Program na srpen 2014

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Muzeum: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská 20, D ům U Zlatého slunce,
tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz
Spojení: metro A – Malostranská, tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská
Otev řeno : denn ě mimo Po 10.00–12.30 a 13.00–17.00
Vstupné do stálé expozice: dosp ělí 60 K č, studenti, d ěti, senio ři a návšt ěvníci v rámci
školních skupin 30 K č, rodinné vstupné (max. 2 dosp ělí a d ěti) 100 K č, držitelé pr ůkaz ů ZTP
zdarma, vstupné na krátkodobou výstavu: dosp ělí 40 K č, studenti, d ěti, d ůchodci a
návšt ěvníci v rámci školních skupin 20 K č, rodinné vstupné ( max. 2 dosp ělí a d ěti) 60 K č,
držitelé pr ůkaz ů ZTP zdarma
Stálá expozice
ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO.
TRADICE A VÝZVY ČE SKÉ VZD ĚLANOSTI EVROP Ě
Pod záštitou Če ské komise pro UNESCO a ve spolupráci s hl. m ěstem Praha.
Expozice je zam ěřena na tisíciletou historii vzd ělanosti českého národa od st ředov ěku až po
sou časnost v evropském kontextu (popisky česko- anglické). Prezentovány jsou unikátní
školní pom ůcky, u čebnice, staré tisky, mapy aj. Sou částí expozice jsou školní kabinet,
písa řský koutek, interaktivní program o život ě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky
zp řístupn ěný fond školních vysv ěd čení, promítání dokument ů aj. Expozice je doprovázena
plastikami od Igora Kitzbergra.
Výstava
25.10.2013 – 2. 11. 2014 – HURÁ DO ŠKOLY
Výstava je ur čena pro budoucí, sou časné i bývalé prv ňá čky. Malí návšt ěvníci si mohou
vyzkoušet, jak to chodí ve „velké škole“, dosp ělí návšt ěvníci mohou nostalgicky zavzpomínat
na své slabiká ře, písanky a další školní fenomény. Na výstav ě je p ředstaven výb ěr z
rozsáhlé sbírky slabiká řů a školních obraz ů s nám ětem abecedy, která je poprvé ve v ětší
mí ře prezentována ve řejnosti. Pro malé návšt ěvníky je p řipravena řada interaktivních prvk ů a
doprovodných program ů.
Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Mikulandská 5, tel. 221 966 441
Knihovna je p řístupná ve řejnosti v srpnu: út a čt -9-18 hod.
Fondy PK jsou zam ěřeny p ředevším na oblast pedagogiky
e-mail: pedknihovna@npmk.cz

