
NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM  A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Muzeum: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská 20, Dům 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
Otevřeno: denně mimo Po 10.00–12.30 a 13.00–17.00
Vstupné do stálé expozice: dospělí 60 Kč, studenti, děti, senioři a návštěvníci v rámci školních 
skupin 30 Kč, rodinné vstupné (max. 2 dospělí a děti) 100 Kč, držitelé průkazů ZTP zdarma, vstupné 
na krátkodobou výstavu: dospělí 40 Kč, studenti, děti, důchodci a návštěvníci v rámci školních 
skupin 20 Kč, rodinné vstupné ( max. 2 dospělí a děti) 60 Kč, držitelé průkazů ZTP zdarma

duben 2013
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 J. A. Komenský, život, dílo, odkaz, promítání dokumentů aj. Expozice je 
doprovázena plastikami od Igora Kitzbergra.

Výstava
9. 11. 2012  - 9. 6. 2013  POKLADY ČTYŘ STALETÍ 

Výstava ke 120. výročí založení muzea.

Rok založení muzea je tradičně spojován s rokem 1892, kdy u příležitosti oslav 300. výročí narození J. 
A. Komenského  vzniklo tzv. Museum Komenského. Sbírka komenian však nebyla jediným kořenem, z 
nějž pedagogické muzeum vyrůstalo – druhým byla tzv. Stálá  výstava školská - rozsáhlá sbírka 
pomůcek, kde si mohli všichni zájemci prohlédnout učební prostředky užívané v tehdejší škole. 
Výstava návštěvníky seznámí nejen s historií muzea, ale předvede i výběr těch největších vzácností, 
které muzeum opatruje – mj. učebnice užívané koncem 17. století na jezuitských školách, stará vydání 
děl J. A. Komenského, vzácné školní obrazy K. S. Amerlinga z roku 1850, názorné pomůcky z konce 
19. století (např. model parního stroje či telegrafu) či fotografie ze školního prostředí z konce 19. 
století.

11. 4. -  17.00 - Lajsková
Ferdinand Krch navázal na české i evropské reformní snahy 20. a 30. let, působil na řadě tzv. 
českých škol pokusných a v redakcích několika časopisů pro děti. Svým pedagogickým působením 
ukázal, že je potřebné  věnovat dětem dostatek času a porozumění a vést je k rozvoji  jejich 
schopností. Za svou práci si získal mezinárodní uznání. Oceněn byl i doma, v roce 1966 obdržel k 85. 
narozeninám titul zasloužilého učitele. Výchovné zásady Ferdinanda Krcha jsou nepochybně i dnes v 
mnohém aktuální. 
(40. výročí úmrtí)
 

Pořady pro školy na objednávku
Pojď sem, dítě! (vzdělávací pořad o J. A. Komenském)
Za tajemstvím písma a papíru (výtvarná dílna pro děti)
Evropský humanista Přemysl Pitter (vzdělávací pořad k dějinám 20. století)
Bližší informace a objednávky min. 1 týden předem na tel. čísle 257 533 455, e-mail:  
pedagog@npmk.cz.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Praha 1, Mikulandská 5, tel. 221 966 441
Knihovna je přístupná veřejnosti Po–Pá 9.00–18.00
Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast pedagogiky.

mailto:pedagog@npmk.cz

