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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. 

Stálá expozice-ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století.

Dny evropského kulturního dědictví
Termíny prohlídek během Dnů evropského kulturního dědictví:
Zdarma jsou pouze prohlídky v těchto dnech:
sobota 9. 9.        13.00, 15.00
sobota 16. 9.      13.00, 15.00

Krátkodobé výstavy

- 20.2.2017 – 31.12.2017 – Hurá do školy s Marií Terezií! Výstava především pro školáky k 
300. výročí narození Marie Terezie.

- 20.4.2017- 31.10.2017-    výstava – Komenský? Toho už jsme někde viděli ! (výstavu je 
možné si prohlédnout na požádání u průvodců)

22.9.2017 – 28.12.2017 výstava: Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba 
očima izraelského malíře českého původu

http://www.npmk.cz/


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/P, AMG, ICOMOS ů 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/P, AMG, ICOMOS ů 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, Jeruzalémská 12, 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
Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání a školství. 

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

