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2) 

výtvarné umění) 

Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první 

třetiny 16. století 

C28732 

https://katalog.upm.cz/documents/238780  

Norbert Grund. Velký mistr malých formátů 

C28744 

https://katalog.upm.cz/documents/239347  

Sekora. Mravenčí a jiné práce 

C28733 

https://katalog.upm.cz/documents/238781  

Čekání na kometu... Halleyova kometa 1910 na pohlednicích 

C28749 

https://katalog.upm.cz/documents/238942  

Jak namalovat vejce? Příběh malíře Josefa Šímy 

B8161 

https://katalog.upm.cz/documents/239343  

Tomáš Lahoda – Voilá! 

B8151 

https://katalog.upm.cz/documents/238988  

27 let Symposion 

B8150 

https://katalog.upm.cz/documents/239153  

Modernity, history, and politics in Czech art 

D21656 

https://katalog.upm.cz/documents/238949  

Kupka. Průvodce sbírkou Musea Kampa 

D21606 

https://katalog.upm.cz/documents/238936  

Nástin všesokolského výtvarnictví. 

Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948) 

D21646 

https://katalog.upm.cz/documents/238974  

Ztracené dioráma – příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě 

v New Yorku v roce 1939 

D21659 

https://katalog.upm.cz/documents/238982  

Umoped – srdcesvět 

D21645 

https://katalog.upm.cz/documents/238973  
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3) 

Výtvarné umění a jeho subverzní role v období normalizace. 

Demytologizační a detektivní příběh 

D21641 

https://katalog.upm.cz/documents/238969  

Kupka. Guide through Museum Kampa's collection 

D21667 

https://katalog.upm.cz/documents/239044  

Sklo ve výtvarné a designérské praxi 

D21650 

https://katalog.upm.cz/documents/239045  

výstavní katalogy) 

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století 

KB21470 

https://katalog.upm.cz/documents/238768  

Emanuel Frinta (1896–1970) 

KB21482 

https://katalog.upm.cz/documents/239009  

Předehra ke slávě. Raná tvorba Alfonse Muchy, 1881–1895 

KB21479 

https://katalog.upm.cz/documents/239010  

Grassimesse 2019 

KB21423 

https://katalog.upm.cz/documents/238900  

Umění dlouhého století 1796–1918. Portrét sbírky 

KB21477 

https://katalog.upm.cz/documents/238897  

Nebourat! Podoby brutalismu v Praze 

KB21499 

https://katalog.upm.cz/documents/238770  

Pravoslav Sovak. Krajiny času / Landscapes of time 

KB21472 

https://katalog.upm.cz/documents/238844  

Hommage à Peter Vajda 

KB21473 

https://katalog.upm.cz/documents/238843  

Ben Willikens. Prostory modernismu / Spaces of modernity / Räume der Moderne 

KB21476 

https://katalog.upm.cz/documents/238838  
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4) 

František Kyncl. Bod, čára – prostor / Point, line – space 

KB21475 

https://katalog.upm.cz/documents/238840  

Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of dialogue 

KB21478 

https://katalog.upm.cz/documents/238896  

Náchodský výtvarný podzim 

KB21480 

https://katalog.upm.cz/documents/239034  

 

fotografie) 

Když jsem byl fotografem 

E8892 

https://katalog.upm.cz/documents/238946  

Ostrava má Budoucnost. 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve 

fotografiích 1919–2019 

E8891 

https://katalog.upm.cz/documents/238948  

 

architektura) 

Historická sídla v kulturní krajině. Sborník příspěvků z celostátního semináře konaného ve 

dnech 13.–15. září 2017 v Hořovicích 

C28747 

https://katalog.upm.cz/documents/238943  

Zmizelá poezie opavských předměstí Jaktaře, Kateřinek a Kylešovic. Ze soukromé sbírky 

Rudolfa Dybowicze 

C28752 

https://katalog.upm.cz/documents/239055  

Šumperák. Ztráta plánu / plans went astray 

D21654 

https://katalog.upm.cz/documents/239052  

The architectural history of the Kunsthaus Zürich 1910–2020 

D21644 

https://katalog.upm.cz/documents/238983  
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5) 

užité umění a design) 

Home Stories. 100 years, 20 visionary interiors 

B8152 

https://katalog.upm.cz/documents/239056  

300 Jahre Christoph Palme Kristallkronleuchter 

C28739 

https://katalog.upm.cz/documents/239050  

Parádní kočáry hraběte Gallase 

D21666 

https://katalog.upm.cz/documents/238981  

Pozor, ještě není vyhráno... Plakáty sametové revoluce v pražských ulicích 

D21649 

https://katalog.upm.cz/documents/239033  

 

ostatní) 

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století 

D21665 

https://katalog.upm.cz/documents/238945  

Antonín Raymond v Japonsku 1948–1976. Vzpomínky přátel 

D21652 

https://katalog.upm.cz/documents/239047  

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni 

D21657 

https://katalog.upm.cz/documents/239043  

Písně v obleku. Hudební dvoulisty z časů, které uplynuly 

D21664 

https://katalog.upm.cz/documents/238977  

Terezín Declaration – Ten Years Later 

D21648 

https://katalog.upm.cz/documents/238978  

Habent sua fata bibliothecarii 

D21658 

https://katalog.upm.cz/documents/239048  

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad 

KB21494 

https://katalog.upm.cz/documents/239499  
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