnostně otevřena v červnu. Během celého roku pak bude řadou akcí připomínáno výročí 350 let od úmrtí „učitele
národů“ Jana Amose Komenského.
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Už v lednu si připomeneme výročí úmrtí významné osobnosti univerzity,   Milady Paulové . První řádná profesorka UK
zemřela 17. ledna 1970. Miladu Paulovou připomene výstava v Karolinu a také diskusní podvečer na téma „Ženy ve
vědě“. Koncem roku vzpomeneme i první promovanou doktorku medicíny Annu Honzákovou, od jejíhož úmrtí uplyne
13. října přesně 80 let.
V květnu uplyne 30 let od začlenění tří teologických fakult jako plnoprávných součástí do Univerzity Karlovy. Katolická
teologická fakulta byla z pražské univerzity vyloučena komunistickým režimem v roce 1950, Evangelická a Husitská byly
do té doby vedeny jako samostatné vysoké školy.
Jen o necelý měsíc později oslaví 30 let Fakulta sociálních věd (FSV), o deset let mladší je Fakulta humanitních
studií (FHS). Lékařská fakulta v Plzni oslaví na konci října 75 let od svého vzniku a rovných 100 let samostatnosti si
připomene Přírodovědecká fakulta (PřF). Ta mimochodem sídlí na Albertově, v komplexu budov pojmenovaných po
lékaři a historikovu Eduardu Albertovi, od jehož úmrtí uplyne v září 120 let.

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-14626.html
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V úterý 30. června bude slavnostní vernisáží otevřena egyptologická výstava „Sluneční králové“, která svým záběrem
dosud neměla v českých zemích obdoby. Do Národního muzea se sjedou významné osobnosti včetně čtyř prezidentů.
V prosinci 2020 uplyne 130 let od narození   Jaroslava Heyrovského , jediného českého vědce, který byl kdy oceněn
Nobelovou cenou. Po celý rok pak bude nejen na UK připomínán odkaz Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí
uplyne 350 let.
Nejvýznamnější výročí a události Univerzity Karlovy v roce 2020:
LEDEN
• 50. výročí úmrtí Milady Paulové (17. ledna 1970), první řádné profesorky v dějinách UK
ÚNOR
• 100. výročí - Pražské české univerzitě byl navrácen název Karlova univerzita (19. 2. 1920)
KVĚTEN
• 30 let od začlenění tří teologických fakult do UK (na základě zákona č. 163/1990 Sb. z 3. května 1990 s účinností

od 10. května 1990)
ČERVEN
• 30 let od vzniku Fakulty sociálních věd (1. června 1990)
• 100 let od zřízení samostatné Přírodovědecké fakulty (24. června 1920)

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16624.html
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• vernisáž egyptologické výstavy "Sluneční králové" v Národním muzeu (30. června 2020)
SRPEN
• 20 let od vzniku Fakulty humanitních studií (1. srpna 2000)
ZÁŘÍ
• 120 let od úmrtí lékaře, pedagoga, a historika Eduarda Alberta (26. září 1900)
ŘÍJEN
• 80. výročí úmrtí Anny Honzákové, první promované doktorky medicíny (13. října 1940)
• 75 let od vzniku Lékařské fakulty v Plzni (27. října 1945)
LISTOPAD
• 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského (15. listopadu 1670)
PROSINEC
• 130. výročí narození Jaroslava Heyrovského (20. prosince 1890)


