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Stálá expozice 
ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO. 
TRADICE A VÝZVY ČESKÉ VZDĚLANOSTI EVROPĚ
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. Komenského, elektronicky 
zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj. 

Nová expozice – třídy: Třída v době 1. republiky
  Třída ze 70. let

Krátkodobá výstava
13. 11. 2015 –  14. 8. 2016 - Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 
1939 (hlavní název)
Nacistická perzekuce českých studentů během druhé světové války   (podtitul)

7. 11. 2015 – 14,00 - Za tajemstvím písma a papíru – pořad pro děti - zdarma
11.11.2015 – 15,00 – Komentovaná prohlídka – zdarma

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

V     rámci festivalu Týden v dy a techniky AV R jsme pro návšt vníky p ipravili tyto ě Č ě ř
akce:

3. 11. 2015 od 10.00        St edov ká školař ě             p ednáška pro školyř       registrace nutná
4. 11. 2015 od 10.00        Poj  sem, dítď ě                 p ednáška pro školyř       registrace nutná
5. 11. 2015 od 10.00        Vzd lávání dívekě              p ednáška pro školyř       registrace nutná
7. 11. 2015 od 14.00        Za tajemstvím písma a papíru    výtvarná dílna pro rodi e č
s d tmiě             vhodné pro d ti od 5 let ě
10. 11. 2015 od 10.00      Tereziánské reformy školství     p ednáška pro školyř       registrace 
nutná



11. 11. 2015 od 15.00      komentovaná prohlídka expozice Odkaz Komenského. Tradice a 
výzvy eské vzd lanosti Evropč ě ě

Na všechny akce je vstup zdarma.

Vstupné na stálou expozici
 Dosp lí ě     60 Kč
 Studenti, senio i nad 60 let, školní skupiny,ř  d tiě      30 Kč
 Rodinné vstupné (max. 2 dosp lí + 7 d tí) ě ě     100 Kč
 Držitelé pr kaz  ZTP, ZTP/Pů ů      zdarma

 
Vstupné na krátkodobou výstavu

 Dosp líě      40 Kč
 Studenti, senio i nad 60 let, školní skupiny,ř  d tiě      20 Kč
 Rodinné vstupné (max. 2 dosp líě  + 7 d tí)ě      60 Kč
 Držitelé pr kaz  ZTP, ZTP/Pů ů      zdarma

Vstupné na doprovodné programy

            Doprovodné programy pro školní skupiny  -  40 K  (platí i jako vstupenka)č

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 pro veřejnost denně  po-pá  9.00 - 18.00 hod
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

http://www.epk.cz/
http://www.csk.npmk.cz/
mailto:pedknihovna@npmk.cz

