NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Muzeum: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská 20, D ům 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
Otev řeno : denn ě mimo Po 10.00–12.30 a 13.00–17.00
Vstupné do stálé expozice: dosp ělí 60 K č, studenti, d ěti, senio ři a návšt ěvníci v rámci školních skupin
30 K č, rodinné vstupné (max. 2 dosp ělí a d ěti) 100 K č, držitelé pr ůkaz ů ZTP zdarma, vstupné na
krátkodobou výstavu: dosp ělí 40 K č, studenti, d ěti, d ůchodci a návšt ěvníci v rámci školních skupin 20
K č, rodinné vstupné ( max. 2 dosp ělí a d ěti) 60 K č, držitelé pr ůkaz ů ZTP zdarma

Stálá expozice
ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO.
TRADICE A VÝZVY ČESKÉ VZD ĚLANOSTI EVROP Ě
Pod záštitou České komise pro UNESCO a ve spolupráci s hl. m ěstem Praha.
Expozice je zam ěřena na tisíciletou historii vzd ělanosti českého národa od st ředov ěku až po
sou časnost v evropském kontextu (popisky česko- anglické). Prezentovány jsou unikátní školní
pom ůcky, u čebnice, staré tisky, mapy aj. Sou částí expozice jsou školní kabinet, písa řský koutek,
interaktivní program o život ě, díle a odkazu J. A. Komenském, elektronicky zp řístupn ěný fond školních
vysv ěd če ní, promítání dokument ů aj. Expozice je doprovázena plastikami od Igora Kitzbergra.

Omezení provozu muzea
Z důvodů rekonstrukce budovy Valdštejnská 20 bude expozice muzea od 4. prosince
2014 do března 2015 uzavřena.
Muzejní obchod je otevřen.
Aktuální stav bude pravidelně uváděn na webových stránkách muzea.
Po řady pro školy na objednávku
Pojď sem, dítě! (vzd ělávací po řad o J. A. Komenském)
Za tajemstvím písma a papíru (výtvarná dílna pro d ěti)
Evropský humanista P řemysl Pitter (vzd ělávací po řad k d ějinám 20. století)
Malý písař (výtvarná dílna pro d ěti)
Objednáváme jen ÚZ a jeden výtisk komentovaný.
a další po řady viz npmk.cz, část Pro školy, děti a mládež v sekci Muzeum
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. 221 966 411, 415
Knihovna je přístupná veřejnosti: po – pá 9-18 hod., v prosinci je zavřeno:
24.,25.,26.12.2014 a pak 29. 12. 2014 – 2.1.2015
spojení: metro Národní, tramvaj 9, 18, 22
Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast pedagogiky a příbuzných oborů a další
vzdělávání učitelů.
Prezentace nejzajímavějších výtvarných prací, zaslaných do soutěže Čteme se slonem Bobem

e-mail: pedknihovna@npmk.cz

www.npmk.cz/knihovna, www.epk.cz

