NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA
J. A. KOMENSKÉHO

KOMENIOLOGICKÁ LITERATURA ZA ROK 2018
S DOTATKY ZE STARŠÍ ZÍSKANÉ LITERATURY

Předkládaný soupis je výběrovou bibliografií české článkové
komeniologické literatury za rok 2018 s dodatky ze starší získané literatury.
Excerpční základnu bibliografie tvoří odborné časopisy (komeniologické,
historické, pedagogické a filozofické) získané do fondů pedagogické knihovny
NPMK. Záznamy článků jsou uspořádány abecedně podle názvu a obsahují
bibliografické údaje, anotaci, deskriptory a webovou adresu záznamu. Plné texty
článků lze objednat e-mailem na adrese studovna@npmk.cz
Tento soupis je výstupem z bibliografické databáze komeniologické
literatury, která je v pedagogické knihovně vytvářena od roku 1993. V současné
době je databáze komeniologické literatury jako součást Pedagogické
bibliografické databáze zpřístupněna v rámci on-line katalogu na webových
stránkách NPMK: http://www.npmk.cz, http://katalog.npmk.cz/
1.
Brandýs nad Orlicí [ Brandýs nad Orlicí ] / -vpo- -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
14-15.
Heslo z publikace Encyclopaedia Comeniana představuje město Brandýs nad
Orlicí ve vztahu k pobytu Jana Amose Komenského a ke Karlu staršímu ze
Žerotína, který zde byl pohřben. Zaznamenává rovněž působení Sboru pro uctění
památky Jana Amose Komenského, jehož cílem bylo zřízení Komenského
pomníku, a akce, které byly v Brandýse pořádány k výročím J. A. Komenského.
město ; dějiny ; dějiny novověku ; biografie ; sdružení ; encyklopedie ;
komeniologie ; Komenský, Jan Amos ; ze Žerotína, Karel ; Brandýs nad Orlicí ;
pomník ; výročí

ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471757
2.
Contested Legacies of the Late Middle Ages = Výzvy pozdně středověkého
dědictví : Reason, Mystery and Participation in Jan Amos Comenius and
Richard Baxter : rozum, mystérium a participace u Jana Amose
Komenského a Richarda Baxtera / Simon J. G. Burton – eng
In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského - ISSN 0231-5955 -- Roč. 30 (54), č. 54 (2016), s. 119-149.
Novodobé bádání umisťuje Komenského myšlení do prostoru (středo)evropské
tradice encyklopedismu, představované jeho herbornskými učiteli Johannesem
Piscatorem a Johannem Heinrichem Alstedem. Komenský zároveň navazoval na
tradici realismu a platonismu 15. století, představovaného Raimundem ze
Sabundy a Mikulášem Kusánským, jehož vliv na Komenského trinitární metodu
potvrzují práce Jana Patočky, Pavla Flosse, Detlefa Thiela nebo Simona
Kuchlbauera. Příspěvek se zabývá také myšlením dalšího významného
představitele trinitární metody, anglického puritána Richarda Baxtera, který byl
podobně jako Komenský přitahován trinitární metafyzikou Tommasa Campanelly
i širšími tradicemi ramistického encyklopedismu a platonismu. Příspěvek
porovnává Komenského a Baxterovu odlišnou recepci pozdně středověkého a
renesančního myšlení a upozorňuje na rozdílné přístupy k rozumu, mystériu a
participační metafyzice, zejména na odlišné hodnocení novoplatónské metafyziky
světla.
filozofie ; dějiny filozofie ; tradice ; komeniologie ; komparace ; Komenský, Jan
Amos ; Baxter, Richard ; metafyzika ; novoplatonismus ; encyklopedismus
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/470794
3.
Cyrill Jan : * 1569 Třebíč, † 30. 5. 1632 Lešno [ Cyrill Jan : born in 1569 in
Třebíč, died in 1632 in Leszno ] / -js- -- cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s. 16.
Heslo v publikaci Encyclopaedia Comeniana je věnováno tchánu J. A.
Komenského (otci jeho druhé manželky), senioru Jednoty bratrské. Stručné
informace o jeho životě: po bitvě na Bílé hoře se ukrýval na neznámém místě,
poté odešel do exilu, který prožil v polském Lešně.

biografie ; dějiny novověku ; emigrace ; církev ; protestantismus ; komeniologie ;
encyklopedie ; Cyrill, Jan ; Lešno (Polsko)
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471760
4.
Dvě poznámky k edicím Komenského učebnic na Slovensku : Janua
lingvarum reserata na Slovensku [ Two remarks to editions of Comenius's
textbooks in Slovakia : Janua linguarum reserata in Slovakia ] / Martin Steiner –
cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s. 38.
První poznámka je věnována vydání Komenského knihy Janua lingvarum reserata
na území Slovenska. Autor poznámky poukazuje na skutečnost, že podoba Januy
na Slovensku úzce souvisí s edicemi tohoto díla v oblastech s maďarskými
školami a zmiňuje celkem 10 vydání, která dává do souvislosti s edicemi v
dalších uherských zemích. Věnuje se podrobněji vydáním z let 1643, 1644 a 1655
a zmiňuje snahy o překlad tohoto díla do domácího jazyka. Ve druhé poznámce
autor věnuje pozornost levočskému čtyřjazyčnému vydání učebnice Orbis
sensualium pictus z roku 1685. Vedle latinské a německé verze levočský Orbis
pictus obsahuje také verzi maďarskou a českou se slovenskými prvky. Za autora
této slovanské verze je často označován slovenský vzdělanec a evangelický
kazatel Daniel Sinapius Horčička.
učebnice ; dílo ; komparace ; latina ; němčina ; maďarština ; čeština ; slovenština ;
Janua linguarum reserata sive seminarium linguarum et scientiarum omnium
Orbis sensualium pictus ; Levoča ; Slovensko ; edice ; století 17
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471746
5.
Jan Amos Komenský a dnešní člověk [ John Amos Comenius and today's man ]
/ Jan Patočka – cze
In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera -- ISSN 24645680 -- Roč. 21, č. 1 (2018), s. 11-15.

Článek Jana Patočky, který byl napsán v roce 1970 a vyšel v Komeniologické
studii II v nakladatelství Oikoymenh. Úvaha nad tím, zda je odkaz J. A.
Komenského i tři sta let od jeho smrti stále aktuální.
filozofie ; pedagogika ; dějiny ; komeniologie ; společnost ; výchova ; vzdělávání
; Komenský, Jan Amos ; odkaz ; století 17-20
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/469213
6.
Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius [
Jan Čížek, Koncept člověka v pracích Jana Amose Komenského ] / [Recenzent]
Uwe Voigt
In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského - ISSN 0231-5955 -- Roč. 30 (54), č. 54 (2016), s. 221-225.
Recenze na: The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Čížek, Jan -- Frankfurt am Main etc. : Peter Lang Edition, 2016 -- 233 s. -- ISBN
978-3-631-6783-2.
Recenze práce Jana Čížka The Conception of Man in the Works of John Amos
Comenius publikované v roce 2016 v edici European Studies in Theology,
Philosophy and History. Jde o první anglojazyčnou monografii, jež se snaží o
systematický a ucelený pohled na problematiku pojetí člověka u Komenského.
Autor se v publikaci soustředí na dvě zásadní otázky: Lze nalézt v díle
Komenského celistvou antropologickou koncepci? O které prameny se přitom
Komenský opíral? Autor charakterizuje Komenského koncepci člověka jako
diferencovanou jednotu složenou z různých konstitutivních principů, které v
publikaci dále analyzuje. Co se týče pramenů, nachází autor monografie (čerpal
přitom mj. z prací Jana Patočky) u Komenského jak linii aristotelovskou,
platonskou a novoplatonskou, tak vliv filozoficko-teologické literatury období
pozdní antiky, středověku a raného novověku. Recenzent se přimlouvá za další
bádání a prohloubení daného tématu.
filozofie ; dějiny filozofie ; pojem ; koncepce ; člověk ; komeniologie ; recenze ;
Komenský, Jan Amos
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/470819
7.

Jan Patočka's Transcendentalia and Categories on Jan Amos Comenius
Triadic System and Its Cusan Inspiration = Transcendentalia a kategorie
Jana Patočky o Komenského triadickém systému a jeho kusánovské inspiraci
/ Petr Pavlas – eng
In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského - ISSN 0231-5955 -- Roč. 30 (54), č. 54 (2016), s. 187-211.
Studie se věnuje nedokončenému textu Jana Patočky Transcendentalia a
kategorie, jehož anglický překlad uvádí v příloze. Potvrzuje Patočkovu tezi o
původu Komenského triadismu v myšlení Mikuláše Kusánského a o přidané
hodnotě Komenského systematického, deduktivního řádu triád. Dále se studie
věnuje prostředníkům, kteří kusánovské ideje Komenskému zprostředkovali:
Pinderovi, Weigelovi, Arndtovi a Paracelsovi. Rozšiřuje platnost Patočkovy teze,
že některá díla Kusánského Komenský přímo četl (např. De ludo globi) na
Komenského metaforu trojí Boží knihy.
filozofie ; dějiny filozofie ; teologie ; dílo ; komeniologie ; překlad ; Komenský,
Jan Amos ; Nicolaus Cusanus ; Patočka, Jan ; Transcendentalia a kategorie ;
triadismus
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/470798
8.
11. ročník soutěže Komenský a my [ 11th year of the competition entitled
Comenius and Us ] / Jana Přívratská – cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
35-39.
Informace o průběhu a výsledcích republikového kola 11. ročníku soutěže
Komenský a my, které se konalo v Brandýse nad Orlicí 17. - 19. března 2013.
Témata 11. ročníku soutěže v jednotlivých kategoriích: Strom - Kategorie A
(výtvarná), Kdybys byl zvířetem, chtěl bys být domácím mazlíčkem, nebo tvorem
divokým a svobodným? (zamyšlení) - Kategorie B (literárně historická), Člověk a
masky v něm (esej) - Kategorie C (literární). Výsledková listina. Na stranách 4053 je několik vybraných soutěžních prací kategorie B a C.
soutěžení ; sloh ; písemný projev ; výtvarný projev ; základní škola ; střední škola
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471778

9.
Jednota bratrská, archeologický výzkum a historická paměť v Přerově [
Bohemian Brethren, archeological research and historical memory in Přerov ] /
Zdeněk Schenk, Jan Mikulík, Helena Kovářová -- cze -- Obsahuje bibliografické
odkazy: 2
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
130-134.
Informace o záchranném archeologickém výzkumu, který proběhl v Přerově v
letech 2012 a 2013. Historie pozemku, na kterém si Jednota bratrská vystavěla
nový sbor v letech 1554-1555. Porovnání informací z historických pramenů a
ilustrací s výsledky archeologického průzkumu. V minulosti povědomí o spojení
místa s J. A. Komenským vedlo k rozvoji aktivit, které vyústily v založení Musea
Komenského v Přerově v roce 1888 a odhalení pomníku se sochou Komenského
v roce 1874.
archeologie ; dějiny ; město ; církev ; budova ; protestantismus ; muzeum ; Přerov
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471790
10.
Karel starší ze Žerotína a Jan Amos Komenský [ Karel the Elder of Žerotín
and Johann Amos Comenius ] / František Hýbl -- cze -- Obsahuje bibliografické
odkazy: 25
In: Cour d´honneur : hrady, zámky, paláce -- ISSN 1212-0987 -- Roč. 1998, č. 1
(1998), s. 17-18.
Příspěvek se věnuje roli moravského šlechtice Karla staršího ze Žerotína v životě
Jana Amose Komenského. Karel starší ze Žerotína byl štědrým mecenášem,
podporovatelem přerovské vyšší latinské bratrské školy, šiřitelem humanistické
vzdělanosti a ochráncem Komenského a jeho souvěrců. Článek mapuje začátky
vztahu mezi mladým učitelem Komenským a Karlem st. ze Žerotína a jeho další
vývoj po morové epidemii, při níž Komenský ztratil rodinu, a po odchodu
Komenského do exilu, v němž pokračoval písemný kontakt mezi těmito dvěma
osobnostmi až do Žerotínovy smrti v roce 1636.
humanismus ; protestantismus ; pomoc ; podpora ; přátelství ; ze Žerotína, Karel ;
Komenský, Jan Amos ; století 16-17

ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471837
11.
Morava v obraze, aneb, kartografické dílo Jana Amose Komenského [
Moravia in picture, or, Cartographic work of John Amos Comenius ] / Josef
Chrást -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5
In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -ISSN 1210-3004 -- Roč. 28, č. 2 (2018/2019), s. 16-19.
Mapa Moravy Jana Amose Komenského patří k nejcennějším kartografickým
dílům českých zemí. Byla mnohokrát vydána v předních zahraničních atlasech.
Pro svou srozumitelnost a estetickou kvalitu je stále žádána mezi sběrateli. Autor
článku popisuje vývoj kartografických vyobrazení Moravy, účel jejich vydání i
tisk map. Popisuje vydání Komenského mapy Moravy.
kartografie ; mapa ; tisk ; dílo ; dějiny ; atlas ; kvalita ; Komenský, Jan Amos ;
Moraviae nova et post omnes priores acuratissima delineatio ; Morava (Česko) ;
Mapa Moravy
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/472437
12.
Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatovská : učenec a
vizionářka v době třicetileté války [ Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a
Kristina Poniatowská ] / [Recenzent] Eva Hajdinová – cze
In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského - ISSN 0231-5955 -- Roč. 30 (54), č. 54 (2016), s. 225-230.
Recenze na: Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská Heřmánek, Pavel -Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2015 -- 215 s.
Recenze publikace věnované interpretaci vztahu Komenského k vizionářství
Kristiny Poniatowské. První část recenzované publikace zasazuje tento vztah do
kontextu vizionářství 17. století, kdy se především v době třicetileté války zvýšila
intenzita prorockých zjevení. Někteří protestantští učenci se k těmto proroctvím
přikláněli, což souviselo mimo jiné s pronásledováním evangelíků i tehdejším
apokalyptickým myšlením a chiliasmem. Druhá část recenzované publikace je
věnována dobovým reakcím na Kristinina vidění a třetí analyzuje Komenského
chiliastické myšlení a hodnotí jeho práce ovlivněné kontakty se soudobými

proroky. Recenzentka hodnotí studii jako zajímavou dílčí interpretaci mentality
okruhu exilové české inteligence vymezeného období.
dějiny novověku ; myšlení ; budoucnost ; komeniologie ; recenze ; Komenský,
Jan Amos ; Poniatowska, Krystyna ; vizionářství ; proroctví ; chiliasmus ; exulant
; století 17
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/470827
13.
Pracoviště dějin školství a komeniologie Muzea Komenského v Přerově v
roce 2013 [ Department of the history of education and comeniology in the
Comenius Museum in Přerov in the year 2013 ] / Helena Kovářová – cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014),
s.123-125.
Shrnutí výstavní, přednáškové a publikační činnosti pracoviště v roce 2013:
výstava k 490. výročí narození Jana Blahoslava s doprovodným programem v
podobě přednášek a workshopů, expozice o životě Komenského Celý můj život
byl putováním v obnovené pamětní síni Komenského na ZŠ J. A. Komenského a
MŠ v Přerově-Předmostí, výstava Příběh jednoho místa - Svědectví
archeologických pramenů aneb Kudy kráčel Komenský realizovaná ve spolupráci
s Galerií města Přerova, putovní výstava Po stopách Žerotínů, seriál Perly Muzea
Komenského v regionálním tisku, kniha Dějiny přerovského školství aj.
muzeum ; dějiny školství ; komeniologie ; výstava ; publikační činnost ; výroční
zpráva ; Muzeum Komenského (Přerov, Česko) ; Přerov (Česko) ; 2013
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471788
14.
Pracoviště dějin školství a komeniologie Muzea Komenského v Přerově v
roce 2014 [ Department of the history of education and comeniology in the
Comenius Museum in Přerov in the year 2014 ] / Helena Kovářová – cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014),
s.125-127.
Přehled činnosti pracoviště v roce 2014: výstava Labyrint přerovských škol,
zapojení do projektu Univerzity Palackého v Olomouci Kouzlo starých map - Ars

magica antiquae tabulae geographicae, uspořádání konference Škola a Velká
válka (13. - 14. května 2014), výstava Příběh staré cesty, výstava Dětský svět a
móda 20. století - oděvy a doplňky od batolete po pubertu, renovace části
expozice věnované J. A. Komenskému aj.
muzeum ; dějiny školství ; komeniologie ; výstava ; činnost ; výroční zpráva ;
Muzeum Komenského (Přerov, Česko) ; 2014
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/471789
15.
Rembrandt maľoval Komenského [ Rembrandt painted Comenius ] / lupa – slo
In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč.
[66] 67, č. 4 (2018), s. 18.
Jan Amos Komenský pobýval poslední roky života v Holandsku. Z polského
Leszna přesídlil do Amsterdamu, kde byl podporován bohatou rodinou De
Geerových. 15. listopadu 1670 v Amsterdamu v důsledku dlouhotrvajících
zdravotních problémů zemřel. Nedaleko od Komenského žil také slavný
holandský malíř Rembrandt. Ten maloval Komenského lékaře a odborníci v
poslední době přišli s názorem, že maloval i samotného Komenského. Jedná se o
obraz Starý muž, olej na plátně z roku 1665, který je instalován v Rembrandtově
domě.
malířství ; obraz ; výtvarné umění ; dílo ; Komenský, Jan Amos, ; Rembrandt
Harmenszoon van Rijn, ; Nizozemsko ; malíři ; století 17
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/469679
16.
Rodinná výchova v diele J. A. Komenského a jej odkaz súčasnosti [ Family
education in the work of J. A. Comenius and its legacy for the present ] / Jolana
Hroncová -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7
In: Vychovávateľ -- ISSN 0139-6919 -- Roč. 66, č. 5-6 (máj-jún 2018)
(2017/2018), s. 2-5.
Výchově v rodině se věnoval J. A. Komenský v knize Velká didaktika (kapitola
Idea školy mateřské) a zejména v díle Informatorium školy mateřské. V té položil
didaktický základ k vedení dětí v období raného dětství, k předškolní pedagogice

a k teorii rodinné výchovy. Ze sociálně-pedagogického hlediska jsou významná
díla Labyrint světa a ráj srdce a O sirobě.
komeniologie ; rodinná výchova ; rodičovská odpovědnost ; předškolní výchova ;
výchova v raném dětství ; předškolní dítě ; sociální pedagogika ; kojenec ; batole ;
předškolní věk ; výchova dítěte ; Komenský, Jan Amos
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/469362
17.
Rok s Komenským v Římě [ Year with Comenius in Rome ] / Markéta Pánková
– cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
119-122.
Představení České školy v Římě, která od roku 2011 poskytuje výuku pro děti ve
věku 18 měsíců až 15 let, pocházejících ze smíšených manželství nebo z českých
rodin žijících v Římě a okolí. Informace o spolupráci s NPMK v Praze a o
projektu Rok s J. A. Komenským, který byl na této škole zahájen v listopadu
2013. Jeho cílem je rozšíření vědomostí dětí o jednom z největších českých
myslitelů. Žáci se interaktivní formou postupně seznámili se základními údaji o
Komenského životě a díle, věnovali se jeho citátům a zúčastnili se literární a
výtvarné soutěže na témata vyplývající z Komenského myšlenek. V květnu 2014
byla instalována v prostorách pronajatých Českou školou v Římě výstava J. A.
Komenský - Vzdělávání pro všechny a na slavnostním setkání 10. května
prezentována přednáška PhDr. Markéty Pánkové Odkaz J. A. Komenského
Evropě, světu.
zahraniční škola ; mateřská škola ; základní škola ; projekt ; znalost ; soutěžení ;
písemný projev ; výtvarný projev ; mezinárodní spolupráce ; Komenský, Jan
Amos ; Česká škola v Římě ; Řím (Itálie)
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http://katalog.npmk.cz/documents/471786
18.
ze Žerotína, Karel starší : * 1564 Brandýs nad Orlicí, † 9. 10. 1636 Přerov [
Karel the elder of Žerotín : born in 1564 in Brandýs nad Orlicí, died in 1636 in
Přerov ] / Tomáš Knoz -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s. 914.
Heslo z publikace Encyclopaedia Comeniana věnované moravskému aristokratu
Karlu staršímu ze Žerotína, mecenáši podporujícímu oblast vzdělávání, výchovy a
náboženství (podpora Jednoty bratrské). Jeho náboženské přesvědčení a vztahy k
přívržencům reformace, zejména ke Komenskému. Přehled pramenů a literatury k
tématu.
biografie ; protestantismus ; dějiny novověku ; informační pramen ; komeniologie
; ze Žerotína, Karel
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19.
Zpráva o 12. ročníku soutěže Komenský a my / [ Report on the 12th year of the
competition entitled Comenius and Us ] / Jana Přívratská
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
69-73.
Vyhodnocení průběhu a výsledků 12. ročníku soutěže Komenský a my, jehož
republikové kolo se konalo v Brandýse nad Orlicí ve dnech 26. - 28. března 2014.
Tématy tohoto ročníku soutěže byly: Vzduch a jeho obyvatelé (Kategorie A výtvarná), Co mi dává tělesná výchova a sportování kromě tělesné zdatnosti? zamyšlení (Kategorie B - literárně historická) a Člověk a čas - úvaha nebo esej
(Kategorie C - literární). Ukázky soutěžních prací kategorie B a C jsou na
stranách 74-90.
soutěžení ; sloh ; písemný projev ; výtvarný projev ; základní škola ; střední škola
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20.
Zpráva o činnosti Unie Comenius za rok 2012 s výhledem na rok 2013 [
Report on activities of the Comenius Union in the year 2012 with an outlook for
2013 ] -- cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
17-22.

Přehled činnosti Unie Comenius v roce 2012 v oblasti vědecko-publikační
(zpoždění vydávání bulletinu, přípravné práce na encyklopedii Encyclopaedia
Comeniana), popularizační (spolupráce se školami a mládeží - zejména soutěž
Komenský a my), spolupráce se zahraničními komeniology a komeniologickými
společnostmi, s vědeckými a školskými institucemi a komeniology v České
republice.
sdružení ; publikační činnost ; popularizace ; spolupráce ; škola ; mládež ;
soutěžení ; mezinárodní spolupráce ; vědec ; komeniologie ; výroční zpráva ; Unie
Comenius ; 2012
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21.
Zpráva o činnosti Unie Comenius za rok 2013 s výhledem na rok 2014 [
Report on activities of the Comenius Union in the year 2013 with an outlook for
2014 ] -- cze
In: Unie Comenius : bulletin -- ISSN 1213-1776 -- Roč. 21, č. 37-38 (2014), s.
26-30.
Schválený program činnosti unie na rok 2013. Činnost unie v oblasti vědeckopublikační (vydání dalšího čísla bulletinu a práce na edičním projektu
Encyclopaedia Comeniana). Aktivity unie v oblasti popularizační, spolupráce se
školami a mládeží (11. ročník soutěže Komenský a my), spolupráce se
zahraničními i českými komeniology a komeniologickými společnostmi. Stručný
výhled do roku 2014.
sdružení ; komeniologie ; činnost ; publikační činnost ; popularizace ;
mezinárodní spolupráce ; vědec ; škola ; mládež ; soutěžení ; výroční zpráva ;
Unie Comenius ; 2013
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