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říjen 2012

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.
7. 10. 2012 – neděle -Za tajemstvím písma a papíru" od 14.00 hod. pro rodiče s dětmi.
Výtvarná dílna, ve které se děti seznámí s objevem výroby papíru, jeho rozšířením do Evropy a počátky jeho
výroby v Čechách.
Papír si děti vlastnoručně vyrobí a odnesou si jej. Seznámí se s technikou psaní brkem a násadkou, s různými
druhy „neviditelných“ inkoustů a také s tzv. kurentem (typ písma užívaný v Čechách od 18. století do doby před
druhou světovou válkou).

Vstupné: jako do expozice (platí na akci i jako vstupenka).
DOPROVODNÝ PROGRAM K 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NPMK:
25.10. čt. Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu/Prezentace
školství a vzdělanosti. Mezinárodní konference na Pedagogické fakultě a NPMK. Více na
www.npmk.cz.
Připravujeme na listopad:
Poklady čtyř staletí. Výstava k 120. výročí založení NPMK a knihovny J. A. Komenského. Od 8.
11.2012 do 10. 6.2013
28. 11. Den otevřených dveří – 10-17 h
28. 11. Slavnostní koncert Jaroslava Svěceného na počest 120. výročí založení muzea, Senát ČR,
Hlavní sál, 17 h

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

