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NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO     
Dům U Zlatého slunce

Muzeum: Valdštejnská 20, Praha 1-Malá Strana,
tel. 257 533 455, e-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz
Otvírací doba muzea: denně mimo po 10-12.30 a 13-17 h.
Spojení: metro A – Malostranská, tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská.
Oddělení: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, Praha 1
Tel. 221 966 441,  je přístupná veřejnosti: po-pá 9-18 h.

Stálá expozice
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
Pod záštitou České komise pro UNESCO a ve spolupráci s hl. m. 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 a promítání dokumentů aj. Expozice je doprovázena plastikami od Igora Kitzbergra.

Krátkodobá expozice
Poklady čtyř staletí. (9. 11.2012 do 10. 6.2013)
Výstava k 120. výročí založení NPMK a knihovny J. A. Komenského. 
28. 11. Den otevřených dveří – 10-17 h. – vstupné zdarma
28. 11. Slavnostní koncert Jaroslava Svěceného na počest 120. výročí založení muzea, Senát ČR, 
Hlavní sál, 17 h

Týden vědy a techniky: program
ČTVRTEK 1. 11. – 17.00
Tvorba filmového dokumentu jako součást výuky dějepisu. Komentovaná projekce filmů vytvořených 
studenty středních škol

PÁTEK 2. 11. -10 hod. - Pořad pro střední školy
Evropský humanista Přemysl Pitter - 
Pořad představí  českého Nicolase  Wintona – Přemysla  Pittra  (1895–1976),  jehož životní  osudy a 
humanitární činnost barvitě ilustrují bouřlivé události 20. století. 
Na přednášku se zaregistrujte na pedagog@npmk.cz, příp. na tel. 257 533

ÚTERÝ 6. 11. 10:00 - Pořad pro střední školy
Pojď  sem,  dítě...  Jan  Amos  Komenský.  Prohloubení  znalostí  o  životních  osudech  a  díle  jednoho 
z nejvýznamnějších vzdělanců v celé české historii – Jana Amose Komenského
Pozn.: Na přednášku se zaregistrujte na pedagog@npmk.cz, příp. na tel. 257 533
úterý 6. 11. 2012 -První profesor pedagogiky Gustav Adolf Lindner - 17:00 Přednáška pro veřejnost



Gustav Adolf Lindner byl prvním řádným profesorem pedagogiky a filozofie na filozofické
fakultě pražské univerzity. Jako ředitel ústavu napsal dvě učebnice pedagogiky a je
autorem díla Pedagogická encyklopedie.

SOBOTA 10. 11. 14:00 - Pořad pro rodiče s dětmi
Veselé přírodní vědy a modelářská dílna
Na workshopu představí členové klubu malých debrujárů zábavnou formou některé
přírodní zákony.

ÚTERÝ – 13. 11. 2012 – Návraty-  ve spolupráci s agenturou AMOS 
17 hodin

STŘEDA 14. 11. 17:00 - Přednáška pro veřejnost
Výchova životem a prací. František Bakule
František Bakule působil v Jedličkově ústavu pro postižené děti; po odchodu založil
světoznámý Bakulův ústav pro výchovu životem a prací.

ČTVRTEK 15.11 - 17:00 - Přednáška pro veřejnost
Lékař – buditel – pedagog. Karel Slavoj Amerling
Karel Slavoj Amerling patří mezi významné organizátory českého národního života.
Svou činností přispíval ke vzdělávání žen, řemeslníků a dělníků.

Pořady pro školy:
Pojď sem, dítě!
Za tajemstvím písma a papíru
Evropský humanista Přemysl Pitter
Bližší informace a objednávky min. 1 týden předem na tel. čísle 257 533 455, e-mail: 
pedagog@npmk.cz
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