
100 let Pedagogické knihovny J. A. Komenského  

Den otevřených dveří 28. 3. 2019   

 

2019 
 
28. březen: Den učitelů. 
V České republice patří 28. březen vždy učitelům. Byl stanoven na den narození Jana Amose 
Komenského. 
28. březen 2019: Den otevřených dveří Pedagogické knihovny.  
9:00 Slavnostní zahájení. Úvodní slovo s hudebním doprovodem. 
 

Tematické akce 100 let PK 
 
Komentované prohlídky knihovny.  
9:00 – 17:00 Knihovní služby, péče o knihovní fondy, informační zdroje. 100 let knihovny a 100 
let knihovního zákona. Nahlédnutí do nepřístupných prostor. 
 
Stoletá historie knihovny. 
14:00h Přednáška a projekce. Historie, současnost a významné osobnosti Pedagogické 
knihovny.  
 
Hudba v knihovně. 
9:00 – 17:00 Společně slavíme 100 let knihovny. Hudba různých žánrů v podání žáků Základní 
umělecké školy U Půjčovny 4, Praha 1. Hudební doprovod ve schodišťové hale, nádvoří 
knihovny a při autorském čtení.  
 
 

Autorská čtení 
 
Viktor a záhadná teta Bobina. 
9:00 Autorské čtení Pavlíny Jurkové a Jarmily Vlčkové z čtenářsky úspěšné knihy. Určeno pro 
děti 1. stupně ZŠ, na čtení bude navazovat setkání s ilustrátorkou knihy a výtvarnicí Martinou 
Fojtů. 
 
Vyprávění od starého dubu.  
10:30 Autorské čtení Jitky Vaňkové Přibylové pro 1. stupeň ZŠ, tématem knihy je ochrana 
přírody. Čtení doplňuje interaktivní program pro děti. 
 
Když myslivcem je žena. 
16:00 Autorské čtení Jitky Vaňkové  Přibylové  z  knih   věnovaných   tématu   fenoménu  
ženy a celoživotního vzdělávání.  
 



 

Čtenářské dílny  
 
Dobrodružství Toma Sawyera. 
9:00 – 14:00 Dílna na motivy knihy pro děti 1. stupně ZŠ, navazuje na knihu Viktor a záhadná 
teta Bobina, pracuje s metodou RWCT a kritického čtení na podporu čtenářské gramotnosti, 
pracuje s fondem Sukovy studijní knihovny.  
 
Vyprávění od starého dubu. 
9:00 – 14:00 Dílna na téma ochrana přírody pro děti 1. stupně ZŠ, představuje metodické 
materiály pro vzdělávací oblast RVP Člověk a příroda. Průřezové téma Environmentální 
výchova a fondy Pedagogické knihovny.  
 
Trénování paměti. 
9:00 - 17:00  Představení kurzu procvičování paměti v rámci aktivit celoživotního vzdělávání. 
 
 
 

Prezentační aktivity 
 
PK 100 kvíz. 
Prezentace a prodej publikací Národního pedagogického muzea a knihovny                                  
J.A. Komenského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt a rezervace: 
vanickova@npmk.cz 
hlubucek@npmk.cz 
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