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Muzeum: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská 20, Dům U Zlatého slunce,
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Srpen 2015

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Muzeum: Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 20, tel. 257 533 455, e-mail:
pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz
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.
Krátkodobá výstava
Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století
Termín: 2. 5. – 25. 10. 2015
Výstava připomíná 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jakuba Jana Ryby (1765-1815), který je
díky své slavné vánoční mši v obecném povědomí zapsán především jako hudební skladatel. Ryba
však byl hlavně učitel a dalo by se říct, že díky svému příkladnému přístupu k vyučování i žákům byl
jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen dobového, jeho nesmírná obětavost a lidský
přístup k dětem by mohly sloužit za vzor i dnešním učitelům. Výstava klade důraz právě na Rybovo
učitelské působení a ukazuje ho zasazené i do širšího kontextu dobového školství, samozřejmě ale
nejsou pominuty ani jeho aktivity hudební a nastínění jeho osobního života.
Výstava Wingmen – Letci (ve spolupráci se ZÚ ČR v Izraeli) - v muzeu - návštěva možná pouze
po předběžné dohodě

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 v červenci a srpnu v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 17.00 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

