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
Prosinec 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 o životě, díle a odkazu J. A. Komenském, elektronicky zpřístupněný fond školních
vysvědčení, promítání dokumentů aj. Expozice je doprovázena plastikami od Igora Kitzbergra.

Výstava
25.10.2013 – 15. 6. 2014 – HURÁ DO ŠKOLY
Výstava je určena pro budoucí, současné i bývalé prvňáčky. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak
to chodí ve „velké škole“, dospělí návštěvníci mohou nostalgicky zavzpomínat na své slabikáře,
písanky a další školní fenomény. Na výstavě bude představen výběr z rozsáhlé sbírky slabikářů a
školních obrazů s námětem abecedy, která bude poprvé ve větší míře prezentována veřejnosti. Pro
malé návštěvníky je připravena řada interaktivních prvků a doprovodných programů.
7. 12. 2013 – (so) - Hurá do školy – 14,00 – komentovaná prohlídka

20. 9. 2013 – 30. 6. 2014 – Výstava Cyrill mudřec a Method mnich
Ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského
Upozornění - výstava se koná v Pedagogické knihovně Mikulandská 5, Praha 1
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)
Malý písař (výtvarná dílna pro děti)
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 9-18 hod.
Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast pedagogiky
Výstava:
Cyrill mudřec a Method mnich. Ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu
Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Do 30. 6. 2014.
e-mail: pedknihovna@npmk.cz

