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Stálá expozice
ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO.
TRADICE A VÝZVY ČESKÉ VZDĚLANOSTI EVROPĚ
Pod záštitou České komise pro UNESCO a ve spolupráci s hl. městem Praha.
Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po
současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní
pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, písařský
koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenském, elektronicky
zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.
Krátkodobá výstava
Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století
Termín: 2. 5. – 25. 10. 2015
Výstava připomíná 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby (1765-1815), který je
díky své slavné vánoční mši v obecném povědomí zapsán především jako hudební skladatel. Ryba
však byl hlavně učitel a dalo by se říct, že díky svému příkladnému přístupu k vyučování i žákům byl
jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen dobového, jeho nesmírná obětavost a lidský
přístup k dětem by mohly sloužit za vzor i dnešním učitelům. Výstava klade důraz právě na Rybovo
učitelské působení a ukazuje ho zasazené i do širšího kontextu dobového školství, samozřejmě ale
nejsou pominuty ani jeho aktivity hudební a nastínění jeho osobního života.
4.6.2015 – 9 – 15,00 h - odborný seminář Jan Hus a husitství v moderní době (součástí bude i
literárně hudební pořad A. Strejčka a M. Koláčkoví Mistru J. Husovi s láskou

13.6.2015 – 19 – 0,1 - Muzejní noc
Program Pražské muzejní noci v NPMK, Valdštejnská 20
Letošní Pražská muzejní noc proběhne ve zcela rekonstruovaných prostorách a zpřístupní dvě nové
expozice – Třídu v době První republiky a Třídu v 70.-80. letech 20. století. Během večera zazní i
písně složené Jakubem Janem Rybou pro děti. Muzejní noc tak přináší výjimečnou možnost
vyslechnout Rybovy nepříliš známé skladby. Návštěvníci se budou moci zprostředkovaně podívat i do
vzdáleného Japonska a vyzkoušet si japonskou kaligrafii.

Výstava Wingmen – Letci (ve spolupráci se ZÚ ČR v Izraeli) - v muzeu - návštěva možná pouze
po předběžné dohodě

Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Mikulandská 5, tel. 221 966 411, 415, e-mail: pedknihovna@npmk.cz,
www.npmk.cz/knihovna, csk.npmk.cz
www.epk.cz
Knihovna je přístupná po-pá 9-18 h.
Spojení: metro B – Národní, tram 9, 18, 22, st. Národní třída.
Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání a školství. V současné době je zde
výstava: Výstava Řemesla dnes a před sto lety
Program Pražské muzejní noci v Pedagogické knihovně, Mikulandská 5
Doprovodné akce: Maratón čtení, Řemeslné hrátky se spisovatelkou Klárou Smolíkovou,
Bobův kvíz, Biograf, Kdo si hraje, nezlobí

