
Rešerše - monografie ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

1.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophia. Gradus 3

[S.l. : s. n., 1645] -- 46 l. -- lat

Sign.: II 42220/3/3

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401844

2.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophia. Gradus 4

[S.l. : s. n., 1645] -- 374 l. -- lat

Sign.: II 42220/3/4

filozofie ; náboženství ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401845

3.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophia. Gradus 5

[S.l. : s. n., 1645] -- 368 l. -- lat

Sign.: II 42220/3/5

filozofie ; náboženství ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401846

4.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophiam. Gradus 6

[S.l. : s. n., 1645] -- 166 s. -- lat

Sign.: II 42220/3/6

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401847

5.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Mundum aeternum. Gradus 8 / Jan Amos
Komenský

[S.l. : s. n., 1645] -- 60 l. -- lat

Sign.: II 42220/3/8

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401849

6.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophia / Jan Amos Komenský

[S.l. : s. n., 1645] -- 12 s. -- lat

Sign.: II 42220/3 příd

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401850
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7.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 4, Pampaedia

[S.l. : s. n. 1645] -- 191 listů, list 192-413 -- lat

Sign.: II 42220/4/část 1-2

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401851

8.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultationis Catholicae. Pars 5, Panglottiam Ja

[S.l. : s. n., 1645] -- 97 s. -- lat

Sign.: II 42220/5

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401852

9.

De Emendatione Rerum Humanarum Consultationis Catholicae. Pars sexta, Panorthosia

[S.l. : s. n., 1645] -- 140 s. + rukopisné poznámky -- lat

Sign.: II 42220/6

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401853

10.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultationis Catholicae. Pars 7, Pannunthesiam

[S.l. : s. n., 1645] -- 60 s. -- lat

Sign.: II 42220/7

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401854

11.

Johann Amos Comeni Eruditionis scholasticae Atrium, Rerum et Linguarum Ornamenta exhibens : Una cum
Ejusdem Fortio redivivo, Sive De pellenda Scholis Ignavia, Et Utilissimis Vitae Regulis -- Ed. 2., recognita et
a mendis purgata

Noribergae : Sumptibus Michaelis Endteri, 1652 -- [10], [6], 552 s. -- lat

Sign.: II 40504

jazyk ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401858

12.

O výmjtánj němého (i gakéhokoliv giného) dábelstvj : kázánj učiněné shromážděnj českému v Lessně
Polském v neděli Oculi. Leta 1649

[S.l. : s. n.], 1649 -- 89 l. -- cze

Sign.: II 38479

teologie ; komeniologie ; ďábel ; exorcismus

https://katalog.npmk.cz/documents/401958
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13.

Grosse Unterrichtslehre : mit einer Einleitung: J. Comenius, sein Leben und Wirken / Johann Amos Comenius
; Einleitung, Uebersetzung und Commentar von Gustav Adolf Lindner

Wien : Pichler's Witwe & Sohn, 1876 -- LXXXIX, 311 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 1262/1-2

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/402147

14.

Centrum securitatis, to gest Světlé vymalovánj, gak v samém gediném Bohu, a pokorném se gemu na vssecku
geho vůli oddánj a poddánj vssecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokog, a blahoslavenstvj záležj
Jan Amos Komenský

Lešno : J. A. Komenský, 1633 -- 110 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 43627

náboženství ; teologie ; život ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/402181

15.

Ja. A. Komenskago Otkrytaja dver' jazykov, ili, Razsadnik vsjech jazykov i nauk = J. A. Comenii Janua
linguarum reserata, sive, seminarium linguarum et scientiarum omnium [autor úvodního medailonu] G. A.
Jančeveckij

[Revel : s. n., 1892] -- 113 s. -- ukr, ukr lat

Sign.: II 49572

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/402182

16.

Jana Amosa Komenského Didaktika velká / z latiny přeložil Augustin Krejčí ; překlad revidoval, úvod a
poznámky napsal Josef Hendrich -- 2. vyd.

Praha : Dědictví Komenského, 1930 -- 314 s. -- cze

Sign.: II 3328V7

https://katalog.npmk.cz/documents/404907
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17.

Diogenes Kynik znovu na živu : školní hra o čtyřech dějstvích / Jan Amos Komenský ; přeložil, úvodem a
poznámkami opatřil Josef Hendrich

Č. Budějovice : Jan Svátek, 1920 -- 72 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 853

školní divadlo ; divadelní hra

Školská hra Diogenes kynik znovu naživu čili ulehčené zabývání se filosofií je dramatickým holdem
Diogenovi, kterého Komenský považoval za nejvtipnějšího z filosofů. Hra tak přístupnou formou přibližuje
filosofii a je vhodnou pomůckou k výuce.

https://katalog.npmk.cz/documents/405011

18.

Johann Amos Comenius. 1. Teil, Lebensabriss, ferner die "Grosse Lehrkunst", aus dem Lateinischen übersetzt
/ hrsg. von Eugen Pappenheim -- 3. Aufl.

Langensalza : Gressler, 1902 -- VIII, 316 s. -- ger

Sign.: I 1173/1

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/405137

19.

Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis : hoc est: omnium fundamentalium, in mundo
rerum ... = Die sichtbare Welt in vier Sprachen : das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und
Lebens-Verrichtungen ... = A' Láthato Világ négyféle nyelven : az az: Minden derekaffab ez világon lévö
dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek ... = Swét wyditedlny : odmalowanj, a w čtwerakem gazýku
předstaweny ... / [usporiadal a na vydanie pripravil Ľudovít Bakoš] -- Vyd. 1.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava) ; [1960] -- 27,
313, [130], 40 s. -- lat, lat slo, lat slo ger, lat slo ger hun

ISBN (Váz.)

Sign.: II 45640

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/405620

20.

J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské : kterýmž, v národu svém a obzvláštnosti své
dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje

V Praze : Spolek Komenského, 1879 -- 28 s.

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4295V2

evangelická víra^2czenas^2^7ph120040^7�evangelické církve^zČesko^z^2czenas^2^7ph114502^7 ; Jednota
bratrská ; Česko^xnáboženské poměry^x^y17. stol.^y^2czenas^2^7ge128065^7 ; století
17.^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/406040
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21.

O vzdělávaní jazyků / z Komenského Metody jazyků nejnovější se stručnou zprávou o té Metodě podává Fr.
J. Zoubek

V Praze : Beseda Učitelská, 1874 -- xxiv, 37 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4297

jazyky^2czenas^2^7ph117210^7�studium a výuka^2czenas^2^7ph136700^7

https://katalog.npmk.cz/documents/406046

22.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě ... / J.A. Komenský ; dle nejstarších
vydání k tisku upravil Josef Kořínek -- 3. vyd.

Praha : I.L. Kober (nakladatelství), 1887 -- 243 s. -- cze

Sign.: I 4475V2

https://katalog.npmk.cz/documents/407814

23.

J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení ... / dle nejstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek -- 2. vyd.

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), 1879 -- 254 s. -- cze, cze lat

ISBN (Brož.)

Sign.: I 4475V4

pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/407815

24.

De irenico irenicorum / Jan Amos Komenský

Amsterodam : Apud Henricum Betkium, 1660 -- 123 l. -- lat

Sign.: II 3986

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/408432

25.

De quaestione utrum Dominus Jesus Propria Virtute a mortuis Resurrexerit / Jan Amos Komenský

Amsterodami : J. A. Komenský, 1659 -- 44 l. -- lat

Sign.: II 3987

komeniologie ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/408433
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26.

Dionysii Catonis Disticha Moralia, Latino et Bohemico metro edita : maudrého Katona Mrawná Poučowánj,
od něho Latinskau, pak od J.A. Comenia Českau Zpěwořečnostj sepsaná, a w Amsterodamě wytisstěná /
Dionysius Cato

Praha : Impressy Universitatis Carolo-Ferdinandae, 1670 -- 30 l. -- cze

Sign.: I 18875

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/408534

27.

J. A. Komenského Řeč o vzdělávaní vtipu, mluvená ve větší síni školy Patacké dne 24. listopadu 1650 / z
latiny vyložil Fr. J. Zoubek. M. Petra Codicilla z Tullechova Řád školám městským v Čechách a na Moravě l.
1586 akademií Pražskou vydaný. Příspěvky k dějinám školství v Čechách / podal Fr. J. Zoubek

V Praze : Beseda Učitelská 1874 -- 22 s. ; 36 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 24852

pedagogika ; komeniologie ; dějiny školství ; školní řád ; městská škola

https://katalog.npmk.cz/documents/408997

28.

Joh. Amos Comenius´ Große Unterrichtslehre / übersetzt mit Anmerkungen und einer Lebensbechreibung des
Comenius, von C.Th. Lion -- 4., verbesserte Aufl.

Langensalza : Hermann Beyer & Söhne, 1898 -- xcvii, 300 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10197V2

https://katalog.npmk.cz/documents/409047

29.

Nawržení krátké o obnowení škol w Králowstwí českém / Jan Amos Komenský

[Naarden] : J. A. Komenský, [1632] -- [12 l.] -- cze

Sign.: II 3980

komeniologie ; školství ; Čechy (Česko)

https://katalog.npmk.cz/documents/409454

30.

O horlivosti, bez umění a lásky : Napomenutí bratrské od Jana A. Komenského k D. Samuelovi Maresiovi /
Jan Amos Komenský

Amsterodam : Jan Janssonius, 1669 -- 12 l. -- cze

Sign.: II 3981

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/409507
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31.

Opera didactica omnia. Tomus 1. Pars 1-2. / Joannes Amos Comenius ; [moderante Otokar Chlup ; sub
auspiciis Zdeněk Nejedlý] -- Editio 1.

Pragae : Academia scientiarum Bohemoslovenica, 1957 -- 482, 461 s. -- lat, lat cze, lat cze eng, lat cze eng
fre, lat cze eng fre ger

Sign.: III 7487/1

vzdělávání ; výuka ; jazyková výuka ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

První dva svazky obsahují didaktické práce z údobí lešenského (do roku 1642), z údobí elbinského (do roku
1650), z údobí uherského (do roku 1657), posléze pak práce z údobí amsterodamského (Vita Gyrus, Parvulus,
Apologie pro Latinitate Januae aj.). Třetí svazek uvádí studii o vzniku a kompozici souboru Opera didactica
omnia a srovnávací poznámky k starším edicím prací obsažených v obou knihách.

https://katalog.npmk.cz/documents/409556

32.

Orbis sensualium pictus, bilingvis; hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum,
pictura et nomenclatura. Latina & Hungarica. A' lathato vilag, ket-fele nyelven, az: minden derekassabb ez
vilagon levo dolgoknak es ez eletben-valo cseledeteknek le-abrazolasa, es deak s'-magyar meg-nevezese. / Jan
Amos Komenský, Coronae, Typis & sumptibus Petri Pfannenschmiedii, impressit N. Molitor, 1675.

Budapest : Academia Scientiarum Hungaricae, 1970 -- 3, 327 s. -- lathur

ISBN (Váz.)

Sign.: I 25084

https://katalog.npmk.cz/documents/409568

33.

Otázky některé o Jednotě bratrskočeské / Jan Amos Komenský

[S. l.] : J. A. Komenský, [163-] -- 21 l. -- cze

Sign.: II 3982

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/409591

34.

Vermächtnis der sterbenden Mutter, der Brüderunität / Johann Amos Comenius ; eingeleitet, übersetzt und
mit Anmerkungen versehen von Miloš Bič

Neukirchen : Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins, 1957 -- 112 s. -- ger

Sign.: I 16453

komeniologie ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/410550
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35.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek I.. Problemata miscellanea. Problemata miscellanea.
Sylloge quaestionum controversarum. Problemata miscellanea. Sylloge quaestionum controversarum.
Theatrum universitatis rerum. [Jan Amos Komenský] ; k vydání upravili Jos. Reber a Jan V. Novák

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1914 -- 492 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 36119

pedagogika ; teologie ; křesťanství ; protestantismus ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/410561

36.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IV.. Didaktika česká = Didactica magna. Didaktika česká =
Didactica magna. Informatorium školy mateřské = Schola infantiae = Informatorium der Mutterschul / Jan
Amos Komenský ; k vydání upravil Jan V. Novák

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1913 -- 640 s. -- cze, cze lat, cze lat ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 34200/4

didaktika ; předškolní výchova ; rodiče ; dítě ; pedagogika ; výchova ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/410562

37.

Via Lucis, Vestigata # vestiganda, h.e. Rationabilis disqvisitio, qvibus modis intellectualis Animorum Lux,
Sapientia, per omnes Omnium Hominum mentes, & gentes, jam tandem sub Mundi vesperam feliciter spargi
possit. Libellus ante annos viginti sex in Anglia scriptus, nunc demum typis exscriptus [et] in Angliam
remissus, Anno salutis M.DC.LXVIII. Jan Amos Komenský

Amsterodami : Apud Christophorum Cunradum, Typographum, 1668 -- 98, [2] s. -- lat

Sign.: II 3984

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/410563

38.

Vyznání víry Jednoty bratří českých, vydané J.A. Komenským r. 1662 / J.A. Komenský ; [předmluva Ferd.
Hrejsa]

Praha : Česká reformace, 1918 -- 79 s. -- cze

Sign.: I 16318

náboženství ; teologie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská ; vyznání víry

https://katalog.npmk.cz/documents/410684

39.

Žalmy metrem poetským složené / Jan Amos Komenský

Amsterodam : J. A. Komenský, [16--] -- 34 l. -- cze

Sign.: II 3988

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/410839
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40.

Centrum securitatis : nach der deutschen Ausgabe von A. Macher aus dem Jahre 1737 / Johann Amos
Comenius ; engeleitet und hrsg. von Klaus Schaller

Heidelberg : Quelle & Meyer, 1964 -- 156 s. -- ger

Sign.: II 57867

https://katalog.npmk.cz/documents/411343

41.

Čítanka Komenského / Ze spisů Jana Amosa Komenského vybral a úvodem opatřil Karel Želichovský -- [2.
vyd.]

Přerov : Radoušek, [1908] -- 158 s. -- cze

Sign.: II 35877

náboženství ; pedagogika ; výchova ; didaktika ; komeniologie ; osobnost ; Komenský, Jan Amos, ; výbor z
díla

https://katalog.npmk.cz/documents/411563

42.

J. A. Comenii Ianua linguarum reserata sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium / Jan Amos
Komenský -- Editio secunda

[S.l.] : Dantisci, 1633 -- 312 s. -- lat

Sign.: II 44566/1-2

jazyk ; jazyková výuka ; svět ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/412760

43.

Komenského myšlénky národohospodářské o štěstí národu / sepsal Fr.J. Zoubek

V Praze : F.J. Zoubek, 1884 -- 20 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 37253V3

Komenský, Jan Amos, ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/412905

44.

Labirynt swěta a lusthauz srdce, to gest swětlé wymalovánj, kterak w tom swětě a wěcech geho wssechněch,
nic nenj než matenj a motánj, kolotánj a lopotovánj, mámenj a šalba, bída a tesknost, posledy omrzenj wsseho
a zaufánj; ale kdož doma w srdcy swém sedě s gediným Pánem Bohem se uzawírá, ten sám k prawému a
plnému mysli upokogenj a radosti že přicházý / Jan Amos Komenský

[S.l : s.n.] 1631 -- 169 s. -- cze

Sign.: II 42896

člověk ; svět ; poznání ; morálka ; náboženství ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/412999
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45.

Labyrint světa a ráj srdce / [Jan Amos Komenský]

Praha : Bradáč, 1919 -- 180 s. -- cze

Sign.: II 35839

svět ; poznání ; morálka ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/413000

46.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest : světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému
mysli upokojení a radosti že přichází / J.A. Komenský ; výbor 20 kapitol vybral a úvodem opatřil Ferdinand
Strejček

V Praze : F. Topič, 1935 -- 66, [I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 17269

morálka ; život

https://katalog.npmk.cz/documents/413001

47.

J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce : to jesť: světlé vymalování, kterak v tomto světě ... / pořídil
Frant. Bílý -- Vydání školní

Brno : Josef Barvič (firma) 1887 -- xxxii, 149 s. -- cze

Sign.: I 4293V2

https://katalog.npmk.cz/documents/413002

48.

Moudrost starých Čechů : za zrcadlo vystavená potomkům / Jan Amos Komenský ; text k vyd. připravil,
předml., pozn. a [věcným] rejstříkem opatřil František Svejkovský -- 4. vyd.

Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954 -- 204, [3] s. -- cze

Sign.: II 33473V3

komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; přísloví

Nové, kritické, ale i obecně přístupné vydání sbírky přísloví, kterou sestavil J.A. Komenský patrně počátkem
20. let 17. stol. nejen jako pomůcku pro ozdobení řeči, ale zvláště že "přísloví směřují vždy k formování v nás
rozumnosti a opatrnosti při věcech života a obcování se dotýkajících". Soubor, obsahující 2.262 přísloví čes.,
polských, latin. a němec., jakož i biblických (česká z valné části již zveřejněna ve sbírkách 16. stol., Srncově i
v anonym. Knížce rýmovní, v Blahoslavově Gramatice i v slovníkář. díle Adama z Veleslavína) za života
Komenského vydán nebyl. Po prvé byl publikován Tomkem 1849, přetištěn 1871, nově vydán J.V. Novákem
1901, zde pak po čtvrté. Uspořádání, provedené již Komenským, rozvrhuje přísloví do 5 oddílů, ne podle
smyslu přísloví, ale podle okruhu, z něhož je čerpáno obrazné vyjádření moudrosti. Okruhy: věci přirozené,
řemeslnické, příhody, fabule, různé.

https://katalog.npmk.cz/documents/413446
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49.

Polnice milostivého léta pro národ český zvěstující zarmouceným potěšení, lkajícím radost, zajatým
vysvobození, rozptýleným shromáždění začínající na konci r. 1631 a dále pokračující r. 1632 / na světlo po
prvé v jazyku českém vydána Janem Amosem Komenským ; [z holandštiny přeložil, rozborem opatřil Pavel
Josef Chráska]

Na Horách Kutných : Dr. Pavel Josef Chráska, 1945 -- 45-[II] s. -- cze

Sign.: II 36249

křesťanství ; teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/414078

50.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek VI.. Leges illustris gymnasii Lesnensis. Leges illustris
gymnasii Lesnensis. Didactica Dissertatio Leges illustris gymnasii Lesnensis. Didactica Dissertatio Diogenes
Cynicus redivivus. [Jan Ámos Komenský] ; k vydání upravil Josef Reber, za českou formu zodpověden Jan
V. Novák

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1911 -- 556 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 36121V7

výchova ; vzdělávání ; didaktika ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/415602

51.

Veškerých Spisů Jana Amosa Komenského svazek XV.. Listové do nebe. Listové do nebe. Přemyšlování o
dokonalosti křesťanské. Listové do nebe. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. Nedobytedlný hrad. [Jan
Amos Komenský] ; k vydání upravil Jan V. Novák

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1910 -- 517 s., [7] l. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 34200/15

člověk ; svět ; morálka ; křesťanství ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/415603

52.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XVII.. Řád Jednoty. Řád Jednoty. Haggaeus. Řád Jednoty.
Haggaeus. Otázky o Jednotě. [Jan Amos Komenský] ; k vydání upravil Jos. Th. Müller; za českou formu
zodpověden Jan V. Novák

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1912 -- 534 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 36125V4

křesťanství ; církev ; morálka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/415604
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53.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek XVIII. (7.). Manualník, aneb, Jádro celé biblí svaté :
summu všeho, co bůh lidem I. k věření vyjevil, II. k činění poručil, III. k očekávání zaslíbil, plně a jasně
obsahující : místo nové svíce sedícím ještě v temnostech zpuštění svého církve české ostatkům podané : léta
MDCLVIII / [Jan Amos Komenský] ; k vydání upravil Jindřich Hrozný

V Brně : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1926 -- xxviii, 812 s., [2] l. obr. příl.

Sign.: II 36126V2

posvátná kniha ; náboženství ; víra ; filozofie ; pedagog ; překlad ; Komenský, Jan Amos, ; Bible ; Jednota
bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/415605

54.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; ilustrace Miroslav Huptych ; [do současného jazyka upravil
Tomáš Makovička] -- Vyd. v tomto provedení 1.

Praha : Práh, 2013 -- 267 s. -- cze

ISBN 978-80-7252-425-9 (váz.)

Sign.: II 110722V1

filozofie ; náboženství ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/416545

55.

Joh. Amos Comenius´ Große Unterrichtslehre / übersetzt mit Anmerkungen und einer Lebensbeschreibung
des Comenius, von C.Th. Lion -- 6., verbesserte Aufl.

Langensalza : Hermann Beyer & Söhne, 1927 -- CV, 300 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10197V3

https://katalog.npmk.cz/documents/416579

56.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ; Úvod a poznámky Josef Hendrich -- 2. vyd.

Praha: F. Topič, 1933 -- 98 s. -- cze

Sign.: I 1155V4

https://katalog.npmk.cz/documents/419421

57.

Mutterschule : oder Über die fürsorgliche Erziehung der Jugend in den sechs ersten Lebensjahren / Jan Amos
Komenský ; Překlad W. Altenmöller -- 4. vyd.

Paderborn: Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh, 1910 -- 126 s. -- ger

Sign.: I 1343

https://katalog.npmk.cz/documents/419426
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58.

Informatorium der Mutterschule / Jan Amos Komenský ; Úvod Fr. Förster-Prenzlau

Leipzig-Berlin-Wien: Jaegersche Verlagsbuchhandlung, 1914 -- 83 s. -- ger

Sign.: I 1344

https://katalog.npmk.cz/documents/419432

59.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 9/II / Jan Amos Komenský ; vydali
Martin Steiner ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2013 -- 441 s., [16] s. barev. obr. příl. -- cze, cze lat

ISBN 978-80-200-2244-8 (brož.)

Sign.: II 62850/9/2V1

komeniologie ; teologie ; církev ; náboženství ; stát ; politika ; protestantské církve ; církevní život

https://katalog.npmk.cz/documents/422437

60.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský ; [úvod Jan V. Novák]

V Praze : Ignác Leopold Kober (knihkupectví), [1917] -- 29 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 16285V2

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/424165

61.

Stimme der Trauer / von J. A. Comenius ; aus dem böhmischen übersetzt von Franz Slaměník

[S.l. : s. n.], 1908 -- 30 s. -- ger

Sign.: II 626

https://katalog.npmk.cz/documents/425352

62.

Des Trauernden dritter Teil / von J.A. Comenius ; Deutsch von Franz Slaměník

[Herrnhut : Verein für Brüdergeschichte, 1915] -- 15 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: II 621

https://katalog.npmk.cz/documents/425353

63.

A világ útvesztöje / Johannes Amos Comenius ; Fordította Dobossy László ; A tanulmányt és a jegyzeteket
Komor Ilona irta

Budapest : Magiar Helikon (vydavatelství), 1961 -- 189 s. -- hun

Sign.: II 1527

https://katalog.npmk.cz/documents/425496
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64.

Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků : na základech didaktických mocně vyvedená, příkladem
jazyka latinského skutečně vyložená, ku potřebám škol již konečně dokonale nastrojená, než kterou i nad to
se znamenitým prospěchem nastrojiti lze k jiným studií způsobům : l. 1648 / z latiny přeložil Josef Šmaha

V Rychnově n. K. : Tiskem a nákladem Karla Rathouského, 1892 -- xi, 420 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 3064

didaktika ; jazyková výuka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/425497

65.

Studnice útěchy : ze spisů Jana Amose Komenského / [do nové češtiny převedl a uspořádal Miroslav Matouš]

Praha : Úzká rada Jednoty bratrské v Evangelickém nakladatelství, 1992 -- 129 s. -- cze

ISBN 80-7072-912-0 (brož.)

Sign.: II 111648V1

filozofie ; náboženství ; dílo ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/425555

66.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský

[S. l. : s. n.], [16--] -- 87 listů -- cze

Sign.: II 3983

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/425900

67.

Lux e tenebris 1 : Revelationes Christophoro Kottero / Jan Amos Komenský

Amsterodam : J. A. Komenský, 1665 -- 49, 169 l. -- lat

Sign.: II 3989/1

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/426057

68.

Lux e tenebris 2 : Revelationes Christinae Poniatoviae / Jan Amos Komenský

Amsterodam : J. A. Komenský, 1664 -- 164 l. -- lat

Sign.: II 3989/2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/426058
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69.

Zwei Abhandlungen des Johann Amos Comenius. I., Über die Vertreibung der Trägheit aus den Schulen. II.,
Aus den Schul-Labyrinthen Ausgang ins Freie / Johann Amos Comenius ; übersetzt von C. Th. Lion

Hannover-Linden : Verlag von Manz und Lange, 1894 -- 55 s. -- ger

Sign.: II 45395

výchova ; vzdělávání ; škola ; pedagogika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/426114

70.

Janua linguarum reserata aurea = Zlatá brána jazykův otevřená, aneb, Planiště všech řečí a umění, to jest:
krátký spůsob z latinského (a kteréhokoli jiného) jazyka spolu se začátky všech umění svobodných
pochopení, pod stem titulů v tisíci propovědích obsažený / od Jana Amosa Komenského -- Nové vyd.

V Praze : Fr. A. Urbánek, 1880 -- xii, 122 s. -- cze, cze fre, cze fre ger, cze fre ger ita

ISBN (Váz.)

Sign.: II 30301

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/426166

71.

Lux e tenebris 3 : Revelationes Nicolao Drabicio / Jan Amos Komenský

Amsterodam : J. A. Komenský, 1664 -- 536 s. -- lat

Sign.: II 3989/3/1-2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/426353

72.

A Patterne of Universal Knowledge : in a plaine and true Draught: or a Diatyposis / John Amos Comenius

London : Collins, 1651 -- 180 s.

Sign.: II 20144

filozofie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/427439

73.

Porta sapientiae reserata, sive Pansophiae Christianae seminarium / Iohann Amos Comenius

Oxonia : Officina Guilielmi Turneri, 1637 -- 52 s. -- lat

Sign.: II 29009

filozofie ; teologie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/427852
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74.

De Emendatione Rerum Humanarum : Consultaionis Catholicae. Pars Sexta, Panorthosia Jan Amos
Komenský

[S.l. : s. n.., 1644] -- 116 s. -- lat

Sign.: II 42220/6P

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/429157

75.

Jan Amos Komenský v nás : citáty z díla Komenského jako životní inspirace, studie o něm a rodokmen
Komenského = Johannes Amos Comenius in us : quotations from Comenius' works as an inspiration for life, a
study on him, and Comenius' family tree = Johann Amos Comenius in uns : Zitate aus dem Werk von
Comenius als Lebensinspiration, Studie über ihn und der Stammbaum von Comenius = Jan Amos Komenskij
vnutri nas : citaty iz trudov Ja.A. Komenskogo kak istočnik vdochnovenija, naučnyje trudy o nem i
genealogičeskoje drevo Komenskogo / Markéta Pánková (ed.) ; Miroslav Huptych (ilustrace) -- 1. vyd.

Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Praha, Česko)., 2014 -- 197 s. -- cze,
cze eng, cze eng ger, cze eng ger rus

ISBN 978-80-86935-25-6 (váz.)

Sign.: II 112197V1

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; filozofie ; společnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; citáty

https://katalog.npmk.cz/documents/430685

76.

Všichni na jednom jevišti světa : [monografie o J.A. Komenském s ukázkami z jeho díla / Jaroslava Pešková,
František Kožík

Praha : Svoboda, 1991 -- 91 s. -- cze

ISBN 80-205-0091-X

Sign.: V 23378V1

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/435058

77.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 4 / vědecký redaktor Milan Kopecký
-- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1983 -- 442 s., [22] s. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/4

náboženství ; křesťanství ; morálka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/442739

78.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 9/I / [vědecká redaktorka Jiřina
Otáhalová-Popelová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1989 -- 480 s., [22] s. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/9/1

dějiny ; Komenský, Jan Amos, ; Česko

https://katalog.npmk.cz/documents/442740
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79.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 15/I, Opera didactica omnia /
[vědecká redaktorka Eva Kamínková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1986 -- 563 s., [48] s. obr. příl. -- lat

Sign.: II 62850/15/1

didaktika ; předškolní výchova ; jazyková výuka ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/442745

80.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/I, De rerum humanarum
emendatione consultatio catholica. Část 1 = Pars 1 / vydali Martin Steiner ... [et al.] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2014 -- 379 s. -- cze, cze lat

ISBN 978-80-200-2448-0

Sign.: II 62850/19/1V1

společnost ; přeměna ; náboženství ; vzdělávání ; Komenský, Jan Amos, ; metafyzika ; univerzalismus ;
pansofie ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/446590

81.

Jana Amosa Komenského Dva spisy vševědné = Two pansophical works / 1., Praecognita. 2., Janua rerum
(1643) / K vydání upravil a úvod napsal G.H. Turnbull ; Anglické texty přeložila T.V. Miškovská -- 1. vyd.

Praha : Státní nakladatelství učebnic, Česká akademie věd a umění 1951 -- 170, [2] s. -- lat

Sign.: II 28885V5

Anglický badatel prof. G.H. Turnbull objevil v pozůstalosti E. Hartliba dosud neznámé rukopisy několika
spisů Komenského, z nichž dva teď vydává péčí České akademie věd a umění. Jsou to: Praecognita
(Předpoklady), které měly tvořit první část Křesťanské vševědy a starší, dosud neznámý rukopis Janua rerum
(Brána věcí). V úvodní studii podává prof. Turnbull zprávu o svých objevech, datuje Praecognita asi k r. 1636
a hodnotí dílo po stránce myšlenkové závislosti na různých dílech theologické literatury.

https://katalog.npmk.cz/documents/380609

82.

Jana Amosa Komenského Kázaní / I. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení pána našeho Ježíše
Krista. I. Historia o umučení a smrti, pohřbu i vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. II. Kázaní XXI. o
tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista, spasitele světa. I. Historia o umučení a smrti, pohřbu i
vzkříšení pána našeho Ježíše Krista. II. Kázaní XXI. o tajemstvích smrti, vzkříšení a na nebe vstoupení Krista,
spasitele světa. III. Kázaní porůzná: vánoční, postní, Matuzalém, Enoch.

V Praze : Spolek Komenského, 1893 -- 399 s. -- cze

Sign.: II 10237/2V2

homiletika

https://katalog.npmk.cz/documents/380611
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83.

Jana Amosa Komenského I. Škola vševědná ; II. Škola trojtřídní ; III. Oživlý Fortius ; IV. Zákony školy dobře
spořádané / z latiny přeložil Augustin Krejčí ; překlad zrevidoval, úvod a poznámky napsal Josef Hendrich

V Praze : Dědictví Komenského, 1926 -- 237 s. -- cze

Sign.: II 26073V4

školství ; pedagogika

https://katalog.npmk.cz/documents/380613

84.

Janua linguarum reserata sive Seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est, compendiosa latinam
(et quamlibet aliam) linguamn, una cum scientiarum artiumque fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis
centum, periodis mille, comprehensa Jan Amos Komenský

Lešno : [s. n.], 1631 -- 119 s. -- lat

Sign.: II 43560

jazyk ; jazyková výuka ; svět ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/380636

85.

Janua rerum reserata : hoc Est Sapientia prima(quam vulgo metaphysicam cocant) ita Mentibus hominum
adaptata / J.A. Comenio

Lugduni Batavorum : Heeneman, 1681 -- 87 s. -- lat

Sign.: II 45728

filozofie ; komeniologie ; metafyzika

https://katalog.npmk.cz/documents/380637

86.

Johan-Amos Comenii De Iterato Sociniano Irenico Iterata ad Christianos Admonitio. Sive Pseudo-Irenici,
Veri autem Christomastigis, Danielis Zwickeri, Superbus de Christo aeternitatis Throno dejecto Triumphus,
Virtute Dei dissipatus & dissipandus Jan Amos Komenský

Amstelredami : [s. n.], 1661 -- [4], 212 s. -- lat

Sign.: II 42895

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380825

87.

Johannis Amos Comenii Pansophiae Prodromus, In quo admirandi illius et vere incomparabilis Operis,
Necessitas, Possibilitas, Utilitas, solide, paespicue, et eleganter demonstratur Jan Amos Komenský

Londini : L. Fawne et S. Gellibrand, 1639 -- 12, 104 s. -- lat

Sign.: II 20320

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/380842
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88.

Kancyonál : to gest Kniha Žalmů a Pjsnj duchownjch, k chwále Božj a spasytedlnému Wěřjcych wzdělánj y
dáwno prwé, y w nowé teď, gazykem Českým složených, a nynj spolu wydaných Jan Amos Komenský

Amsterodam : [s. n.] 1659 -- 750 s. -- cze

Sign.: II 48977

zpěv ; církev ; komeniologie ; duchovní hudba

https://katalog.npmk.cz/documents/380993

89.

Komenský o knihách / [z díla J.A. Komenského vybral František Polanský ; přeložili V.T. Miškovská, Aug.
Krejčí, Jos. Hendrich] -- Vyd. 1.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958 -- 27 s. -- cze

Sign.: II 42268V4

komeniologie

Tři kapitoly o knihách vybrané ze spisů Opera didactica omnia

https://katalog.npmk.cz/documents/381413

90.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené
sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery své rozděluje : Léta Páně 1650 / [Jan Amos Komenský ;
text kriticky upravil a doslovem opatřil Ferdinand Hrejsa ; dřevorytem vyzdobil A.M. Machourek]

Ve Frenštátě : Jan Jelínek, 1946 -- 48, [I] s. -- cze

Sign.: II 38826

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/381702

91.

Labirynt Swěta a Rág Srdce, to gest, Swětlé Wymalowánj, kterak w tom Swětě a wěcech geho wssechněch nic
nenj než Matenj a Motánj, Kolotánj a Lopotowánj, Mámenj a Ssalba, Bjda a Tesknost s naposledy Omrzenj
wsseho a Zaufánj -- Po druhé tlačen

Amsterodam : [s. n.], 1663 -- 216 s. -- cze

Sign.: II 48976

život ; morálka ; společnost ; křesťanství ; filozofie ; komeniologie ; smysl života ; duchovní poznání ;
pansofie ; křesťanská filozofie ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/381889

19

https://katalog.npmk.cz/documents/380993
https://katalog.npmk.cz/documents/380993
https://katalog.npmk.cz/documents/381413
https://katalog.npmk.cz/documents/381413
https://katalog.npmk.cz/documents/381702
https://katalog.npmk.cz/documents/381702
https://katalog.npmk.cz/documents/381889
https://katalog.npmk.cz/documents/381889


92.

Labyrint světa a Lusthaus srdce : to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic
není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a
zoufání ; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému
mysli upokojení a radosti že přichází / Jan Amos Komenský ; [text podle prvního, lešenského, vydání z roku
1631 přehlédl, upravil a poznámkami opatřil Josef Brambora ; doslov napsal Jan Blahoslav Čapek ; dvaceti
dřevořezy vyzdobil Ferdiš Duša]

Praha : Evropský literární klub, 1941 -- 176 s. -- cze

Sign.: II 43095

https://katalog.npmk.cz/documents/381920

93.

Labyrint světa a ráj srdce : [výtah] / Jan Amos Komenský.

Plzeň : Nakladatelství Českého deníku, [1920?] -- 32 s. -- cze

Sign.: II 19820

https://katalog.npmk.cz/documents/381921

94.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování ... / [autor:] Jan Amos Komenský ; k vyd. připr. a
vysvětl. opatřil Vladimír Šmilauer ; doslovem doplnila Jiřina Popelová ; il. Jana Konůpka ; pozn. k
výtvarnému doprovodu naps. Miloslav Novotný ; iniciálami vyzdobil Oldřich Menhart -- 1. vyd. v
Melantrichu

Praha : Svobodné slovo-Melantrich, 1958 -- 188, [1] s. -- cze

Sign.: II 43797

filozofie ; náboženství ; morálka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

Prostřednictvím poutníka, putujícího labyrintem světa, podává autor kritiku společenských, politických,
filosofických i náboženských názorů společnosti, odhaluje nespravedlnost a zlořády různých stavů a povolání.
Útočiště nachází ve vlastním srdci, v křesťanské obětavé a pokorné lásce.

https://katalog.npmk.cz/documents/381922

95.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování : [pro 9. postup. roč. všeobecně vzdělávacích škol a pro
1. roč. pedagog. škol / autor: Jan Amos Komenský ; k vyd. připr. Milan Rosenzweig] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955 -- 149, [1] s. -- cze

Sign.: II 39062

svět ; poznání ; morálka ; náboženství

Autor popisuje své putování po labyrintu světa. Pozorně prohlíží život a ostrou satirou odhaluje
nespravedlnosti, nepořádky a zlořády u různých stavů a povolání, privilegovaných nevyjímaje. "V tomto
smyslu je těžké najít ve světové filosofické i ethické literatuře cokoliv rovnocenného tomuto Komenského
dílu. V důsledku všeho, co prožil, se autor-poutník vrací tam, odkud vyšel, - "do domu srdce svého", a místo
boje obrací se ve svém osamocení ke Kristu.A v křesťanském náboženství nachází svou plnou útěchu. Jak
dalece se K. podařilo proniknout k základním přičinám všeho zla a špatností společenského života jeho doby?
Je pochopitelné, že by bylo nespravedlivé žádat od K.takovou analysu, které by byli schopni toliko klasikové
marxismu-leninismu, myslitelé výjímečného řádu." (A.A. Krasnovskij: Jan Amos Komenský)

https://katalog.npmk.cz/documents/381923
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96.

Labyrint světa a ráj srdce. Kap. 54, Zavírka všeho

Praha : Šolc a Šimáček, 1940 -- [8] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 45546

náboženství ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/381924

97.

A látható világ / Johann Amos Comenius ; közzétette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátaGeréb György

Budapest : Magiar Helikon (vydavatelství), 1959 -- 343 s. -- hun

Sign.: II 44587

https://katalog.npmk.cz/documents/381957

98.

Latinae linguae Janua reserata, Rerum et linguae structuram exhibens ordine nativo (Ad leges Methodi
linguarum novissimae) : die offene Thür der Lateinischen Sprach Jan Amos Komenský

Lesnae : Vetter, 1649 -- [317] s. -- lat

Sign.: II 43561/1-2

latina ; jazyková výuka ; svět ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/381960

99.

Materinskaja škola / Jan Amos Komenskij ; perevod D. N. Korol'kova

Moskva : Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe izdatel'stvo ministerstva prosveščenija RSFSR, 1947 --
102 s. -- rus

Sign.: II 19899

pedagogika ; výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/383050

100.

Matuzalém : to gest O Daru Dlauhowěkosti / [J. A. Komenský]

Lešno Polské : J. A. Komenský, 1656 -- 30 s.: -- cze

Sign.: II 25552

člověk ; zdraví ; komeniologie ; dlouhověkost

https://katalog.npmk.cz/documents/383095

101.

Moudrého Katona mravná poučování / z latiny přeložil Jaromír Rašín

Praha : Ludvík Bradáč, 1927 -- 2 listy, VIII, 151 s., 1 list -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 45010

morálka ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/383936
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102.

Mowa o umiejętnym posługiwaniu się ksiąźkami najcelniejszym narzędziem kszatałcenia umysłu : Szarosz
Patak 28 listopada 1650 r.

Torún : Towarzystwo Naukowe, 1956 -- 11 s. -- pol

Sign.: II 45527

vzdělávání ; kniha

https://katalog.npmk.cz/documents/383938

103.

Nagy oktasástana : A. mü eredeti címe: "J. A. Comenii Magna Didaktica". fordította, bevezetéssel és
jegyzetekkel allátta Gereb György

Budapest : Akadémiai kiadó, 1953 -- 427 s. -- hun

Sign.: II 39871V2

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/384177

104.

Nawržení o pravdivém všech věřících s Krystem sjednocení a společnosti kterak se děge skutkem a wěrau a
poswátně [J. A. Komenský]

[S.l.] : J. A. Komenský, 1656 -- 18 l. -- cze

Sign.: II 25551

náboženství ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/384619

105.

Nowé Pjsně některé k wezdegssjmu gich vžjwánj a w ochranu Božj se poraučenj y také obrodinj Bežských,
smrtedlnosti nassi a Sláwy Nebeské powažowánj Jan Amos Komenský

[S.l. : s. n.], 1631 -- 95 s. -- cze

Sign.: II 46550

náboženství ; zpěv ; komeniologie ; církevní písně

https://katalog.npmk.cz/documents/385192

106.

O knihách k učení latinskému J. A. Komenského / Podává prof. Dr. Jan V. Novák

V Praze : nákladem vlastním, 1894 -- 31 s. -- cze

Sign.: II 44133

Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/385252
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107.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského. Svazek X (8), Orbis pictus / k vydání upravil H. Jarník.

Brno : Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě Filosofická fakulta Masarykovy university 1929 --
LXXX - 376 s. -- cze

Sign.: II 37752V1

https://katalog.npmk.cz/documents/385987

108.

Orbis sensualium pictus quadrilinguis : Hoc est: Omnium fundamentalium, in mundo rerum, et in vita
actionum, pictura et nomenclatura Latina, Germanica, Hungarica et Bohemica : Cum titulorum juxta atq;
vocabulorum indice / [autor:] Joh. Amos Comenius ; uspoř. a k vyd. připr. Ľudovít Bakoš ; epilog: Jiřina
Popelová ; pův. rytiny Jonáše Bubenky -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), [1958] -- 27, [446], 32, [1] s. -- mul

Sign.: II 43780V5

svět ; jazyková výuka ; všeobecnosti

Jubilejní vydání Komenského světoznámého pedagogického díla o knihách, tisku, škole a umění je
fotolitografickým přetiskem čtyřjazyčného levočského vydání z r. 1685.

https://katalog.npmk.cz/documents/385988

109.

Originální dopis v Komenského Museu v Naardenu : adresát: Gerhard de Geer, datum: 8. srpna 1666 / Jan
Amos Komenský

Naarden : Comenius Museum, [19--?] -- [4] s. -- cze, cze dut

Sign.: V 13303

písemný projev ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/386133

110.

Osiřelým / J. A. Komenský ; vybral a zpracoval Jaroslav Světlý -- Vydání 2.

V Praze : Ústřední rada církve československé, 1947 -- 15-[I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 18055

křesťanství ; teologie ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/386154

111.

Otázky některé o Jednotě Bratří českých / Jan Amos Komenský

Praha : Horák, 1947 -- 32 s. -- cze

Sign.: I 17550

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/386259
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112.

Pampaedia : lateinischer Text und deutsche Übersetzung / Johann Amos Comenius ; herausgegeben von
Dmitrij Tschižewskij in Gemeinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller ; [übersetzte aus Lateinisch]

Heidelberg : Quelle & Meyer, 1960 -- 515 s. -- ger, ger lat

ISBN (Váz.)

Sign.: II 46040

výchova ; pedagogika ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/386443

113.

Prastaré obecně křesťanské náboženství : Katechismus / Jan Amos Komenský ; z něm. orig. Die Uralte
christliche Catholische Religion poprvé do č. přel., úv. a pozn. dopr. Rudolf Říčan ; obr. podle leptu Václava
Hollara -- 1. vyd.

Praha : Kalich, 1951 -- 65, [5] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 28233

náboženství ; křesťanství ; komeniologie ; katechismus

Překlad Komenského katechismu obsahujícího "vedle hlavní části katechismové i dvanáct krátkých modliteb
a sbírku výroků, blavně biblických citátů, jež měl mít čtenář na mysli v různých životních okolnostech".

https://katalog.npmk.cz/documents/387914

114.

Recueil d'extraits de l'oeuvre pédagogique de J.A. Komenský (Coménius) / choix de textes, postface et notes
explicatives par Jiří Kyrášek ; traduction en français [z češ.] par Miloš Sova ; Ivan A. Poldauf: Jean Amos
Coménius-protagoniste du progres général, préface -- 1. édition

Prague : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 -- 178, [2] s. -- fre

Sign.: II 55318V1

pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/389166

115.

A Reformation of schooles / by John Amos Comenius

London : Sparkesen, 1642 -- 1, 94 s. -- eng

Sign.: II 19024

školská reforma ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/389186

116.

Řvaní hrdličky : úpěnlivá modlitba "Hospodine Bože Wšemohaucí" / [J. A. Komenský]

[S.l.] : J. A. Komenský, 1651 -- 20 s. -- cze

Sign.: II 25550

náboženství ; teologie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/390109

24

https://katalog.npmk.cz/documents/386443
https://katalog.npmk.cz/documents/386443
https://katalog.npmk.cz/documents/387914
https://katalog.npmk.cz/documents/387914
https://katalog.npmk.cz/documents/389166
https://katalog.npmk.cz/documents/389166
https://katalog.npmk.cz/documents/389186
https://katalog.npmk.cz/documents/389186
https://katalog.npmk.cz/documents/390109
https://katalog.npmk.cz/documents/390109


117.

Setivnijat svjat v kartini / Jan Amos Komenski ; prevede ot latinski G. Kr. Radev

Sofija : Narodna Prosveta, 1957 -- 301 s. -- bul

Sign.: II 42520V2

https://katalog.npmk.cz/documents/390690

118.

Scholarum reformator pansophicus : Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis
cogitationes novissimae = Pansofický vychovatel : Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol
přirozenou metodou / [přeložil a k vydání připravil Jan Patočka] -- Vyd. 1.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956 -- 93 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 40602V5

výchova ; školská reforma ; pedagogika ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/390762

119.

The School of infancy by John Amos Comenius / edited with an introduction by Ernest M. Eller

Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1956 -- 130 s. -- eng

Sign.: II 43948

https://katalog.npmk.cz/documents/390773

120.

Socinismi speculum uno intuitu qvicqvid ibi creditur, aut non creditur, exhibens : ex ipsorummet propria
confessione concinnatum / a Johan-Amos Comenio

Amstelredami : [Typis Johannis Paskovii et Johannis Theophili], 1661 -- 86 s. -- lat

Sign.: II 42894

náboženství ; teologie ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/391362

121.

Šestero odkazů z Kšaftu J. A. K[omenského]

Uherský Brod : Musejní společnost, [194-?] -- nestr. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 45545

náboženství ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/392680
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122.

Škola na jevišti = [Schola ludus]. (Pars IV-V) / Jan Amos Komenský ; Přeložil [z latiny] Josef Hendrich --
Vydání 1.

Brno : Komenium, učitelské nakladatelství, 1947 -- 119-[I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 14784/1

komeniologie ; pedagogika ; drama

https://katalog.npmk.cz/documents/392717

123.

Unum Necessarium, Scire qvid sibi sit necessarium, in Vita & Morte, & post Mortem: Qvod Non-necessariis
Mundi fatigatus, [et] ad Vnum Necessarium sese recipiens senex J. A. Comenius, Anno aetatis suae 77
Mundo expendendum offert / J. A. Comenius

Amsterodami : Apud Christophorum Cunradum, 1668 -- 80 s. -- lat

Sign.: II 42893

život ; náboženství ; teologie ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/394816

124.

Velika didaktika / Jan Amos Komenski ; prevod i beležki na Man'o Stojanov ; uvod i redakcija na Najden
Čakărov

Sofija : Izd. na Bălg. akad. na naukite, 1957 -- 309 s. -- bul

Sign.: II 42521V2

https://katalog.npmk.cz/documents/395257

125.

Vestibulum, Rerum et lingvarum fundamenta exhibens : In usum Scholae Patakinae / [Jan Amos Komenský]

[S.l. : s. n.], 1652 -- 211 l. -- lat

Sign.: II 44752

jazyk ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/395381

126.

Vindicatio Famae et Conscientiae Johannis Comenii, a Calumniis Nicolai Arnoldi Jan Amos Komenský

Lugduni Batavorum : Verbiest, 1659 -- 80 s. -- lat

Sign.: II 46551

náboženství ; teologie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/395436
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127.

Vybrané spisy II / Jan Amos Komenský ; [z latinčiny preložili Ján Janovjak ... et al.] -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1956 -- 434 s. -- slo

Sign.: II 40966/2V3

výchova ; vzdělávání ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/395948

128.

Vybrané spisy III / Jan Amos Komenský ; z lat. a češ. prel. Ján Janovjak, Emanuel Kettner, Julius Lenko,
Julius Špaňár -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava) 1957 -- 348 s. -- slo

Sign.: II 40966/3V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/395949

129.

Vybrané spisy. 4 / Jan Amos Komenský ; z latiny a češ. preložil Július Špaňár a Jozef Kuruc; z češtiny prel.
Viera Bunčáková, úvod napísal L'udovít Bakoš -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1959 -- 627 s. -- slo

ISBN (Váz.)

Sign.: II 40966/4V2

https://katalog.npmk.cz/documents/395950

130.

Vypsání bibliotéky. Labyrint světa Kapitola X, Poutník stav učených prohlédá. Odd. 4, Práci a neřád v
študování / Jan Amos Komenský

Hranice : Hladký, 1928 -- 10 s. -- cze

Sign.: I 17370

https://katalog.npmk.cz/documents/396058

131.

Wielka dydaktyka / Jan Amos Komeński ; przełożiła [do pol.] z języka łacińskiego "Didactica magna
universale omnes omnia" Krystyna Remerova ; wstępem i komentarzem opatrzył Bogdan Suchodolski --
Wydanie 1

Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 1956 -- 98, [1], 370 s. -- pol

Sign.: II 40366V3

komeniologie ; didaktika ; výuka

https://katalog.npmk.cz/documents/396426
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132.

Duchovní písně / Jan Amos Komenský ; k vyd. připr., [předml.] Komenský jako hymnograf a jeho místo v
dějinách č. duchovní písně [naps.] a pozn. opatř. Antonín Škarka

Praha : Vyšehrad, 1952 -- 521, [3] s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 30631V2

náboženství ; křesťanství ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; duchovní písně

Souborné vydání Komenského duchovních písní, původních i přeložených, jichž podstatná část (Přídavek
žalmů Davidových a Zpěvy evanjelické) byla po prvé otištěna v Kancionálu Komenského, vydaném r. 1659 v
Amsterdamu. Připojeny jsou i starší písně Komenského, hlavně "Nové písně některé" z roku 1631. Předeslána
jim je Komenského Předmluva ke Kancionálu. - V úvodní studii je zhodnoceno Komenského hymnografické
dílo. Závěr knihy tvoří obsáhlé kritické poznámky k písním, seznam původních i přeložených písní a seznam
strofických útvarů, jichž Komenský použil.

https://katalog.npmk.cz/documents/398782

133.

Historie o těžkých protivenstvích církve české / Jan Amos Komenský ; úv. dopr. Miloslav Kaňák ; pozn.
vydav.: František Šimek

Praha : Blahoslav, 1952 -- 253, [1] s. -- cze

Sign.: II 30313V3

komeniologie ; náboženství ; církev

Dílo o pobělohorském temnu pochází z r. 1632. Komenský je sepsal na výzvu Jednoty bratrské. Jeho hlavním
podkladem byl materiál, jejž bratrské duchovenstvo sebralo mezi českými náboženskými exulanty. Původně
byla "Historie" určena pro informaci ciziny a proto je v ní úvodem podán v 33 kapitolách přehled českých
náboženských dějin od 9. stol. do nastolení Habsburků, jak se Komenskému jevil na základě kusých a
mnohdy nespolehlivých pramenů. Kap. 34-43 líčí náboženský útisk za Habsburků, až po bitvu na Bílé Hoře,
kap. 44-107 pak začátky katolické protireformace a jesuitského řádění. Hodně místa je věnováno popravám
27 českých pánů a vylíčení jejich posledních chvil. - V úvodní studii jsou popsány pestré osudy knihy, která
po prvé mohla být vydána v Čechách až r. 1870. Do té doby pronikala do Čech jen zahraniční její vydání,
ovšem proti přísným zákazům.

https://katalog.npmk.cz/documents/399012
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134.

Obnova církve = Haggaeus redivivus / Jan Amos Komenský ; registřík k této knize náležející ... vypsal Šimon
Dolanský v Žitavě ; k vyd. připr. a pozn. doprovodil Bohuslav Souček ; předml. naps. Josef Lukl Hromádka --
v Kalichu 1. vyd., v č. jaz. 4. vyd.

Praha : Kalich, 1952 -- 134, [1] s. -- cze

Sign.: II 31791V4

komeniologie ; náboženství ; církev ; víra

Spis pochází z r. 1632. Komenský jej psal pod dojmem dočasného obsazení Prahy a části Čech vojsky
saského luteránského kurfiřta a návratu mnoha českých exulantů do vlasti. Svým spisem chtěl dát exulantům
program obnovení evangelické církve v Čechách. Věděl o tom, že exulanti, značně ochablí ve své víře, se po
návratu především starali, aby jim byl vrácen jejich bývalý majetek. To přivedlo Komenského k biblické
obdobě návratu židovských zajatců z Babylonu do Jeruzalema kde tehdy vystoupil prorok Aggaeus a káral
chamtivost knížat i lidu. Komenský ústy "znovu ožilého Aggaea" kárá náboženský úpadek českých
protestantů, vybízí ke svornosti a jednotě, volá po obnově víry živé, která má zúčtovat se zotročováním
poddaných i osobními neřestmi a projevit se láskou k bohu i lidu. - Po prvé byl spis vydán teprve r. 1893.
Nynější vydání čtvrté, se opírá o vydání Součkovo z r. 1921.

https://katalog.npmk.cz/documents/399034

135.

Informatorium for skulen hennar mor / Jan Amos Komenský ; umsett ira tsjekkisk ved Milada Blekastad

[S.l.] : Universitets Forlaget, 1966 -- 58 s. -- swe

ISBN (Brož.)

Sign.: II 60984

škola ; výchova ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/400717

136.

Korrespondence Jana Amosa Komenského : listy Komenského a vrstevníků jeho : nová sbírka / vydává [úvod
a předmluva] Jan Kvačala

V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898 -- XLVIII,
373 s. -- cze, cze lat, cze lat ger

Sign.: III 4257/1

komeniologie ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/400753

137.

Theatrum universitatis rerum / Jan Amos Komenský ; z rukopisu podávají Jan V. Novák a Adolf Patera.
Ohlášení : připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové
za jedno býti povinni jsou / Jan Amos Komenský ; vydal a úvod opatřil Jos. Müller. Maudrost starých Čechů,
za zrcadlo vystavená potomkům / Jan Amos Komenský ; z rukopisu Lešenského vydává Jan V. Novák

V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897 -- XIV a 80 s., XXXI a
216 s., VX a 113 s. -- cze

Sign.: III 4257/2-4

komeniologie ; dílo ; Komenský, Jan Amos, ; dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/400754
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138.

Jana Felina Rozebrání obrany Sam. Martinia : Jana Amosa Komenského Cesta pokoje. Induciae Martinianae /
úvodem a poznámkami opatřil Josef Th. Müller

V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902 -- xxii, 261
stran -- cze

Sign.: III 1292/6

náboženství ; teologie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/400756

139.

Grosse Unterrichtslehre / J. A. Comenius ; [übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen] von
Julius Beeger und Franz Zoubek -- 4. verbesserte und vermehrte Auflage

Leipzig : Hesse, [19--] -- 176, 280 s. -- ger

Sign.: II 10202

výchova ; výuka ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/400989

140.

Das Labyrinth der Welt und des Herzens Paradies das ist: Klare Beschreibung, wie in dieser Welt und in allen
ihren Sachen nichts sei als Verwirrung / Johannes Amos Comenius ; übertragen von Johannes Nowotny

Spremberg : Saebisch, [1871] -- 137 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10233

komeniologie ; poznání

https://katalog.npmk.cz/documents/401002

141.

Informatorium der Mutterschule / von Amos Comenius ; bearbeitet von jul. Beeger u. Franz Zoubek

Leipzig : Siegismund & Volkening, [18--] -- 66 s. -- cze

Sign.: II 10086

škola ; výchova ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401085

142.

Joh. Amos Comenius' Pädagogische Schriften. Band 2, Schola ludus d.i. Die Schule als Spiel / ins deutsche
übertragen von Wilhelm Bötticher

Langensalza : Herm. Beyer u. Söhne, 1907 -- 373 s. -- ger

Sign.: II 10570/2

pedagogika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/401142
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143.

Studi e testi Comeniani I / Giuliana Limiti ; traduzioni di Bruna Gioffre per la lingua latina e di Alena
Wildova Tosi e Gianlorenzo Pacini per la lingua ceca

Roma : Edizioni dell Ateneo, 1965 -- 16, 169 s. -- ita

ISBN (Brož.)

Sign.: II 59200/1V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401324

144.

J. A. Comenii Faber Fortunae sive Ars consulendi sibi ipsi. Itemque Regulae Vitae Sapientis

Amstelodami : Ex officina Petri van den Berge, in vico (vulgo) de Blaeuwburghwal, sub signo montis
Parnassi, 1657 -- [2], 69 s. -- lat

Sign.: I 17040

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401472

145.

Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se
všechněmi se žehnající / Jan Amos Komenský -- 3. vyd.

Praha : "Mladý Křesťan", 1914 -- 46 s. -- cze

Sign.: I 15632

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401473

146.

Pampaedia : lateinischer Text und deutsche Übersetzung / Johann Amos Comenius ; nach der Handschrift
hrsg. von Dmitrij Tschižewskij in Gemeinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller -- 2.,
durchgesehene und verbesserte Aufl.

Heidelberg : Quelle & Meyer, 1965 -- 518 s. -- ger, ger lat

ISBN (Váz.)

Sign.: II 57120

výchova ; vzdělávání ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401500

147.

Grosse Unterrichtslehre : mit dem bedeutungsvollsten pädagogischen Schrifttum und Probeseiten aus dem
Orbis pictus / J. A. Comenius ; ausgewählt und eingeleitet von Johannes Lindner

Leipzig : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1947 -- 168 s. -- ger

Sign.: I 16321

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401565
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148.

Hystorya o vmučenj a smrti, pohřbu, y wzkřjssenj, pána nasseho Gežjsse Krysta : ze wssech čtyr ewangelistů
sebraná a w gistý pořádek vwedená j.A. Komenský

w Lessně Polském : [s.n.], 1631 -- 61 s. -- cze

Sign.: II 47888

náboženství ; komeniologie ; křesťanství ; Ježíš Kristus ; biblické postavy ; biblické události

https://katalog.npmk.cz/documents/401679

149.

Centrum Securitatis : to gest Hlubina Bezpečnosti, Aneb Swětlé wymalowánj gak w samém gediném Bohu a
pokorném se gemu na wssecku geho wůli a oddánj a poddánj wssecka dokonalá přjtomného života
Bezpečnost Pokog a Blahoslawenstwj záležj Jan Amos Komenský

Amsterodam : [t. Jan Paskovský], 1663 -- 130 s. -- lat

Sign.: II 47890

náboženství ; teologie ; křesťanství ; morálka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401680

150.

I. A. Comenii Vestibuli Lingvarum Auctarium : Voces Latinae Linguae primitivas construi caeptas & in
Sententiolas breves redactas, exhibens Jan Amos Komenský

Amstelodami : t. M. J. Brandius et Abrahamus a Burg, 1657 -- 21 l. -- lat

Sign.: II 47891

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401681

151.

Informatorium der Mutter Schul, das ist, ein richtiger vnd augenscheinlicher bericht, wie frome Eltern, theils
selbst, theils durch ihre Ammen, Kinderwärterin, unndt andere mitgehülfen

Polnischen Lissaw : [b.n.], 1633 -- 141 s. -- ger

Sign.: II 47892

předškolní dítě ; předškolní výchova ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401682

152.

Johann Amos Comenius. Quellen / Jan Amos Komenský ; E. Psczolla

Witten-Ruhr : Luther-Verlag, [1957] -- 88 s. -- ger

Sign.: II 46039

komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/401717
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153.

Dvéře gazyků odevřené : to gest krátký a snadný způsob kteréhokoli gazyka spolu i s začátky wssech uměnj
swobodných pochopenj: v kterémž pod stem titulů v tisícjch průpowědech, wssecka slova celého gazyka
obsažena gsau / od J. A. C.

Lešno : [vl.n.], 1633 -- 111 s. -- cze

Sign.: II 43628

jazyk ; jazyková výuka ; svět ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/401767

154.

Linguarum methodus novissima, Fundamentis didacticis solide superstructa : Latinae linguae exemplo realiter
demostrata : Scholarum usibus jam tandem examussim accommodata : Sed et in super aliis studiorum
generibus magno usu accommodanda / a Johanne Comenio Moravo

Lešno : J. A. Komenský, 1648 -- 629 l. -- lat

Sign.: II 43629/1-4

jazyk ; jazyková výuka ; latina ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401768

155.

Janua Rerum et Linguarum Structuram externam exhibens. : in usum Scholae Patakinae edita

[S. l.] : Celsis, 1652 -- [327] l. -- lat

Sign.: II 43632/1-2

jazyk ; jazyková výuka ; svět ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/401779

156.

Liber librorum ceu Bibliotheca poetatilis, hoc est Lexicon reale pansophicum : rerum omnium, quae sciri
possunt ac debent, definitiones veras (omnia quae ad rei cujusque constitutionem intimam spectant,
explicantes) ordine alphabetico proponens

[S.l. : s. n.], 1661 -- 627 l. -- lat

Sign.: II 42341

komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401830

157.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultationis Catholicae. Pars 1, Panegersiam

[S.l. : s. n., 1645] -- 107 s. -- lat

Sign.: II 42220/1

filozofie ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/401840
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158.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultationis Catholicae. Pars 2, Panaugiam [J.A.Komenský]

[S.l. : s. n., po 1645] -- S. 116-148 -- lat

Sign.: II 42220/2

komeniologie ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/401841

159.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophiam. Gradus 1

[S.l. : s. n., 1645] -- 100 s. -- lat

Sign.: II 42220/3/1

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401842

160.

De Rerum Humanarum Emendatione Consultatio Catholica. Pars 3, Pansophiam. Gradus 2

[S.l. : s. n., 1645] -- 104 s. -- lat

Sign.: II 42220/3/2

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/401843

161.

J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a motání, ...

V Praze : Spolek pro vydávání laciných knih českých, 1892 -- 188 s.; -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 9784

křesťanské učení ; pansofie ; smysl života

https://katalog.npmk.cz/documents/316056

162.

Ausgewählte Schriften / J. A. Comenius ; aus dem Lateinischen übersezt und mit Einleitung und
Anmerkungen versehen von Julius Beeger und J. Leutbecher -- 2. Ausg.

Leipzig : Siegismund & Volkening, [1874] -- XVI, 359 s. -- ger

Sign.: II 10221

https://katalog.npmk.cz/documents/316265

163.

J.A. Comenii Magna didactica : ex editione Amstelodamensi anni 1657 omnes libros didacticos complectente
/ nunc primum separatim edidit Fridericus Carolus Hultgren

Leipzig : Siegismund & Volkening, 1894 -- 255 s. -- lat

Sign.: II 10228

Komenský, J.A.: pedagogika

https://katalog.npmk.cz/documents/316284
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164.

J.A. Komenského písně

V Staňkově : Tiskem a nákladem Františka Závorky, 1920 -- 62 s.

Sign.: I 14562

https://katalog.npmk.cz/documents/354661

165.

Jan Amos Komenský / František Bílý

Praha : Alois Hynek, [1911] -- 115 s. -- cze

Sign.: I 15199V2

https://katalog.npmk.cz/documents/354796

166.

Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků : na základě didaktických mocně vyvedená, příkladem jazyka
latinského skutečně vyložená, ku potřebám škol již konečně dokonale nastrojená, než kterou i nad to se
znamenitým prospěchem nastrojiti lze k jiným studií způsobům : l. 1648 / z latiny přeložil Josef Šmaha

V Rychnově n. K. : Tiskem a nákladem Karla Rathouského, 1882 -- 340 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 12538

jazyková výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/354844

167.

Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování : kterak by totiž člověk dřív než na
těle vzroste a stav svůj začne ... plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl / na oslavu
dvoustoleté památky úmrtí spisovatelova vydává pražská Budeč ; opatřil Jindřich Beránek -- 3. vyd.

V Praze : Theodor Mourek, 1875 -- xxiii, 236 s. -- cze

Sign.: II 10362V3

školní didaktika ; výchova a vzdělávání ; obecná didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/354845

168.

Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské / k novému vyd. upr. Ant. L. Berger

Pardubice : F. Hoblík, 1893 -- 87 s. -- cze

Sign.: I 15911

pedagogika ; výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/354846
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169.

Jana Amosa Komenského Jedno potřebné = (Unum necessarium) / upravil a poznámkami opatřil Ign. Bečák

V Kroměříži : I. Bečák, 1879 -- 31 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16358

křesťanská teologie ; smysl života ; křesťanská víra ; Bůh a člověk ; pojednání

https://katalog.npmk.cz/documents/354847

170.

Jana Amosa Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / [tuto knihu uspořádal Fr. Táborský,
vyzdobil Ad. Kašpar, typograficky upravil K. Dyrynk]

Praha : Spolek bibliofilů, 1908 -- 67 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 13715

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/354848

171.

Jana Amosa Komenského Závěť didaktická ; a Přídavek k české didaktice / z latiny vyložil Fr. J. Zoubek

V Praze : Beseda Učitelská, 1876 -- 96 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4298V2

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/354849

172.

Jean Amos Comenius : 1592-1670 : pages choisies / introduction de Jean Piaget

Paris : UNESCO, 1957 -- 206 s. -- fre

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16212

https://katalog.npmk.cz/documents/354933

173.

1. Informatorium der Mutterschule ; 2. Didactica magna ; 3. Orbis pictus / Johann Amos Comenius

Leipzig : Nemnich, po 1900 -- 55 s. -- ger

Sign.: I 15104V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/355035
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174.

Joh. Amos Comenius' Pädagogische Schriften. Bd. 3., I. Der Mutter Schul. I. Der Mutter Schul. II.
Didaktische Ährenlese / Jan Amos Komenský ; herausgegeben von C. Th. Lion -- 2. Aufl.

Langensalza : Beyer u. Söhne, 1907 -- 10, 106 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 12774

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/355039

175.

John Amos Comenius 1592-1670 : selections / introduction by Jean Piaget

Paris : UNESCO, 1957 -- 183 s. -- eng

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16211

https://katalog.npmk.cz/documents/355050

176.

Komenjúsu čo Daikjódžugaku : Didactica Magna. Díl 1 / Jan Amos Komenský ; Suzuki Hideo jaku

Tokio : Meidži tošo šuppan, 1962 -- 238 s. -- jpn

Sign.: II 53560/1

https://katalog.npmk.cz/documents/355505

177.

Komenjúsu čo Daikjódžugaku : Didactica Magna. Díl 2 / Jan Amos Komenský ; Suzuki Hideo jaku

Tokio : Meidži tošo šuppan, 1962 -- 288 s. -- jpn

Sign.: II 53560/2

https://katalog.npmk.cz/documents/355506

178.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský

Praha : České lidové knihkupectví a antikvariát (J. Springer) [1904] -- 32 s. -- cze

Sign.: I 16359

https://katalog.npmk.cz/documents/355743

179.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský; úvod a poznámky napsal Rudolf Schams

Praha : Laichter, 1930 -- 67 s. -- cze

Sign.: I 15910

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/355744
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180.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský -- 2. vyd.

Praha : Ignác Leopold Kober (knihkupectví), [1935] -- 29 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 17540

náboženství ; křesťanství ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/355745

181.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské : [pro V. třídu středních škol] / Jan Amos Komenský ; vydal, úvodem
a poznámkami opatřil Josef Staněk

V Brně : Dědictví Havlíčkovo, 1935 -- 31, [I] s. -- cze

Sign.: I 17131

náboženství ; křesťanství ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/355746

182.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské : [pro V. třídu středních škol] / Jan Amos Komenský ; vydal, úvodem
a poznámkami opatřil Josef Staněk

V Brně : Dědictví Havlíčkovo, 1938 -- 31, [I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 17131V2

náboženství ; křesťanství ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/355747

183.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (v národu a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené sobě
někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje : Léta Páně 1650 J.A.K. / Jan Amos
Komenský ; [k tisku upravil Stanislav Souček ; dřevoryt a vazba Františka Bílka]

Praha : Karel Reichl, 1927 -- 83 s. -- cze

Sign.: I 15157

https://katalog.npmk.cz/documents/355748

184.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené
sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje J. A. K. / ilustrace od Jana
Konůpka

V Praze : Jaroslav Picka, 1940 -- 68, [III] s. -- cze

Sign.: I 15906

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/355750
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185.

Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens / von Johann Amos Comenius ; [aus dem
Tschechischen übertragen, mit Anmerkungen und einer literar-historischen Einleitung versehen von Zdenko
Baudnik]

In Jena : Verlag bei Eugen Diederichs, 1908 -- xi, 338 s. -- ger

Sign.: I 14067

pansofie ; století 17^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/355961

186.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; s úvodem, poznámkami a slovníčkem Františka Šimka

V Praze : Svátek, 1925 -- 202 s., 1 l. obr. příl. -- cze

Sign.: I 15914

člověk ; život ; společnost ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/355965

187.

Labyrint světa a ráj srdce : To jest Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému
mysli upokojení a radosti že přichází / J. A. Komenský

Praha-Smíchov : Vaněk & Votava, 1919 -- 204 s. -- cze

Sign.: I 15909

morálka ; náboženství ; život

https://katalog.npmk.cz/documents/355966

188.

Labyrint světa a ráj srdce : to jest světlé vymalování, které v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému
mysli upokojení a radosti že přichází / Jan Amos Komenský -- Vyd. 2. v "Národní četbě"

Praha : Bačkovský , 1940 -- 189 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16064

https://katalog.npmk.cz/documents/355967

189.

Labyrint světa a ráj srdce : [dle vyd. amsterodamského z r. 1663] / Jan Amos Komenský ; S úvod. a pozn.
Jana V. Nováka

Praha : Otto, [1922] -- 15, 268 s. -- cze

Sign.: I 4473V7

https://katalog.npmk.cz/documents/355968
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190.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest : Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání, ... / Jan Amos Komenský

Brno : Barvič, 1900 -- 27, 218 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16070

https://katalog.npmk.cz/documents/355969

191.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání
; ale kdož doma sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a
radosti že přichází / Jan Amos Komenský

V Praze : Jindřich Bačkovský, 1938 -- 189, [I] s. -- cze

Sign.: I 16353

filozofie ; náboženství ; křesťanství ; víra ; pansofie ; morální filozofie

https://katalog.npmk.cz/documents/355970

192.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování ... / [K čtvrtému vydání upravila Ludmila Kudrnová]

Praha : I.L. Kober (nakladatelství), [1926] -- 2 listy, XVI s., s. [5.] -243., 1 list -- cze

Sign.: I 15198

https://katalog.npmk.cz/documents/355971

193.

Das Labyrinth der Welt / Johann Amos Comenius ; [Übersetzung aus dem Tschechischen Labyrint světa a ráj
srdce [do něm.] von Zdenko Baudnik ; hrsg., Nachwort: Erhard Müller]

Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1958 -- 240 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 17018

člověk ; svět ; morálka ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/355972

194.

Listové do nebe / Jan Amos Komenský ; znovu vyd. a úvod. opatr. Ján Kvačala -- 2. vyd.

Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 1902 -- VIII, 40 s. -- cze

Sign.: II 15808V2

křesťanství ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/356393
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195.

Listowé do Nebe : w kterýchž Chudj a Bohatj před Krystem žaloby a stjžnosti na sebe wespolek wedau a
rozeznati býti žádagj / Jan Amos Komenský

[S.l. : s.n.], 1619 -- 46 s.

ISBN (Brož.)

Sign.: I 17603

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/356394

196.

Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo / Jan Amos Komenský

Trnávka u Přelouče : Evang. matice a.v., 1917 -- 37 s. -- cze

Sign.: I 14116

křesťanství ; teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/358474

197.

O Syrobě. To gest o Potracowanj milých Přátel, Ochránců a Dobrodinců. Co a gak žalostná gest ta Příhoda?
Odkud a proč přicházý? co wnj činiti, a čjm se těssiti? y gak se k smutným a osyřalým chowati náležj?
Spisek. Pro potřebu přjtomných žalostných časů z Božjho Slowa sebraný / Jan Amos Komenský

Lessno Polské : [S. n.], 1634 -- [5], [1], 124, [1] s. -- pol

Sign.: I 17604

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/358967

198.

Odkaz umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský ; do nové češtiny převedl, úvodem a
poznámkami opatřil Rudolf Schenk

V Táboře : Dětský domov Komenského, 1945 -- 49, [III] s. -- cze

Sign.: I 14292

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/359314

199.

Orbis pictus / A. Comenius ; herausgegeben von Theodor Tupetz

Prag ; Wien ; Leipzig : F. Tempský : G. Freitag, 1896 -- 92 s. -- mul

Sign.: I 13770V2

svět ; znalost

https://katalog.npmk.cz/documents/359415
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200.

Orbis pictus / A. Comenius ; herausgegeben von Theodor Tupetz -- 2. Abdruck der 1. Auflage

Prag : Prager Verlags-Gesellschaft, 1920 -- 92 s. -- ger

Sign.: I 13770V4

https://katalog.npmk.cz/documents/359416

201.

Joan. Amos. Comenii Orbis pictus = Swět w obrazých : výňatky

Moravská Ostrava : A. Hejda, 1930 -- 11 s. -- mul

Sign.: I 17539

papírenství ; kniha ; knihařství

https://katalog.npmk.cz/documents/359417

202.

Pädagogische Schriften / Johann Amos Comenius ; übersetzt und des Comenius Biographie versehen von
Theodor Lion

Langensalza : H. Beyer, 1875 -- 543 s. -- ger

Sign.: I 16320

pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/359767

203.

A Perfect Reformation; an anthology / Johann Amos Comenius ; selected by Amedeo Molnar with an introd.
by J. L. Hromádka.

Prague : Ecumenical Institute of the Comenius Faculty of Protestant Theology, 1957. -- 69 s. -- eng

ISBN (Brož.)

Sign.: I 15772

křesťanství ; teologie ; Bohemian Brethren.

https://katalog.npmk.cz/documents/359968

204.

Pisma wybrane / Jan Amos Komeński ; wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Bogdan Suchodolski ;
przełożiła Krystyna Remerowa -- 1. wyd.

Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1964 -- 59, 703 s., 1 l. příl. -- pol

ISBN (Váz.)

Sign.: II 55264V2

výchova ; vzdělávání ; pedagogika ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/360092
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205.

Řeč o vzdělávání ducha : [proslovená ve velké posluchárně potocké školy 24. listopadu roku 1650 Janem
Amosem Komenským, Moravanem z Uherského Brodu / k tisku připravil a doslov napsal František Polanský]

V Uh. Brodě : Komeniologické dokumentační středisko při Museu J.A. Komenského, 1957 -- 38 s. -- cze

Sign.: I 16464V2

komeniologie ; školství ; didaktika

Jeden z Komenského proslovů, známých pod názvem "Řeči potocké", "Řeč o vzdělávání ducha" proslovil
Komenský 24. listopadu roku 1650 v Šaryšském Potoku, kam byl povolán vdovou po sedmihradském knížeti
Jiřím Rákóczym, aby tu podle svých pedagogických a didaktických zásad reformoval uherské školství.

https://katalog.npmk.cz/documents/362732

206.

Svet u slikama / Jan Amos Komenský ; preveo Jovan M. Popović [z č. orig.] Orbis pictus -- 2. izdanje

Beograd : Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 1932 -- 322 s. -- mul

Sign.: I 16354

komeniologie ; slovník ; učebnice

https://katalog.npmk.cz/documents/364507

207.

Tajná řeč Nathanova k Davidovi / Jan Amos Komenský ; Přeložil, úvod a poznámky napsal Josef Hendrich

V Praze : Kalich, 1937 -- 48 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 15043

https://katalog.npmk.cz/documents/364746

208.

Trojí vyznání lásky k národu, mateřštině a vlasti : na paměť odhalení nového pomníku J.A. Komenského - /
Jan Amos Komenský ; k tisku připravil František Polanský

Uherský Brod : Museum Komenského, 1956 -- 15 s. -- cze

Sign.: I 17549

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/365427

209.

Truchlivý, to jest, Smutné a tesklivé člověka křesťana nad vlasti a církve bídami naříkání

Praha : Česká reformace, 1918 -- 64 s. -- cze

Sign.: I 16286

náboženství ; křesťanství ; život

https://katalog.npmk.cz/documents/365430
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210.

Truchlivý, to jest smutné a tesklivé člověka křesťana nad vlastí a církve bídami naříkání : v kterémž se jemu
nejprve rozum, potom víra ozývají a potěšení dodávati, ale na darmo, usilují / Jan Amos Komenský

V Praze : Česká reformace, 1918 -- 64 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 14334

náboženství ; křesťanství ; život

https://katalog.npmk.cz/documents/365431

211.

Um eine vollkommene Reformation / Jan Amos Komenský ; eine Auslese dargeboten von Amadeo Molnár ;
vorwort von J. L. Hromádka

Prag : oekumischen Institut der Evangelischen theologisvhen Comenius-Fakultät, 1957 -- 71 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: I 15774

https://katalog.npmk.cz/documents/366045

212.

Velika didaktika : koja obuchvata opštu veštinu o tome kako valja poučavati svakoga u svemu / Jan Amos
Komenski ; prevela s latinskog Darinka Grabovac

Beograd : Savez pedagoških društava Jugoslavije, 1954 -- 33, 286 s. -- slv

Sign.: I 16322V2

výchova ; pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/366475

213.

Verdsens labyrint og hjartans paradis / Jan Amos Comenius

Oslo : Dreyer, [1957] -- 236 s. -- nor

ISBN (Váz.)

Sign.: I 17871

https://katalog.npmk.cz/documents/366510

214.

Vorspiele : Prodromus Pansophiae : Vorläufer der Pansophie / Johann Amos Comenius ; hrsg., übersetz,
erläutert und mit einem Nachwort versehen von Herbert Hornstein -- 1. Aufl.

Düsseldorf : Pädagogischer Verlag Schwann, 1963 -- 255 s. -- ger

Sign.: II 58816

https://katalog.npmk.cz/documents/366767

215.

Výhost světu / Jan Amos Komenský

[Praha] : J. Hladký, 1942 -- 1 sv. (nestr.) -- cze

Sign.: I 17422

https://katalog.npmk.cz/documents/366957
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216.

Orbis sensualium pictus : výbor v jazyce latinském, českém, německém, anglickém, ruském = Auswahl in
lateinischer, tschechischer, deutscher, englisher, russischer Sprache = selection in Latin, Czech, German,
English, Russian language = izbrannoje na latinskom, češskom, nemeckom, anglijskom, russkom jazikach /
Johannes Amos Comenius ; [k vydání připravili Naděžda Kvítková ... et al. ; přeložili Věra Höppnerová ... et
al.] -- 2., upr. a rozš. vyd., V nakl. Machart vyd. 1.

[Beroun] : Machart, 2012 -- 223 s. -- lat, lat cze, lat cze eng, lat cze eng ger, lat cze eng ger rus

ISBN 978-80-87517-39-0 (váz.)

Sign.: II 109453V1

svět ; příroda ; společnost ; řemeslo ; zemědělství ; náboženství ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/371077

217.

Analytische Didaktik und andere pädagogische Schriften / J. A. Komenský ; ausgewählt und eingeleitet von
Franz Hofmann

Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1959 -- 195 s. -- ger

Sign.: II 45996

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/372980

218.

Angelus Pacis ad Legatos Pacis Anglos et Belgas Bredam Missus Indeque ed Omnez Christianos per
Europam, Et mox ad omnes Papules per Orbem totum mittendus / Jan Amos Komenský

[S.l.] : [s. n.], 1667 -- 32 s. -- cze

Sign.: II 46552

náboženství ; komeniologie ; mír

https://katalog.npmk.cz/documents/373014

219.

Apoštol míru J.A. Komenský : výbor z díla Jana Amose Komenského / J.A. Komenský ; uspoř. Radovan
Krátký a Václav Stejskal ; texty lat. vybr., přel., úv. a pozn. opatř. Václav Stejskal ; dosl. naps. Josef
Polišenský -- 1. vyd.

Praha : Československý spisovatel, ELK Praha, 1949 -- 229, [1] s. -- cze

Sign.: II 22982V1

komeniologie

R. Krátký a V. Stejskal vybrali ze spisů Komenského stati, kde se veliký nadčasový pedagog a vědec objevuje
nejen jako apoštol osvěty a pokroku, ale především jako neúnavný obhájce a zastánce míru, "... neboť válka je
cosizvířecího, lidem sluší lidskost a mírnost ... " (Unum necessarium.) Na konci je připojen Komenského
Angelus pacis, " ... jenž je poslán angl. a nizozem. vyslancům v Bredě a odtud pak všem křesťanům v Evropě
a nato všem národůmpo celém světě, aby se zastavili, přestali válčit a učinili místo Kristovi, knížeti míru, jenž
chce již všem národům vyhlásiti mír".

https://katalog.npmk.cz/documents/373294
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220.

The Beguest of the Unity of Brethren / John Amos Comenius ; transl. and ed. by Matthew Spinka

Chicago : National Union of Czechoslovak Protestante in America, 1940 -- 38 s. -- eng

ISBN (Brož.)

Sign.: II 25083

náboženství ; křesťanství ; komeniologie ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/373810

221.

Boj s Bohem modlitbami [J. A. Komenský]

[S.l.] : J. A. Komenský, 1655 -- 24 s. -- cze

Sign.: II 25548

náboženství ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/374277

222.

Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná to jest promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku
světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech / [Jan Amos
Komenský ; k vyd. připr., z lat. Via lucis přel. a doslov naps. Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Jan Patočka a
Jiřina Popelová-Otáhalová] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 -- 307, [3] s. -- cze, cze lat

Sign.: II 47648V4

filozofie ; náboženství ; morálka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

Původní latinské znění a český překlad dokumentu, který učitel národů vypracoval v Londýně, v letech
1641-42 pro britský parlament a v němž vyložil své pansofické plány. Doporučovanou jím úpravou
vzdělávání člověka a vědecké práce mělo být dosaženo probuzení lidskosti, světla, ve všech lidech a tím
základu všeobecného míru, tisícileté říše blaha a dobra.

https://katalog.npmk.cz/documents/374641

223.

De Engel des Vredes = Angelus pacis / Jan Amos Comenius ; [z latiny přeložil R.A.B. Oosterhuis ; doslov J.
Hendrich a R.A.B. Oosterhuis]

Utrecht : Kemink en Zoon N.V., 1928 -- 118 s. -- dut

Sign.: I 14712V2

https://katalog.npmk.cz/documents/376077

224.

De Sermonis Latini Studio, per Vestibulum, Januan, Palativn, et Thesavros Latinitatis quadripartio graduplene
absolvendo, Didactica Dissertatio, cuiadditur jn usum Juventutis Formatorum de editorum jam in lucem
Vestibuli & Janue, usu debito, Informatorium Autore J. A. Comenio

[Vratislavia] : t. Davidus Mullerus, 1638 -- Nestr. -- lat

Sign.: II 47889

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/376084
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225.

Jana Amosa Komenského Didaktika velká / z latiny přeložil Augustin Krejčí ; překlad revidoval a úvod i
poznámky napsal Josef Hendrich -- Vyd. 3.

Brno : Komenium, 1948 -- 252 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 14784/2

https://katalog.npmk.cz/documents/376753

226.

Paradisus ecclesiae renascentis Jan Amos Komenský

[S.l. : s. n.], kolem roku 1630 -- 12 s. -- cze

Sign.: III 7145

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/376835

227.

Enoch, to gest, O stálém Lidj Bohu oddaných s Bohem chozenj a kterak lidi takové Pán Bůb k sobě bere Jan
Amos Komenský

[S.l. : s. n.], 1656 -- 32 s. -- cze

Sign.: II 25549

náboženství ; teologie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/377707

228.

Gentium salutis reparator : Comenii de pacis instituendae culturaeque universalis propagandae beneficis
cogitationes = Posel míru a blaha národů : Komenského myšlenky o dobrodiní míru a všeobecné vzdělanosti /
Jan Amos Komenský ; uspoř. a k vyd. připr. Metoděj Klučka ; Z lat. orig. přel. Josef Hendrich a Metoděj
Klučka ; doslov: Jan Patočka ; dřevoryt Bohdana Laciny -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956 -- 142, [2] s. -- cze, cze lat

Sign.: III 6962V1

filozofie ; náboženství ; křesťanství ; mír

Latinský a český text dvou spisů: "Anděla míru" z roku 1667 a "Štěstí národa" věnovaného Jiřímu
Rákóczimu. V obou obsahově odlišných pracích se projevuje autorův pozorovatelský talent a empirický
přístup k všenápravné thematice o neoprávněnosti, zhoubnosti a zbytečnosti válek. V obou spisech tkví
základ Komenského filosofického rozboru "věcí lidských" a způsobu jeho nazírání na základní proudy
moderního státoprávního myšlení.

https://katalog.npmk.cz/documents/378588
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229.

La grande didactique : Traité de l'Art universel d'enssigner tout a tous / Jean Amos Coménius ; Introduction et
traduction par J.B. Piobetta -- 1. édit.

Paris : Presses Universitaires de France, 1952 -- 234 s. -- fre

Sign.: II 39212V2

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/379007

230.

Grosse Didaktik / Jan Amos Comenius ; hrsg. und eingeleitet von Hans Ahrbeck

Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1957 -- 358 s. -- ger

Sign.: II 42378

https://katalog.npmk.cz/documents/379014

231.

Grosse Didaktik / Johann Amos Comenius ; in neuer Übersetzung herausgegeben von Andreas Flitner

Düsseldorf, München : Küpper 1954 -- 264 s. -- ger

Sign.: II 43409V3

výchova ; didaktika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/379015

232.

J. A. Comenii Janua Linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica
versione a Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno M. DC. LXVI = J. A.
Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selbe, de Latijnsche Taall beknoptelijck te
leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Joannes Seidelius verfiert, em nu door sijn Erfgenamen uytgegeven

Amsterdam : [s. n.], 1666 -- [8], 359, 64, [238] s. -- lat, lat dut

Sign.: II 44751/1

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380427

233.

J. A. Comenii Janua Linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica
versione a Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno M. DC. LXVI = J. A.
Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selbe, de Latijnsche Taall beknoptelijck te
leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Joannes Seidelius verfiert, em nu door sijn Erfgenamen uytgegeven

Amsterdam : [s. n.], 1666 -- [8], 359, 64, [238] s. -- lat, lat dut

Sign.: II 44751/2

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380428

48

https://katalog.npmk.cz/documents/379007
https://katalog.npmk.cz/documents/379007
https://katalog.npmk.cz/documents/379014
https://katalog.npmk.cz/documents/379014
https://katalog.npmk.cz/documents/379015
https://katalog.npmk.cz/documents/379015
https://katalog.npmk.cz/documents/380427
https://katalog.npmk.cz/documents/380427
https://katalog.npmk.cz/documents/380428
https://katalog.npmk.cz/documents/380428


234.

J. A. Comenii Janua Linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica
versione a Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno M. DC. LXVI = J. A.
Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selbe, de Latijnsche Taall beknoptelijck te
leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Joannes Seidelius verfiert, em nu door sijn Erfgenamen uytgegeven.
Index

Amsterdam : [s. n.], 1666 -- [8], 359, 64, [238] s. -- lat, lat dut

Sign.: II 44751/3

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380429

235.

J. A. Comenii Janua Linguarum reserata. Pro compendiose Lingua Latina cum Rebus docenda. Belgica
versione a Johanne Seidelio ornata, nunc autem ab illius haeredibus edita. Anno M. DC. LXVI = J. A.
Comenii Ontsloote Deure der Taalen. Om te gelijck met de Dingen selbe, de Latijnsche Taall beknoptelijck te
leeren. Met de Duytsche Vertaling, door Joannes Seidelius verfiert, em nu door sijn Erfgenamen uytgegeven.
Register

Amsterdam : [s. n.], 1666 -- [8], 359, 64, [238] s. -- lat, lat dut

Sign.: II 44751/4

latina ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380430

236.

J. A. Comenii Pansophiae Diatyposis, Ichnographica et Orthographica delineatione Jan Amos Komenský

Amsterodami : Lud. Elzevir, 1645 -- 212 s. -- lat

Sign.: II 18892

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/380431

237.

J. A. Comenii Pro Latinitate Januae Lingvarum suae, illiusqve praxeos Comicae, Apologia Jan Amos
Komenský

Amstelodam : Gabrielus a Roy, 1657 -- 24 s. -- lat

Sign.: II 23831

jazyk ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/380439

238.

Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání / [z díla J.A. Komenského vybral František Polanský ; [z
lat.] přel. Jaromír Kopecký ; frontispic od Bedřicha Housy] -- Vyd. 1.

[Praha] : Státní pedagogické nakladatelství 1956 -- 45, [1] s. -- cze

Sign.: II 40832

komeniologie ; kniha ; vzdělávání ; využití

https://katalog.npmk.cz/documents/380487
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239.

Jana A. Komenského Štěstí národa: za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se
jimi státi mohli / Z latiny vyložil Dr. Jan V. Novák -- Ve druhém vydání

V Kolíně : Miloslav Kopecký (vydavatel), [1948] -- 64-[I] s. -- cze

Sign.: I 9155

https://katalog.npmk.cz/documents/380607

240.

A dextris et sinistris / Jan Amos Komenský

Amsterodami : J. A. Komenský, 1662 -- 49 l. -- lat

Sign.: II 3985

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/407968

241.

Typographeum vivum = Živá tiskárna, aneb, Lis myšlenky / Jan Amos Komenský ; [uspořádal a závěrečné
slovo napsal Jiří Šetlík ; z latinského originálu ... přeložil F.R. Tichý ; grafické labyrinty vytvořil Zdeněk
Sklenář] -- 1. vyd.

Praha : Československý spisovatel, 1968 -- [66] s. -- cze, cze lat

Sign.: III 17731V2

písmo ; tisk ; tiskárna

https://katalog.npmk.cz/documents/311214

242.

Mutterschule / J. A. Comenius ; mit einer Einleitung herausgegeben von Albert Richter

Leipzig : Friedrich Brandstetter, 1891 -- 86 s. -- ger

Sign.: I 4321/8

https://katalog.npmk.cz/documents/313248

243.

Didactica magna oder Große Unterrichtslehre / Johann Amos Comenius ; für d. Schulgebrauch und das
Privatstudium bearbeitet und mit eines Einleitung und erläuternden Ammerkungen versehen von Wilhelm
Altemöller -- 3. durchgesehene Aufl.

Paderborn : Schöningh, 1909 -- 266 s. -- ger

Sign.: I 4447

https://katalog.npmk.cz/documents/313454

244.

Die Mutterschule von Jan Amos Comenius / Auf's Neue herausgegeben von Hermann Schröter -- 2.
vermehrte und verbesserte Aufl.

Halle : C.E.M. Pfeffer, 1874 -- 7, 104 s. -- ger

Sign.: I 4450

https://katalog.npmk.cz/documents/313459
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245.

Památce Komenského Chorály českobratrské : pro smíšený sbor / harmonisoval Jaromír Urbanec

Praha : M. Urbánek, c1920 -- 1 partitura (13 s.) -- cze

Sign.: III 981

komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; duchovní písně ; duchovní hudba ; chorály

https://katalog.npmk.cz/documents/313645

246.

Das Labyrinth der Welt und Das Paradies des Herzens / Johann Amos Comenius ; mit einem Vorwort von
Pavel Kohout

Luzern : C.J. Bucher, 1970 -- 302 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 24770

svět ; poznání ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/313823

247.

Gewalt sei Ferne den Dingen : eine Auswahl aus seinen Schriften / Jan Amos Comenius ; erläutert und hrsg.
von Edith Biewend

Heilbronn : E. Salzer, 1971 -- 116 s. -- ger

ISBN 3-7936-0907-3

Sign.: I 25164

https://katalog.npmk.cz/documents/313858

248.

Grosse Unterrichtslehre / Jan Amos Komenský ; aus der Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und
Anmerkungen versehen von Julius Beeger und Franz Zoubek

Berlin : Julius Klöne, 1871 -- 120, 304 s. -- ger

Sign.: II 4952/2

komeniologie ; didaktika ; výuka

https://katalog.npmk.cz/documents/314431

249.

Ausgewählte Schriften : [Comenius Werke, II. Band] / Jan Amos Komenský ; aus dem Lateinischen übersetz
und mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Jul. Beeger und J. Leutbecher

Leipzig : Siegismund & Volkening, 1874 -- xvi, 359 s. -- ger

Sign.: II 4952/11

komeniologie ; didaktika ; výchova ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/314432

51

https://katalog.npmk.cz/documents/313645
https://katalog.npmk.cz/documents/313645
https://katalog.npmk.cz/documents/313823
https://katalog.npmk.cz/documents/313823
https://katalog.npmk.cz/documents/313858
https://katalog.npmk.cz/documents/313858
https://katalog.npmk.cz/documents/314431
https://katalog.npmk.cz/documents/314431
https://katalog.npmk.cz/documents/314432
https://katalog.npmk.cz/documents/314432


250.

Památník o životě a díle Jana Amose Komenského : soubor 25 volných listů, vydaný k 300. výročí
amsterodamského vydání souboru Opera didactica omnia (Amsterodam 1657) a k 300. výročí 1. vydání díla
Orbis pictus (Norimberk 1658) / Vojtěch Pavlásek a Bohumil Novák

Praha : Orbis, 1958 -- 25 volných listů -- cze

Sign.: VIII 36

https://katalog.npmk.cz/documents/314855

251.

J. A. Comenius : Scholarum novi Ordinis Formator = J. A. Komenský : tvůrce nového uspořádání škol / [z lat.
přel., uspoř. a k vyd. připr. Metoděj Klučka, Jaromír Kopecký ; dosl. naps. Jaromír Kopecký] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1957 -- 216, [2] s. -- cze, cze lat

Sign.: III 8381V7

pedagogika ; vzdělávání ; škola ; komeniologie

Latinský a český text spisů našeho pedagoga, které napsal za svého pobytu v Blatném Potoku v Uhrách:
Stručná zpráva o pozvání do Uher, Idea světlé školy potocké, O studiu slohu, Vzkříšený Fortíus čili Jak
vyhnat ze škol lenost, Pravidla chování, sebraná pro mládež léta 1653, Zákony školy dobře spořádané,
Zakončení školských prací v Potoku.

https://katalog.npmk.cz/documents/314943

252.

Jana Amosa Komenského Na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení :
připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno
býti povinni jsou / vydal a úvodem opatřil Jos. Müller

V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898 -- 31, 216 s. -- cze

Sign.: III 6863/3V2

komeniologie ; náboženství ; víra ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/332451

253.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. I., Brána věcí otevřená, to jest, Moudrost prvá (kterou
vůbec nazývají metafysikou) v myslích lidských vhod upravená / z latiny vyložil Josef Šmaha. Zásady
vychovatelské / M. Montaigne ; uspořádal a úvodem opatřil Václav Petrů. O dívčí výchově / Fénelon ; z
francouzského jazyka přeložil Josef Tippmann

v Praze : V komissi národního kněhkupectví E. Petříka, 1886 -- 138, 206, 79, 75 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10241/1V3

výchova ; vzdělávání

https://katalog.npmk.cz/documents/332452
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254.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. III, O nápravě věcí lidských, porady obecné. Část
prvá, Panegersia, povzbuzení obecné ... / z latiny vyložil Jos. Šmaha

V Praze : V kommissí J. Mercyho, 1888 -- 318 s. -- cze

Sign.: II 10241/3

filozofie ; pansofie ; století 17^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/332453

255.

Jana Amose Komenského Didaktika veliká : všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a
výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy,
aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominut nebyl, v literárním umění vyučena, ... / z
latiny přeložil Josef Šmaha

V Rychnově n.K. : Karel Rathouský, 1883 -- 280 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10327

didaktika ; výuka ; vzdělávání ; škola ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332454

256.

Janua Rerum et Liguarum Structuram externam exhibens : in usum Scholae Patakinae edita / J.A. Komenský

[Sarospatak] : Georgius Renius, 1652 -- 351 l. -- lat

Sign.: II 3563

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/332465

257.

Johan - Amos Comenii Schola Ludus seu Encyclopedia Viva d.e. Januae Linguarum praxis Comica : res
omnes Nomenclatura vestitas, et vestiendas, Sensibus ad vivum repraesentadi artificum exhibens amoenum.
Pars 1-8. / Jan Amos Komenský

Amsterodam : Abrahamus a Burg, 1657 -- 40, 314, /2/, 174 s. tb. -- lat

Sign.: I 9796

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/332596

258.

Johann Amos Comenius' Didactica magna / im Anschluß an die lateinische Originalausgabe bearbeitet,
erläutert und pädagogisch gewürdigt von Franz Rzesnitzek

Breslau : Hirt, 1909 -- 188 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10203

https://katalog.npmk.cz/documents/332606
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259.

Große Unterrichtslehre : mit einer Einleitung: J. Comenius, sein Leben und Wirken / Johann Amos Comenius
; Einleitung, Uebersetzung und Commentar von Gustav Adolf Lindner

Wien : A. Pichler's Witwe & Sohn, 1876 -- 311 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10201

výchova ; výuka ; pedagogika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332607

260.

Große Unterrichtslehre : mit einer Einleitung: J. Comenius, sein Leben und Wirken / Johann Amos Comenius
; Einleitung, Uebersetzung und Commentar von Gustav Adolf Lindner -- 2. Aufl.

Wien : A. Pichler's Witwe & Sohn, 1886 -- LXXXIX, 312 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10200

výchova ; výuka ; pedagogika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332608

261.

Johann Amos Comenius. 1. Teil, Lebensabriß, ferner die "Große Lehrkunst" / herausgegeben von Eugen
Pappenheim -- 3. Aufl.

Langensalza : Schulbuchhandlung, 1902 -- 316 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4502/1

https://katalog.npmk.cz/documents/332616

262.

Johann Amos Comenius. 2. Teil, Lehrkunst (Didactica), zur Didaktik, Sittenregeln, Gesetze, konzentrischer
Lehrgang, Informatorium der Mutter Schul, Volksschule, Orbis pictus / herausgegeben von Eugen
Pappenheim

Langensalza : Schulbuchhandlung, 1898 -- 361 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4502/2

https://katalog.npmk.cz/documents/332618

263.

Johann Amos Comenius. 2. Teil, Lehrkunst (Didactica), zur Didaktik, Sittenregeln, Gesetze, konzentrischer
Lehrgang, Informatorium der Mutter Schul, Volksschule, Orbis pictus / bearbeitet von Eugen Pappenheim

Langensalza : Schulbuchhandlung Gressler, 1905 -- 367 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 821/2

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332620
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264.

Juan Amos Comenio 1592-1670 : páginas escogidas / introducción de Jean Piaget

Habana : Universidad de la Habana., [1959?] -- 184 s. -- spa

ISBN (Brož.)

Sign.: II 8552

https://katalog.npmk.cz/documents/332679

265.

Komenského mapa Moravy

[Praha : s. n., 19--] -- 1 složený list -- cze

Sign.: IV 3151

zeměpis ; kartografie ; Morava (Česko) ; historická kartografie

https://katalog.npmk.cz/documents/333156

266.

Korespondence Jana Amose Komenského : listy Komenského a vrstevníků. Díl 1., Nová sbírka / Jan Amos
Komenský

Praha : Česká akademie, 1898 -- 48, 373 s. -- cze

Sign.: III 6864/1

https://katalog.npmk.cz/documents/333213

267.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Jana Amosa Komenského / Jan Amos Komenský ; vyzdobil František
Bílek

Praha : Spolek Komenského, 1918 -- 42 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10338

náboženství ; teologie ; církev ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/333398

268.

Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské / Jan Amos Komenský ; [vydáno ... za redakce Františka Krčmy se 3
původními dřevoryty Františka Bílka]

V Praze : Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců, 1940 -- 44, [III] s. -- cze

Sign.: III 4817

komeniologie ; náboženství ; křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/333399
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269.

Labyrint světa a ráj srdce to jest : světlé vymalování ... / Jan Amos Komenský ; text upr. Miloslav Novotný ;
vyzdobil Jan Konůpek

Praha : Jaroslav Picka, 1947 -- 187, [2] s. -- cze

Sign.: III 9646

člověk ; svět ; morálka ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/333586

270.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání;
ale kdoždoma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází / Jan Amos Komenský -- Vydání 2

Praha : Kvasnička a Hampl, 1937 -- 196, [IV] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 13689V2

náboženství ; křesťanství ; filozofie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/333587

271.

Latinitatis Schola triclassis / J.A. Comenius

Amsterdami : [s. n.], 1657 -- 81 l. -- lat

Sign.: II 3562

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/333659

272.

Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům / Jan Amos Komenský

Praha : J. Otto, [1921] -- 155 s. -- cze

Sign.: I 4513

https://katalog.npmk.cz/documents/335661

273.

Nagy oktatástana / János Ámos Comenius ; latinból forditá Dezsö Lajos

Sárospatak : Steinfeld Jenö, 1896 -- 274 s. -- hun

Sign.: I 4442

https://katalog.npmk.cz/documents/335841
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274.

The Orbis pictus of John Amos Comenius

Detroit : Singing Tree Press, 1968 -- xxxi, 194 p. -- eng

ISBN (Váz.)

Sign.: II 65939

svět ; poznání ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/337274

275.

Orbis sensualium pictus / Johann Amos Comenius

Osnabrück : Zeller, 1964 -- 309, 16 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 22590

svět ; poznání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/337275

276.

Orbis sensualium pictus = Svět v obrazích : jubilejní přetisk prvního vydání z roku 1658, [k 350. výročí
narození] / Jan Amos Komenský ; [za redakce Ant. Dolenského]

Praha - Královské Vinohrady : Fr. Strnad, 1942, [spr. 1941] -- 329 s. -- cze, cze lat, cze lat ger

Sign.: I 13609V2

https://katalog.npmk.cz/documents/337276

277.

Joh. Amos Comenius Pädagogische Schriften / übersetzt, mit Anmerkungen und des Comenius Biographie
versehen von C. Th. Lion -- 2., verb. Aufl.

Langensalza : H. Beyer, 1883 -- LXXXVII, 289 s. -- ger

Sign.: II 10229

https://katalog.npmk.cz/documents/337658

278.

Pampaedia / Jan Amos Komenský, [introduzione e traduzione di] Pasquele Cammarota

Roma : Armando, 1968 -- 311 s. -- ita

ISBN (Brož.)

Sign.: I 25022

https://katalog.npmk.cz/documents/337760

279.

Panegyricus Carolo Gustavo, magno suecorum, gothorum, vandalorumque regi / Jan Amos Komenský

B. m. : b. n., 1655 -- 26 l. -- lat

Sign.: II 5329

politika ; společnost ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/337765
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280.

Passions-, Oster- und Himmelfahrts-Predigten nach der böhmischen Ausgabe von 1757 in's Deutsche
übertragen / Jan Amos Komenský -- Ausgabe von 1757 in's Deutsche übertragen

Herborn : Buchhandlung der Nassauisch. Colport., 1882 -- 432 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10238

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/337795

281.

Pět písní na texty Jana Amose Komenského zpěv a klavír (1938) / Iša Krejčí -- 1. vyd. SNKLHU

Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957 -- 17 s. -- cze

Sign.: VI 2641

https://katalog.npmk.cz/documents/338016

282.

Pravidla života / Jan Amos Komenský ; přeložil [z latiny, úvodem a poznámkami opatřil] Josef Hendrich

Praha : Vydavatelské oddělení YMCA, 1947 -- 31-[II] s. -- cze

Sign.: III 7366

výchova ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/338958

283.

Praxis Pietatis : to gest, I Cwičenj se w Pobožnosti prawé Knižka milostná: Kterakby Křesťanský člowěk w
prawé a spasytedlné znamosti gak Boha, tak y sebe samého, platně prospjwati a život swůg w bázni Božj
dobře spořádage, potěsseně w swědomj pokogném stráwiti ... mohl wyučugjcy / Jan Amos Komenský

/Lešno : b.n., 1630 -- 12, 468, 7 s. -- cze

Sign.: I 9794

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/338987

284.

Prorocká slova Jana Amose Komenského / J. A. Komenský

Praha : [s. n.], 1945 -- [2] l. -- cze, cze lat

Sign.: VIII 146V1

prognóza ; Komenský, Jan Amos, ; Německo

https://katalog.npmk.cz/documents/339377
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285.

A reformation of schooles, 1642 / [by] Jan Amos Comenius; [translated from the Latin by Samuel Hartlib].

Menston (Yorks.) : Scolar Press, 1969 -- [7], 94 p. -- eng

Sign.: II 65151

Education

https://katalog.npmk.cz/documents/340183

286.

Sapientia prima usus triertium catholicum appellandus, hoc est, humanarum cogitationum, sermonum,
operum scientiam, artem, usum, aperiens clavis triuna: sive amabile logica, grammatica, pragmaticaque cum
metaphysica osculum / [J.A. Comenius]

Praha : Štenc, 1921V Praze : vydána ... Janem Štencem, 1920 -- 123, vii stran -- lat, lat cze

Sign.: II 10230V2

https://katalog.npmk.cz/documents/340844

287.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. 2 / z latiny vyložil Josef Šmaha

[Ve Velkém Meziříčí?] : Fr. Bayer, 1886 -- 210 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10241/2

https://katalog.npmk.cz/documents/341091

288.

Il Tirocinio del leggere e dello scrivere / J. A. Comenius ; [a cura di] Giuliana Limiti

Roma : Armando, 1970 -- 88 s. -- ita

ISBN (Brož.)

Sign.: I 25021

https://katalog.npmk.cz/documents/343736

289.

Jana Amose Komenského Truchlivý, to jest smutné a tesklivé člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve
bídami naříkání : v kterémž se jemu nejprve rozum, potom víra ozývají, potěšovati jeho, ale nadarmo usilujíce
/ vydal Josef Šmaha

V Praze : Tiskem a nákladem V. Neuberta, 1893 -- 68 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: III 4801V1

komeniologie ; filozofie ; náboženství ; dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/343881

290.

Tvenne bref fran Johan Amos Comenius till rikskansleren Axen Oxenstjerna / Jan Amos Komenský

B. m. : b. n., [1892] -- 41-47 s. -- swe

Sign.: I 5391

https://katalog.npmk.cz/documents/343945
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291.

Grosse Unterrichtslehre (Didaktik) darstellend die gesammte Kunst, alle alles zu lehren, oder, ... kurz gefasst,
annehmlich, gründlich / [Comenius]

Wien : A.Pichler's Witwe u. Sohn, [1900] -- 311 s. -- ger

Sign.: II 5905

pedagogika ; výchova ; výuka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/344720

292.

Unum necessarium : věděti, čeho komu třeba v životě a na smrti a po smrti / což nepotřebnými věcmi světa
ustálý a k jednomu potřebnému se přivínající stařec Jan Amos Komenský roku věku svého sedmdesátého
sedmého světu na uváženou podává ; z latiny přeložil Josef Šmaha

V Rychnově n. K. : Tiskem a nákladem Karla Rathouského, [1881] -- viii, 128 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10205V2

filozofové^zČesko^z^y17. stol.^y^2czenas^2^7ph117191^7�křesťanští teologové^zČesko^z^y17.
stol.^y^2czenas^2^7ph122148^7�pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y^2czenas^2^7ph137912^7�smysl
života^2czenas^2^7ph125718^7�křesťanská víra^2czenas^2^7ph122113^7�Bůh a
člověk^2czenas^2^7ph116953^7�závěti^2czenas^2^7ph164195^7 ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/344730

293.

Ustav Materinskoj školy / Ioan Amos Komenskij ; perevel' O. V. Ržiga

Nižnij Novgorod : typ. Guberinsskago Pravlenija, 1893 -- 109 s., 1 l. obr. příl. -- rus

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4529

https://katalog.npmk.cz/documents/344766

294.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek IX.. De studii pansophici impedimentis. De studii
pansophici impedimentis. Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio Continuatio. De studii
pansophici impedimentis. Laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio Continuatio. Vydání spisu
Fortiova a Erasmova. Jan Amos Komenský ; k vydání upravil Ot. Kádner

Brno : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1915 -- 2 l., 489 s., 1 l. -- cze, cze lat

Sign.: II 36122V4

výchova ; vzdělávání ; drama ; filozofie ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/345151

295.

Výbor z Komenského Labyrintu světa : pro 5. třídu středních škol / upravil Frant. Pulec -- 3. vyd.

Brno : Frant. Pulec, 1939 -- 55 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 10320

https://katalog.npmk.cz/documents/345559
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296.

Wielka Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego / przełożył Henryk Wernic

Warszawa : Przegląd Pedagogiczny, 1883 -- xlviii, 244 s. -- pol

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10314

https://katalog.npmk.cz/documents/346064

297.

Aus Lissas Vergangenheit : Quellen und Forschungen zur Geschichte Lissas. Heft III, Comenius, die
Zerstörung Lissas im April 1656 / Comenius ; aus dem Lateinischen übersetzt von W. Bickerich

Lissa : Oskar Eulitz' Verlag, 1904 -- 34 s. -- ger

Sign.: II 10307V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/346843

298.

Život Jana Amosa Komenského / jménem Besedy Učitelské v Praze k dvoustileté památce úmrtí Komenského
sepsal Fr.J. Zoubek

Praha : Beseda učitelská, 1871 -- 128 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10328

https://katalog.npmk.cz/documents/347141

299.

Abrahamus patriarcha : scena repraesentatus Jan Amos Komenský

Amstelodami : Berg, 1661 -- 69, [3] s. -- lat

Sign.: I 17039

náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/348849

300.

Analytická didaktika / Jan Amos Komenský ; nově přeložil [z latiny], úvodem a výkladem opatřil E[manuel]
Čapek -- 1. vydání

V Praze : Státní nakladatelství, 1947 -- 110-[I] s. -- cze

Sign.: II 14857V4

didaktika ; výuka ; výchova ; vzdělávání

https://katalog.npmk.cz/documents/349102

61

https://katalog.npmk.cz/documents/346064
https://katalog.npmk.cz/documents/346064
https://katalog.npmk.cz/documents/346843
https://katalog.npmk.cz/documents/346843
https://katalog.npmk.cz/documents/347141
https://katalog.npmk.cz/documents/347141
https://katalog.npmk.cz/documents/348849
https://katalog.npmk.cz/documents/348849
https://katalog.npmk.cz/documents/349102
https://katalog.npmk.cz/documents/349102


301.

Anděl míru / Jan Amos Komenský ; z latiny přeložil, úvod a poznámky napsal Josef Hendrich

V Praze : Kalich, 1938 -- 82 s. -- cze

Sign.: I 13565

komeniologie ; křesťanství ; náboženství ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/349161

302.

Comenius : eine Auswahl aus seinen pädagogischen Schriften / Jan Amos Komenský ; hrsg.von Karl Weidel

Bielefeld : Belhagen und Klasing, 1932 -- 152 s. -- ger

Sign.: I 16710

https://katalog.npmk.cz/documents/350338

303.

Comenius und die Böhmischen Brüder / Ausgewählt und eingeleitet von Friedrich Eckstein

Leipzig : Insel-Verlag, [1916?] -- 78-[I] s. -- ger

Sign.: I 14997

https://katalog.npmk.cz/documents/350343

304.

Čítanka Komenského / [Ze spisů J. A. Komenského vybral a úvodem opatřil] K. W. Želichovský -- 2. vyd.

Přerov : Radoušek, [19--] -- 158 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10348V2

https://katalog.npmk.cz/documents/350955

305.

De Engel des Vredes Angelus Pacis / Jan Amos Comenius ; [Uit het latijn [Angelus Pacis] vertaald door
R.A.B. Oosterhuis ; Van een naschrift over J.A. Comenius en den wereldvere voorzien door Prof. Dr. J.
Hendrich en R.A.B. Oosterhuis]

Utrecht : Kemink en Zoon N.V., [19--] -- 118 s. -- dut

Sign.: I 14712

https://katalog.npmk.cz/documents/351239
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306.

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica : editio princeps. Tomus I, Panegersiam, Panaugiam,
Pansophiam continens / [Jan Amos Komenský ; textum ad editionem paraverunt Jaromír Červenka et Vlasta
T. Miškovská-Kozáková ... et al. ; moderante Otokar Chlup ; praefationem praemisit Josef Váňa ; epilogum
scripsit Jan Patočka]

Pragae : Academia, 1966 -- 775 s. -- lat, lat cze, lat cze eng, lat cze eng fre, lat cze eng fre ger

Sign.: III 15995/1V1

filozofie ; teologie ; vzdělávání ; křesťanství ; společnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

Roku 1657 vydal autor souborně své pedagogické spisy pod názvem Opera didactica omnia. Usiloval však i o
nápravu celého společenského života, a to vzděláním a výchovou. Zabýval se studiemi pansofickými a
připravoval sedmidílný soubor De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Jeho nerozlučný
doprovod tvoří spis Lexicon reale pansophicum. Konečnou formu však dílu nedal. Pouze malá část z něho
byla publikována, ostatek zůstal v rukopise. Poprvé vychází soubor jako celek teprve nyní a účelem tohoto
vydání je seznámit čtenáře v souhrnu s druhou, dosud neznámou částí literárního odkazu velkého českého
myslitele.

https://katalog.npmk.cz/documents/351243

307.

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica : editio princeps. Tomus II, Pampaediam,
Panglottiam, Panorthosiam, Pannuthesiam necnon Lexicon reale pansophicum continens / [Jan Amos
Komenský ; textum ad editionem paraverunt Jaromír Červenka et Vlasta T. Miškovská-Kozáková ... et al. ;
moderante Otokar Chlup ; prefationem praemisit Josef Váňa ; epilogum scripsit Jan Patočka]

Pragae : Academia, 1966 -- 717 s., [24] s. obr. příl. -- lat

Sign.: III 15995/2V1

filozofie ; teologie ; vzdělávání ; křesťanství ; společnost ; život ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ;
pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/351244

308.

Didactica magna : l'analisi dei principali passi / Comenius ; introduzione e comento di Mario Milana ;
traduzione di Giuseppe Barone

Milano : Principato, 1957 -- 152 s. -- ita

ISBN (Brož.)

Sign.: I 18092

https://katalog.npmk.cz/documents/351639

309.

Didactica magna oder Große Unterrichtslehre ; für dem Schulgebrauch und das Privatstudium bearbeitet und
mit eines Einleitung und erläuternden Anmerkungen versehen von Wilhelm Altemöller / Johann Amos
Comenius ; für dem Schulgebrauch und das Privatstudium bearbeitet und mit eines Einleitung und
erläuternden Anmerkungen versehen von Wilhelm Altemöller -- 2. verbess. Aufl.

Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1907 -- viii,[ 3], 266 s., příl. -- ger

Sign.: I 14021

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/351640
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310.

Didaktičeskije principy (Otryvki iz Velikoj Didaktiki) / Ja.A. Komenskij ; so vstupitel'noj stat'jej A.A.
Krasnovskogo

Moskva : Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoje izdatel'stvo 1940 -- 89 s. -- rus

Sign.: I 14931

https://katalog.npmk.cz/documents/351646

311.

Diogenes cynicus redivivus : Sive de compendiose philosophando Authore J. A. Comenio

Amstelodami : Apud Petrum van den Berge, in vico vulgo be Blaeuw-burghwal,sub signo Montis Parnasii,
1658 -- [12], 106 s. -- lat

Sign.: I 17041

filozofie ; výchova ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/351702

312.

Giovanni Amos Comenio 1592-1670 : pagine scelte pubblicate a cura dell' Unesco / Jan Amos Komenský ;
introduzione di Jean Piaget ; traduzione a cura della Commissione Nazionals Italiana per I'Unesco con
prefazione di G. Galo

Firenze : Bemporad-Marzocco, 1960 -- 5, 232 s. -- ita

ISBN (Brož.)

Sign.: I 18009

Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/353511

313.

Grosse Didaktik / Jan Amos Comenius ; neubearbeitet und eingeleitet von Hans Ahrbeck

Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1961 -- 358, [1] s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 56758

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/353585

314.

Het Testament van de stervende moeder, de Broeder-Uniteit, waarin zij te midden van haar volk en naar haar
bijzonder wezen haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten onder hare
zonen en erfgenamen verdeelt / Johannes Amos Comenius ; [překlad] R.A.Benthem Oosterhuis -- Tweede
druk

Amsterdam : C. C. Callenbach, 1970 -- 40 s. -- dut

Sign.: V 13355

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/353729
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315.

Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křestanskou obrácení, v létu
Pánu 894. až do léta 1632. za panování Ferdinanda II. : s připojením historie o persekuci Valdenských roku
1655 stalé a Jana Rosacia : Koruny neuvadlé mučedlníků Božích Českých / [Jan Amos Komenský] -- 2. vyd.

Praha : Spolek Komenský (Praha, Česko), 1902 -- XVI, 384 s. -- cze

Sign.: I 16062

https://katalog.npmk.cz/documents/353802

316.

Informatorium der Mutterschul / Johann Amos Comenius ; hrsg. von Joachim Heubach

Heidelberg : Quelle & Meyer, 1962 -- 104 s. -- ger

Sign.: II 57940

předškolní výchova ; předškolní dítě

https://katalog.npmk.cz/documents/354444

317.

Informatorium der Mutterschule ; Didactica magna ; Orbis pictus : ausgewählte Abschnitte / Johann Amos
Comenius

Leipzig : Otto Nemnich Verlag, 1900 -- 55 s. -- ger

Sign.: I 15104

pedagogika ; výchova ; didaktika ; společnost

https://katalog.npmk.cz/documents/354445

318.

Ioannis Amos Comenii, V. cl. Pansophias Prodromus, Et Conatuum Pansophicorum Dilucidatio : Accedunt
Didactica Dissrtatio [i.e. Dissertatio] de Sermonie Latini Studio perfecte absolvendo, Aliaque Eiusdem

Lugduni Batavorum : Lopez de Haro, 1644 -- 8, 291, [1] s. -- lat

Sign.: II 17024

filozofie ; komeniologie ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/354515

319.

J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce to jest : Světlé vymalování : [podle vydání amsterodamského z r.
1663] / s předmluvou kaz. F. Urbánka

V Olomouci : Naše Vítězství, 1928 -- 182 s. -- cze

Sign.: I 15631V1

https://katalog.npmk.cz/documents/354659
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320.

J.A. Komenského Myšlenky o pokoji / sestavil J. Procházka ; s úvodem Fedora Ruppeldta

Vršovice : Čsl. odbočka svět. aliance pro pěstování mezinárodního přátelství prostřednictvím církví, 1924 --
21, [II] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 17280

https://katalog.npmk.cz/documents/354660

321.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání,
ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází / J.A. Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý -- Vyd. 3.

V Brně : Nákladem knihkupectví J. Barviče, 1900 -- xxxx, 158 s. -- cze, cze lat

Sign.: I 4488

křesťanství^2czenas^2^7ph122129^7 ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/290667

322.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma, v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází / J.A. Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý -- Vyd. 5.

V Brně : Nákladem knihkupectví J. Barviče, 1908 -- XXXIX, 155 s., 1 list

Sign.: I 2909

česká literatura^2czenas^2^7ph116858^7

https://katalog.npmk.cz/documents/290672

323.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, ... / J. A. Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý -- Vyd. 9.

V Brně : Barvič a Novotný, 1925 -- xxxix, 159 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 806V3

https://katalog.npmk.cz/documents/290675

324.

Labyrint světa a ráj srdce : to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení a motání, ... / Jan Amos Komenský ; [rozborem i výkladem opatř. a upr. František Bílý] -- Vyd. 4

Brno : Barvič, 1903 -- 156 s., 1 il. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4498

https://katalog.npmk.cz/documents/290679

66

https://katalog.npmk.cz/documents/354660
https://katalog.npmk.cz/documents/354660
https://katalog.npmk.cz/documents/290667
https://katalog.npmk.cz/documents/290667
https://katalog.npmk.cz/documents/290672
https://katalog.npmk.cz/documents/290672
https://katalog.npmk.cz/documents/290675
https://katalog.npmk.cz/documents/290675
https://katalog.npmk.cz/documents/290679
https://katalog.npmk.cz/documents/290679


325.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání;
ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli
uspokojení a radosti že přichází / J.A. Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý -- Vyd.
6.

Brno : Barvič&Novotný, 1912 -- XL, 159 s., 1 list -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 2909V2

^2pedag^2

https://katalog.npmk.cz/documents/290681

326.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení ... / Jan Amos Komenský ; [Vydal, úvodem a poznámkami opatřil PhDr. František Tichý]

Praha : Kalich, 1948 -- 255-[I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 8575

https://katalog.npmk.cz/documents/290686

327.

Das Labyrinth der Welt und andere Schriften / Comenius ; herausgegeben von Ilse Seehase -- 1. Auflage

Leipzig : Philipp Reclam jun., 1964 -- 237, [3] s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 21827

filozofie ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/290691

328.

Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti / Jan Amos Komenský ;
Přeložil Josef Hendrich ; Úvod napsal F[rantišek] M[ichálek] Bartoš

V Praze : Kalich, 1940 -- 93, [II] s. -- cze

Sign.: I 1453V2

https://katalog.npmk.cz/documents/290998
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329.

Praeceptor gentium : Comenii cogitationes de societate reformanda = Vychovatel národů : Komenského
úvahy o přetvoření společnosti / Jan Amos Komenský ; [výbor 4 prací Komenského] z lat. orig. Opera
didactica omnia, 3. a 4. díl přel. Jan Patočka, Metoděj Klučka, František Heřmanský ; uspoř. Josef Brambora
a Jan Patočka

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955 -- 163, [2] s. -- lat, lat cze

Sign.: III 6124V3

pedagogika ; společnost ; morálka ; vzdělání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

První polovina knihy obsahuje latinské originály, druhá české překlady. Názvy prací: De cultura ingeniorum
oratio. (Řeč o vzdělávání ducha.) Typographeum vivum. (Živá tiskárna.) Traditio lampadis. (Odevzdávání
pochodně.)Ventilabrum sapientiae. (Věječka moudrosti.)

https://katalog.npmk.cz/documents/292204

330.

Tři duchovní písně J. A. Komenského : Opus č. 169 / J. A. Komenský ; Josef Bohuslav Foerster ; Fr. Bílek --
2. vyd.

Daňkovice na Moravě : Verner, 1946 -- nestr. -- cze

Sign.: II 2160

https://katalog.npmk.cz/documents/292637

331.

Didactica Magna / Jan Amos Komenský

Bucuresti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1970 -- 199 s. -- rum

ISBN (Brož.)

Sign.: III 20852

https://katalog.npmk.cz/documents/292853

332.

Didáctica magna / Juan Amós Comenio ; versión espanola hecha directamente del ... ejemplar latino ... por
Saturnino López Peces

Madrid : Reus, 1922 -- 320 s. -- spa

ISBN (Brož.)

Sign.: II 8667

https://katalog.npmk.cz/documents/292858

333.

Didáctica magna : tratado da arte universal de ensinar tudo a todos / [por] Joao Amós Coménio ; introduçao,
traduçao e notas de Joaquim Ferreira Gomes

Lisboa : Fundaçao Calouste Gulbenkian, 1966 -- 525 s. -- por

ISBN (Váz.)

Sign.: II 66333

výchova ; výuka ; didaktika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/292865
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334.

Didactica, to gest uměnj umělého wyučowánj ... / Jan Amos Komeský ; edidit Stanislav Králík; recensuerunt
Jaromír Červenka, Josef Tichý

Praha : Pragopress, 1970 -- 1 sv. -- cze, cze eng, cze eng rus, cze eng rus ger, cze eng rus ger fre

Sign.: III 21162V2

didaktika ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/292869

335.

Listové do nebe / Jan Amos Komenský ; [k vyd. připr., doslov, vysvětl. a ediční pozn. naps. Jaroslav Pleskot]
-- 6. vyd.

Ostrava : Profil, 1969 -- 31, [1] s. -- cze

Sign.: VI 3713

náboženství ; teologie ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/292996

336.

Listy přátelům a příznivcům / Jan Amos Komenský ; [z edic a rukopisů vybral, latinské přeložil a
vysvětlivkami doprovodil Bohumil Ryba] -- 1. vyd.

Praha : Lidové nakladatelství, 1970 -- 222 s. -- cze

Sign.: I 24624V1

komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; korespondence

Devětapadesát vybraných dopisů velkého učence bylo napsáno mezi léty 1630 a 1670. Jejich autor do nich
vetkal svým noblesním a přitom upřímným stylem zprávy o událostech svého života, o svých záměrech i o
dohotovených dílech astejně tak i obavy o svou vlast a snahu pomoci jí v těžkém údělu. Adresáty byli
zástupci našeho i cizího vzdělaneckého světa (a mezi nimi i představitelé evropských mocností - jsou zde
kupř. také listy švédskému kancléři Oxenstjernovi, v nichž se Komenský zastává českého národa po mírovém
jednání v Osnabrücku).

https://katalog.npmk.cz/documents/293108

337.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 1 / vědecký redaktor Antonín Škarka
-- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1969 -- 414 s. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/1V2

filozofie

V prvém dílu kritického vydání sebraných spisů J.A. Komenského je shrnuto osm prací: Epistula ad
Montanum, Problema miscellanea, Sylloge quaestionum controversarum, Theatrum universitatis rerum.
Amphitheatrum universitatisrerum, Ovycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé, Mapa Moravy a
Moudrost starých Čechů. Textům bylo ponecháno původní znění latinské nebo české. Doprovází je informace
o díle a komentáře. Otvírá se tak pohled dovelkolepé dílnymyslitele stále působivého spojením
encyklopedických vědomostí a žité moudrosti.

https://katalog.npmk.cz/documents/293185
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338.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 12 / vědecký redaktor Luboš Nový --
Vyd. 1.

Praha : Academia, 1978 -- 409, [48] s. obr. příl. -- lat, lat cze

Sign.: II 62850/12

geometrie ; fyzika

Dvanáctý svazek obsahuje několik drobnějších spisků učebnicového charakteru, které vznikly pro potřeby
lešenského gymnázia, výklad přírodní filozofie (Přehled fyziky, kterou je třeba reformovat podle božího
světla), traktátŠetření o podstatě tepla a chladu protikartesiánský spisek (Descartes se svou přírodní filozofií
od mechaniků vyvrácený). Svazek uzavírají zbytky Komenského rukopisů o tzv. perpetuum mobile.

https://katalog.npmk.cz/documents/293191

339.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 13 / vědecký redaktor Oldřich Říha --
1. vyd.

Praha : Academia, 1974 -- 338 s., [20] s. obr. příl. -- lat, lat cze

Sign.: II 62850/13V2

filozofie ; křesťanství ; komeniologie

Do svazku zařadili editoři politické a moralistické spisy, které vznikly v letech 1645-1667. Komenský v nich
zaujímá stanovisko k aktuálním otázkám své doby, obrací se k představitelům tehdejšího politického života s
návrhy, jak zajistit občanský a náboženský mír, s plány na vytvoření mezinárodního Kolegia světla, které by
šířilo pansofii aj. V moralistických spisech vytyčuje základní rysy morální křesťanské filosofie a konkretizuje
svou představu morálky mladého vzdělaného evangelíka.

https://katalog.npmk.cz/documents/293200

340.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 14 / vědecký redaktor Ludvík
Svoboda -- 1. vyd.

Praha : Academia, 1974 -- 406 s., [20] s. obr. příl.: -- lat

Sign.: II 62850/14

filozofie ; náboženství ; pansofie

Do svazku byl zařazen nedokončený úvod do pansofie (Předpoklady pansofie), drobnější pansofické texty
(Londýnské spisky pansofické) a rukopisný zlomek Janua rerum (Dvéře věcí, aneb Obecné moudrosti
seminář). Svazek obsahuje také třídílný Náčrt pansofie, nastiňující nákresem v půdoryse a v průčelí
rozsáhlost, rozměry i užitečnost celého budoucího díla, vydaný tiskem v r. 1643, a Cestu světla, napsanou v
Anglii v letech 1641-1642, v níž Komenský načrtl své všenápravné návrhy, později rozpracované v Obecné
poradě o nápravě věcí lidských.

https://katalog.npmk.cz/documents/293211
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341.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 2 / vědecký redaktor Antonín Škarka
-- 1. vyd.

Praha : Academia, 1971 -- 412 s., [10] s. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/2V2

komeniologie ; náboženství ; křesťanství

U prvého díla, které se zasazuje o náležité pochopení víry podle učení reformované církve, je autorství
Komenského jenom pravděpodobné. Druhý spis měl sloužit jako napomenutí evangelickým sborům, jako
varování před postupnýmupadkem analogické činu proroka Haggaea ve starých izraelských dějinách.
Předpokládá se, že Retuňk napsal mladý Komenský v Čechách ještě před bitvou na Bílé hoře, práci
následující pak zřejmě na začátku r. 1632.

https://katalog.npmk.cz/documents/293223

342.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 17 / vědecký redaktor Jaromír
Červenka -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1970 -- 307 s., [8] s. obr. příl. -- lat, lat ger, lat ger cze

Sign.: II 62850/17

počáteční čtení ; počáteční psaní ; jazyková výuka ; komeniologie ; všeobecnosti

Tři práce, vřazené do tohoto svazku, dokončil Komenský v padesátých letech 17. století. První z nich
("Umění číst a psát pro začátečníky") , krátká a sepsaná latinsky, je vydána podle rukopisu. Druhá, ještě kratší
a rovněž latinská ("Osvětlovač Předsíně a Dvéří jazyků"), tvoří s třetí, jíž je obsáhlý a proslulý latinsko
německý "Orbis sensualium pictus" ("Svět viditelných věcí v obrazech"), dvě verze téhož díla. Hmotný i
kulturní svět tu ožívá vté podobě, v níž byl pojímán lidmi první půle 17. věku.

https://katalog.npmk.cz/documents/293229

343.

Dionysia Katóna Mravná naučení / z latiny časoměrně přeložil Jan Amos Komenský

V Praze : Tisk a sklad Bedřicha Rohlíčka, 1853 -- 31 s. -- cze, cze lat

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4522

https://katalog.npmk.cz/documents/293260

344.

Praxis pietatis, to jest o cvičení se v pobožnosti pravé : Knížka milostná, kterak by křesťanský člověk v pravé
a spasitedlné známosti jak Boha, tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni Boží dobře
spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl,
vyučující. Díl první i druhý / Prací Jana Amosa Komenského ; S přídavky a předml. Jana Bohumila Elsnera --
Podle vyd. amsterodamského z r. P. 1661 dopl. vyd. dvanácté

Praha : Brno : Křesťan. spol. mladíků v Čechách, 1922 -- XIV, 433, 1 s. -- cze

Sign.: I 802

https://katalog.npmk.cz/documents/293608
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345.

Prima philosophia : literární činnost Jana Amose Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve
znamení rozvoje jeho pansofické koncepce / Jan Amos Komenský ; k vyd. připr. J. Červenka

Praha : Československá akademie věd, 1965 -- S. 81-97 -- lat

ISBN (Brož.)

Sign.: II 5108

https://katalog.npmk.cz/documents/294032

346.

Jana Amosa Komenského drobnější spisy některé / vydal Fr. J. Zoubek

V Praze : Nákladem Besedy učitelské, 1876 -- 104 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 3822

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/294636

347.

Dvéře jazyků odevřené = Janua linguarum reserata / Nejprv v jazyku latinském a nyní v českém zhotovení od
J. A. Komenského ; [Komentář naps.] Jaromír Červenka

Praha : [Státní knihovna ČSR], 1968 -- 98 s. -- mul

Sign.: I 23835

jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/295064

348.

Dvojí poselství k českému národu : [Kšaft / Smutný hlas] / Jan Amos Komenský ; k vyd. připr. a poznámkami
opatřil Antonín Škarka -- 1. vyd. ve Vyšehradě

Praha : Vyšehrad, 1970 -- 109, [2] s. -- cze

Sign.: II 63943

náboženství ; teologie ; křesťanství ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská

Dva "skvosty našeho reformačního barokního písemnictví" jsou literárně propracovaným výrazem tragického
pocitu, který Komenského zachvacoval po tzv. vestfálském míru, kdy se zřítila jeho naděje na brzký návrat
samostatnéhoživota českých zemí a jejich církve. Zatímco Kšaft z r. 1650 je záměrně pojat jako neosobní
odkaz Jednoty, Smutný hlas z r. 1660 je autorovým vzkazem osobním. Obě práce vznikly představením
hlubokého prožitku zmaru a nicoty,před jehož propastí se Komenský z posledních sil zachycuje o svou víru.

https://katalog.npmk.cz/documents/295069

349.

Mapa Moravy / Jan Amos Komenský ; textovou část sestavil Václav Davídek

Praha : Ústřední správa geodesie a kartografie, 1957 -- 6 s., [1] příl. faksimile mapy -- cze

Sign.: VI 7845

zeměpis ; kartografie ; Komenský, Jan Amos, ; Morava (Česko) ; historická kartografie

https://katalog.npmk.cz/documents/295244
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350.

Ein unbekannter Brief des Joh. Amos Comenius an Martin Opitz / Comenius ; eingeleitet von Josef Volf

[Prag] : Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen, 1928 -- 5 s. -- ger

Sign.: II 631

komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/295686

351.

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské / Jan Amos Komenský

Tábor : Evang. ref. diaspora jihočeská, 1918 -- 47 s. -- cze

Sign.: I 4441

https://katalog.npmk.cz/documents/297137

352.

Das enzig Notwendige Unum necessarium von Johann Amos Comenius : ein Laien-Brevier / Jan Amos
Komenský

Jena : Diederiche, 1904 -- 207 s., 1 l. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 851

https://katalog.npmk.cz/documents/297954

353.

Věječka moudrosti, neboli, Umění moudře svá díla opět probírat : s připojeným krátkým spisovatelovým
opětným probráním všech jeho didaktických myšlenek / Jan Amos Komenský

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969 -- 47 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24217

filozofie ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/299022

354.

Velika didaktika : koja obuchvata opštu veštinu o tome kako valja poučavati svakoga u svemu / Jan Amos
Komenski ; Prevela s latinskog Darinka Nevenic-Grabovac

Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika, 1967 -- 251 s. -- slv

Sign.: II 66251

https://katalog.npmk.cz/documents/299072

355.

J. A. Komenského : Veliká didaktika a Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský

Praha : Dědictví Komenského, 1908 -- 88 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 5259

https://katalog.npmk.cz/documents/299077
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356.

Ratolístky z mohutného kmene J.A. Komenského : sbírka článků, jež na základě spisů Komenského napsal
Ant. Svoboda

V Brně : [Otakar Sadovský], 1892 -- 95 s.

ISBN (Brož.)

Sign.: I 4

pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y^2czenas^2^7ph137912^7�názory a
postoje^2czenas^2^7ph137634^7�výchova a vzdělávání^2czenas^2^7ph127419^7 ; Komenský, Jan Amos, ;
století 17.^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/299830

357.

Vrchol moudrosti vychovatelské 1656-57 / Jan Amos Komenský ; Překlad z latiny úvod. a vysvětl. opatř. dr.
Jan V. Novák

V Praze : E. Beaufort, 1903 -- 76 s. -- cze

Sign.: I 1808/2

https://katalog.npmk.cz/documents/300867

358.

Výbor z Komenského Labyrintu světa : pro 5. třídu středních škol / upravil Frant. Pulec

V Brně : Studium, 1936 -- 55 - [I] s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 9666

gramatika ; ukázka ; dílo ; základní škola ; ročník 5

https://katalog.npmk.cz/documents/301701

359.

Mutterschule / J.A. Comenius ; mit einer Einleitung herausgegeben von Albert Richter

Leipzig : Richter, 1891 -- 86 s. -- ger

Sign.: I 4451

https://katalog.npmk.cz/documents/302489

360.

Nábožná přemýšlování o večeři Páně od Jana Amosa Komenského, k čemuž připojen jest Čtrnáctý článek z
konfesí starých Čechův o večeři Páně jednající

V Praze : Vincenc Paseka, 1865 -- 185 s. -- cze

Sign.: I 4305

Ježíš Kristus ; Bible.

https://katalog.npmk.cz/documents/303020
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361.

The Great didactic of John Amos Comenius / Part I. Introductions / translated into English and edited with
biographical, historical, and critical introductions by M.W. Keatinge. -- reissued

New York : Russell & Russell, 1967 -- vii, 169, 316 p. -- eng

ISBN (Váz.)

Sign.: II 66559

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/303911

362.

Závěť J. A. Komenského z r. 1668 / [úvod a poznámky napsal B. Souček]

V Táboře : Dětský domov Komenského, 1942 -- 19 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 8730

didaktika ; vzdělávání ; náboženství ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; závěť ; odkaz

https://katalog.npmk.cz/documents/305499

363.

Život Jana Amosa Komenského : Jménem Besedy Učitelské v Praze k dvoustileté památce úmrtí
Komenského / Seps. Fr. J. Zoubek

Praha : Beseda Učitelská, 1871 -- 128 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 8534

https://katalog.npmk.cz/documents/306226

364.

Jana Amosa Komenského Všenáprava : (Panorthosie) : všeobecné porady o nápravě věcí lidských. Část šestá
/ přeložil Josef Hendrich ; [editor Miroslav Sedláček] -- 2. vyd.

[Brno] : Soliton, 2008 -- 308 s. -- cze

ISBN 978-80-254-1145-2 (váz.)

Sign.: II 108438V1

filozofie ; humanismus ; křesťanství ; společnost ; výchova ; pansofie

Úplné znění klíčového díla Komenského nápravných spisů, na němž pracoval desítky let a jímž vzbudil ihned
po vydání ohlas vzdělanců v celé Evropě.

https://katalog.npmk.cz/documents/308132

365.

Pres Boží / Jan Amos Komenský -- 2. vyd.

Brno: Českobratrské knihkupectví, 1939 -- 17 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 181V3

https://katalog.npmk.cz/documents/308557
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366.

Didactica magna / Johann Amos Comenius ; übersetzt und herausgegeben von Walther Vorbrodt -- 2. Aufl.

Leipzig : Dürr'sche Buchhandlung, 1910 -- 182 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10195V2

https://katalog.npmk.cz/documents/309050

367.

Jana Am. Komenského Orbis Pictus = Svět v obrazích = Die Welt in Bildern = Le monde en tableaux / [Josef
Černý a Jan Karlík] -- Obnovené vyd.

V Hradci Králové : Jan Pospíšil, 1883 -- xxii, 318 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 10229

všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/309088

368.

Klasobraní didaktické, úhrn umění učení se a vyučování v krátkých pravidlech vykládající / z rukopisů slavn.
J.A. Komenského ; sebráno a vydáno od Kristiána Václava Nigrina ; z latiny přeložil a vyložil Jan V. Novák

V Praze : Dědictví Komenského, 1896 -- xvi, 48 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10236

školní didaktika ; výchova a vzdělávání ; obecná didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/309340

369.

Jana Amosa Komenského Umění kazatelské / předmluva L. B. Kašpar. Jana Amosa Komenského Kázaní

V Praze : Spolek Komenského, 1893 -- 107, 399 s. -- cze

Sign.: II 36980

homiletika

https://katalog.npmk.cz/documents/309668

370.

Anthologie z Komenského : sbírka zásad paedagogických ze spisů Jana Amosa Komenského / uspořádali Jan
V. Novák a Karel Vorovka

V Praze : Bursík & Kohout, 1892 -- ix, 40 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10220V2

Komenský, Jan Amos, ; pedagogové ; pedagogika ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/309815
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371.

Cesta světla vyšetřena a vyšetřenu býti mající, to jest, rozumné vyhledávání, kterými způsoby lze zdárně
rozdělovati již naposledy pod večer světa rozumové duchů světlo, moudrost, po všech myslích všech lidí a po
národech / Jan Amos Komenský ; z latinského jazyka vyložil Josef Šmaha

Praha : Alois Svoboda, 1920 -- 117 s. -- cze

Sign.: II 10222V2

https://katalog.npmk.cz/documents/309829

372.

Kšaft umírající Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský

V Hranicích : Hladký, 1933 -- 1 sv. (nestr.) -- cze

Sign.: III 7367

komeniologie ; náboženství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/310325

373.

Jana Amosa Komenského Umění kazatelské -- 2., opr. vyd.

V Praze : Theodor Mourek, 1872 -- 127 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10243V3

homiletika

https://katalog.npmk.cz/documents/316447

374.

Haggaeus redivivus / Jan Amos Komenský

Tábor : Dětská Domovina Komenského, 1921 -- 143 s. -- cze

Sign.: I 11060

církev^2czenas^2^7ph114280^7�křesťanství^7ph122132^7 ; Bible ; biblické citáty

https://katalog.npmk.cz/documents/316794

375.

Des Johann Amos Comenius Schola Ludus d. i. Die Schule als Spiel / Joh. Amos Comenius ; ins deutsche
übertragen von Wilhelm Bötticher

Langensalza : Hermann Beyer & Söhne, 1888 -- xvi, 373 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10358

https://katalog.npmk.cz/documents/316961
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376.

Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování : kterak by totiž člověk dřív než na
těle vzroste a stav svůj začne ... a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl / na oslavu dvoustoleté
památky úmrtí spisovatelova vydává pražská Budeč ; opatřil Jindřich Beránek

V Praze : Nákladem kněhkupectví Theodora Mourka, 1871 -- xxiii, 236 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10362V4

školní didaktika ; výchova a vzdělávání ; obecná didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/316995

377.

Velikaja didaktika / Ja. Amos Komenskij ; perevel s latinskago A. Ščepinskij

Sankt Peterburg : Arnogol'd, 1893 -- XVI, 326 s. -- rus

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10316

https://katalog.npmk.cz/documents/325400

378.

Angelus pacis / J.A. Comenii ; hanc editionem Jos. Hendrich

Plzeň : Žikeš, 1926 -- 195 s. -- lat, lat cze, lat cze fre, lat cze fre eng, lat cze fre eng ger

Sign.: III 9155

filozofie ; náboženství ; morálka ; Komenský, Jan Amos, ; mír

https://katalog.npmk.cz/documents/325473

379.

Cesta Pokoge, To gest, Prawý, neomylný, gediný prostředek, kterýmž Cýrkew Božj w pokogi, swornosti, a
lásce, zachowáná/!/ býti můž: za přjčinau nepokogných Spisů M. Samuele Martynia, z Pjsem Swatých
wyhledaná, vkázaná, a wssechněm wěrným Čechům podaná od Starssjch Kněžj Godnoty Bratrské Jan Amos
Komenský

Lešno : [s. n.], 1637 -- 55 s.

Sign.: I 18874

teologie ; křesťanství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/326801

380.

Comenius' school of infancy : an essay on the education of youth during the first six years / Jan Amos
Komenský ; edited with an introduction and notes Will S. Monroe

Boston : Heath, 1896 -- 99 s., 1 l. front. -- eng

ISBN (Váz.)

Sign.: I 6328

https://katalog.npmk.cz/documents/326893
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381.

Confessio aneb Počet z Wjry a Učenj, Naboženstwj Gednoty Bratřj Českých, Cýsaři Ferdinandowi, toho
Gména prwnjmu, od Panů a Rytjrstwa též Gednoty Léta Páně 1535 podaný: a potom často na rozdjiných
mjestech w Gasyku Českém, Latinském, Německém, Polském na swětlo daný / Jan Amos Komenský

Amsterodam : Paskowský, 1662 -- 132 s. -- cze

Sign.: I 18876

náboženství ; politika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/326943

382.

Čítanka Komenského / ze spisů Jana Amosa Komenského vybral a úvodem opatřil Karel Želichovský -- 2.
vyd.

V Přerově : Radoušek, [1908] -- 158 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10348V3

náboženství ; křesťanství ; morálka ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/327552

383.

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. [Pars Prima], Ad Genus Humanum, ante alios vero
ad Eruditos, Religiosos, Potentes, Europae. Pars Secunda, Panaugia. Ubi, De accendenda Mentibus ante
omnia Luce qvadam universali, in qva Omnes, Omnia, Omnino videre possint, consultatur. / [J.A. Komenský]

Amsterdami : [s. n.], 1662 -- 161 l. -- lat

Sign.: II 3561

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/327758

384.

Des Johann Amos Comenius Entwurf der nach dem göttlichen Lichte umgestalteten Naturkunde und dessen
beide physikalische Abhandlungen = Joh. A. Comenii Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis :
Untersuchungen über die Natur der Wärme und der Kälte und Descartes mit seiner Naturphilosophie von den
Mechanikern gestürzt = Disquisitiones de caloris et frigoris natura, Cartesius cum sua philosophia naturali a
mechanicis eversus / herausgegeben, übersetzt und erläutert von Joseph Reber

Giessen : Emil Roth, 1896 -- LXXXIV, 552 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10376

https://katalog.npmk.cz/documents/327938

385.

Didactica magna / Ioan Amos Comenius ; tradusa şi insofita de o precuvantave şi s introoducere de Petru
Garboviceanu

Bucuresti : Romania Noua, 1921 -- 455 s. -- rum

ISBN (Váz.)

Sign.: II 8978

https://katalog.npmk.cz/documents/328246
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386.

Didattica magna / G. Amos Comenius ; tradotta da Vincenzo Gualtieri ; introduzione di Giuseppe
Lombardo-Radice

Milano : Remo Sandron, [1911] -- LXXXIV, 442 s. -- ita

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4509

https://katalog.npmk.cz/documents/328270

387.

Didattica magna / G. Amos Comenius ; tradotta da Vincenzo Gualtieri ; Giuseppe Lombardo - Radice -- 2. ed.

Milano : Sandron, 1924 -- 382 s. -- ita

ISBN (Váz.)

Sign.: I 1491

https://katalog.npmk.cz/documents/328271

388.

Das enzig Notwendige : = Unum necessarium / Johann Amos Comenius

Hamburg : Agentur des Rauhen Hauses, 1964 -- 176 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: I 22066

https://katalog.npmk.cz/documents/329412

389.

Grosse Didaktik / Jan Amos Komenský ; übersetzt und herausgegeben von Andreas Flitner -- 3. Aufl.

Düsseldorf ; München : Küpper, 1966 -- 264 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: II 62722

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/330881

390.

Joh. Amos Comenius´ Große Unterrichtslehre / übersetzt mit Anmerkungen und einer Lebenschreibung des
Comenius, von C.Th. Lion -- 3., verbesserte Aufl.

Langensalza : Hermann Beyer & Söhne, 1891 -- xciii, 298 s. -- ger

Sign.: II 10197

https://katalog.npmk.cz/documents/330887

391.

Große Unterrichtslehre : mit eines Einleitung: Comenius, sein Leben und Wirken / Johann Amos Comenius

Wien ; Leipzig : Pichler, 1912 -- 311 s. -- ger

Sign.: II 6897

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/330888
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392.

Haggaeus redivivus J. A. Komenského : Předchůdce vševědy / z rukopisu k vydání upravil Josef Müller ; z
latiny vyložil Fr.J. Zoubek

V Praze : Comenium, evanjelická matice Komenského 1893 -- XVII, 122, 77 s. -- lat

Sign.: II 10344V1

náboženství ; křesťanství ; vzdělávání

https://katalog.npmk.cz/documents/331044

393.

Het Labyrint der wereld en het paradija des harten / Jan Amos Komenský

Utrecht : Kemink, 1926 -- 350 s. -- dut

ISBN (Váz.)

Sign.: I 3841

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/331273

394.

Izbrannyja sočinenija. Časť 1. / Ja. A. Komenskij

Revel : [s. n.], 1892 -- 36 s. -- rus

ISBN (Brož.)

Sign.: II 5076/1

komeniologie ; pedagogika

https://katalog.npmk.cz/documents/332275

395.

J. A. Komenskago Lybirint mira i raj serdca (1623 g.) / s češskago jazyka perevel' E. V. Ržiga

Nižnyj Novgorod : Gubernskoje pravlenije, 1896 -- VI, 158 s. -- rus

Sign.: I 5166

https://katalog.npmk.cz/documents/332312

396.

Jan Amos Comenius Orbis Sensualium Pictus : 1659 / Jan Amos Comenius ; translated by Charles Hoole

Menston : Scolar Press, 1970 -- 309 s. -- eng

ISBN (Váz.)

Sign.: II 66718

https://katalog.npmk.cz/documents/332409
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397.

J. A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své
dokonávající) svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje : Léta Páně 1650

V Praze : Spolek Komenský (Praha, Česko), 1920 -- 27 s. -- cze

Sign.: I 4512

Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/332416

398.

Památce J. A. Komenského : ukázky z jeho spisů ku poznání jeho povahy a ducha / [Jan Amos Komenský]

Praha : Nákladem Spolku Komenského, 1892 -- 16 s. -- cze

Sign.: III 1285

dílo Jana Amose Komenského ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/332426

399.

Jana Amosa Komenskega Didaktika / Jan Amos Komenský

V Ljubljani : Miličev, 1893 -- 255 s. -- slv

Sign.: I 4446

https://katalog.npmk.cz/documents/332449

400.

Jana Amosa Komenského Krátké dějiny církve slovanské, kteráž od samých apoštolů založena, od Jeronyma,
Cyrilla a Methoda rozšířena, v českém hlavně národě zakořeněna a v Jednotě Bratří českých dovršena byla /
přeložil Jaroslav Bidlo

V Praze : Vydáním a nákladem Comenia, Evanjelické matice Komenského, 1893 -- 10,99 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 10242

křesťanství ; církev ; dějiny ; Česko ; církevní dějiny ; století 9-17

https://katalog.npmk.cz/documents/332450

401.

Předehra pansofie ; Objasnění pansofických pokusů / Jan Amos Komenský ; [z latinských originálů ...
přeložila, komentovala a předmluvu napsala Markéta Klosová] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 2010 -- 203 s. -- cze

ISBN 978-80-200-1862-5 (váz.)

Sign.: II 107915V1

pedagogika ; didaktika ; filozofie ; myšlení ; pansofie

Kniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První, Předchůdce pansofie je
programový spis, původem předmluva k větší pansofické práci, již Komenský chystal. Objasnění
pansofických pokusů, druhý spis v této knížce, je pak obranou prvního díla, již Komenský sepsal, aby obhájil
svou věc, sám sebe a snad i svou pozici na lešenském gymnáziu.

https://katalog.npmk.cz/documents/274398
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402.

Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu
Páně 894. až do léta 1632. za panování Ferdinanda II. ; s připojením historie o persekucí Valdenských roku
1655. stalé

V Praze : Nákladem české evanj. reformované církve pražské, 1870 -- vi, 345 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4493

Česko^xnáboženské poměry^x^y9.-17. stol.^y ; církevní dějiny^zČesko^z^y9.-17. stol.^y ; století 9-17.

https://katalog.npmk.cz/documents/276945

403.

Ad Bohemiam : výbor z Komenského projevů a výzev k vlasti a národu / Johannes Amos Comenius ; uspoř.,
doslov Komenského a pozn. naps. Antonín Škarka -- 1. vyd.

Praha : Academia, 1970 -- 82, [1] s. -- cze, cze lat

ISBN (Brož.)

Sign.: II 62788

komeniologie ; vlastenectví ; národní vědomí

Do svazku jsou vřazeny projevy J.A. Komenského, jimiž se mezi léty 1616 a 1670 vyslovoval "k vlasti a
národu a o vlasti a o národu", burcoval k vlastenectví a vyrovnával se s truchlivým postavením českých zemí
ačeskobratrských emigrantů po Bílé hoře. Pojetí obnovy národa i církve splývají Komenskému v jedno. V
jednotlivých textech se odrážejí i výkyvy dějin, na chvíli naplňující pisatele reálnější nadějí na zlepšení
situace českého národa, jež ale brzy selhává a ukazuje se klamnou. Úhrnná víra v napravení světa však
Komenského neopouští a i po nejpesimističtějších partiích se k ní uchyluje jako ke spásnému úkrytu před
stávající nicotou.

https://katalog.npmk.cz/documents/277229

404.

Şcoala maternă : = (Informatorium školy mateřské) / Jan Amos Komenský ; traducere din limba cehă
Informatorium školy mateřské de Milan P. Sesan

Bucureşti : Cultura romînească, 193- -- 103 s. -- rum

ISBN (Váz.)

Sign.: I 2352

https://katalog.npmk.cz/documents/277370

405.

Allgemeine Beratung über die Verbesserung der menschlichen Dinge / Jan Amos Komenský ; ausgewählt,
eingeleitet und übersetzt von Franz Hofmann -- 1. vyd.

Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1970 -- 474 s. -- ger

Sign.: II 63801

výchova dítěte

https://katalog.npmk.cz/documents/277902
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406.

Anyaiskola / Comenius ; forditotta Petrich Béla ; elöszóval ellátta Kenyeres Elemér

Budapest : Kisdednevelés kiadása, 1929 -- 52 s. -- hun

Sign.: II 5188

pedagogika ; výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/279758

407.

Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu ... : vydáno v
Amsterodámě, léta 1660 / J.A. Komenský ; [autor doslovu: Arne Novák ; ilustrátor: František Bílek] --
Vydání druhé

Ve Vyškově : F. Obzina, 1946 -- 51-[I] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 8699V3

https://katalog.npmk.cz/documents/280342

408.

Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému, hynoucímu stádu, ostatní již rady dáním se
všemi se žehnající : pláč Jer. 4, v. 18. přiblížilo se skončení naše, doplnili se dnové naši, přišlo skončení naše
/ J.A. Komenský ; [doslov Arne Novák ; kresby Františka Bílka]

Praha : Štorch-Marien, 1920 -- 50 s., 4 barev. il.

Sign.: II 8699V2

traktáty ; literatura ; morálka ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská ; česká barokní literatura ;
náboženská literatura

https://katalog.npmk.cz/documents/280347

409.

Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik : Allgemeiner Weckruf mit der
Vorrede an die Europäer : Geheimes Gespräch Nathans mit David : Das Glück des Volkes / Johann Amos
Comenius ; übersetzt und bearbeitet von Herbert Schönebaum

Leipzig : Alfred Kröner Verlag 1924 -- 226 s. -- ger

Sign.: II 2177

https://katalog.npmk.cz/documents/280908

410.

Informatórium školy materskej (Schola infantine) / Jan Ámos Komenský ; [preložil Emanuel Kettner] -- 1.
vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava) 1965 -- 34 s. -- slo

Sign.: II 1999

https://katalog.npmk.cz/documents/280926
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411.

Informatórium školy materskej / Jan Amos Komenský ; z českého originálu preložil a upravil Josef Mistrík

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1970 -- 79 s. -- slo

ISBN (Váz.)

Sign.: I 24553

pedagogika ; výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/280929

412.

Novyje dannyje otnositelno probnych ottiskov znamenitogo učebnika Komenskogo Orbis Pictus : literární
činnost Jana Amose Komenského v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho
pansofické koncepce / Štefanija Štirbu

Praha : Nakl. ČSAV, 1965 -- S. 46-73 -- rus

ISBN (Brož.)

Sign.: II 5107

https://katalog.npmk.cz/documents/280949

413.

O nalezené ke hbitému spisovatelů latinských čtení a jasném rozumění cestě snadné, krátké a lahodné, o škole
latinské ve tři třídy rozdělené / J.A. Komenský ; [z latiny vyložil Fr. Zoubek]

Praha : F.J. Zoubek, 1875 -- 57 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 4521V3

https://katalog.npmk.cz/documents/281447

414.

J. A. Komenského Předchůdce vševědy / z latiny vyložil Fr. J. Zoubek

V Praze : Beseda učitelská, 1879 -- XVIII, 77 s. -- cze

Sign.: II 5836

výchova ; morálka ; náboženství

https://katalog.npmk.cz/documents/282153

415.

J.A. Komenského Modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, nedělní ... ze spisů Jana Amosa
Komenského v jedno sebrané

V Praze : Spolek Komenského, 1882 -- 231 s. -- cze

Sign.: I 4471

https://katalog.npmk.cz/documents/282181
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416.

J.A. Komenského Renuntiatio mundi, to jest: Výhost světu : kterýmž jeden z utrápených, ... Ježíše Krista
služebníků, odevšech nepobožných, zemství čenichajících, a v tělesných žádostech pohřížených světa synů
zjevně se odděluje

V Praze : Spolek Komenského, 1878 -- 12 s. -- cze

Sign.: I 4296

století 17.

https://katalog.npmk.cz/documents/282186

417.

J.A. COMENII OPERA DIDACTICA OMNIA : Variis hucusqve occasionibus scripta, diversisqve locis edita:
nunc autem non tantum in unum, ut simul sint, collecta, sed & ultimô conatu in Systema unum mechanice
constructum, redacta

Amsterdami : Impensis D. Laurentii de Geer, 1657 -- [275] listů -- lat, lat ger

Sign.: III 58/1V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/282216

418.

J.A. COMENII DIDACTICORUM OPERUM. Pars II, Ea Comprehendens qvae ab Anno 1642 ad 1650
scripta & edite fuere: cum commemoratis novis iterum eô impellentibus occasionibus, subseqvutísqve
Eruditorum censuris

[Amsterdami : Impensis D. Laurentii de Geer, 1657 -- [244] listů -- lat, lat ger, lat ger cze

Sign.: III 58/2V2

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/282218

419.

J.A. COMENII DIDACTICORUM OPERUM. Pars III, Exhibens ea qvae ab Anno 1650 Usqve ad annum
1654 in Hungaria fuerunt acta

[Amsterdami : Impensis D. Laurentii de Geer, 1657 -- [245?] listů -- lat

Sign.: III 58/3

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/282225

420.

J.A. COMENII DIDACTICORUM OPERUM. Pars IV, Ea complectens qvae circa hoc argumentum ultimô,
Amsterdami acta sunt

[Amsterdami : Impensis D. Laurentii de Geer, 1657 -- [67] listů -- lat, lat grc

Sign.: III 58/4

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/282229
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421.

Jan Amos Komenský : 10 dopisnic

Praha : [s.n., 195-?] -- 10 l. -- cze

Sign.: I 5056V2

https://katalog.npmk.cz/documents/282881

422.

Jan Amos Komenský : soubor statí o životě a díle učitele národů / Uspořádal Jiří Václav Klíma

Praha : L. J. Peroutka, 1947 -- 244 s. -- cze

Sign.: III 837V3

https://katalog.npmk.cz/documents/282915

423.

Jan Amos Komenský ve světle svých spisů / uspořádal Josef Hendrich

V Praze : Družstevní práce (nakladatelství), 1941 -- 250 s. -- cze

Sign.: II 6835

filozofie ; morálka ; pedagogika ; didaktika ; výchova ; vzdělávání ; národ ; křesťanství ; církev ; reforma ;
politika ; Komenský, Jan Amos, ; vzpomínky ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/282966

424.

Jan Amos Komenský, Čech, učitel národů, křesťan, charakter : k památce třístaletých narozenin Komenského
/ pro Přítele domoviny napsal Josef Klika

Praha : Přítel domoviny, 1892 -- 193 s. -- cze

Sign.: I 4302

Komenský, Jan Amos, ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/282981

425.

Jan Amos Komenský, vínek z pomněnek / ku 300leté památce narození Jana Amosa Komenského naší
mládeži z jeho spisův uvil a životopisem opatřil Ant. Svoboda

V Praze : Fr.A. Urbánek, 1892 -- 30 s. -- cze

Sign.: I 4460

https://katalog.npmk.cz/documents/282993
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426.

Obraz Jednoty Českobratrské, čili, Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří Českých kniha osmá :
jenž jest o obyčejích a řádech, kterýchž mezi sebou užívají, pro potřebu církve Boží obzvláštně vydaná v
Lešně Polském / od Jana Amosa Komenského, Léta Páně 1649

V Praze : Spolek Komenského, 1869 -- viii, 307 s. -- cze

Sign.: I 4485

protestantismus^zČesko^z^y15.-17. století^y^2czenas^2^7ph307587^7�dějiny^zČesko^z^y15.-17.
století^y^2czenas^2^7ph114283^7�církev^zČesko^z^y15.-17. století^y^2czenas^2^7ph119306^7 ; Jednota
bratrská ; Česko^xnáboženské poměry^x^y15.-17. století^y^2czenas^2^7ge128065^7 ; století
15-17^2czenas^2^7ch757036^7

https://katalog.npmk.cz/documents/283008

427.

Jana A. Komenského Štěstí národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se
jimi státi mohli / Jana A. Komenského ; z latiny vyložil Jan V. Novák.

V Praze : J. Otto, [1921] -- 56 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 4515

https://katalog.npmk.cz/documents/283175

428.

Jana Amosa Komenského Didaktika veliká / z latiny přeložil Augustin Krejčí ; úvodem a poznámkami opatřil
Jan V. Novák

Praha : Dědictví Komenského, 1905 -- 62, 378 s. -- cze

Sign.: II 3328

didaktika ; školství

https://katalog.npmk.cz/documents/283186

429.

Jana Amosa Komenského Harmonie, aneb, Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho
Ježíše Krista, sebrána ze všech čtyr evangelistu a v jistý pořádek uvedena

V Praze : Vincenc Paseka, 1864 -- 483 s.

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4310

christologie^2czenas^2�biblické texty^2czenas^2�duchovní život^2czenas^2�biblické postavy^2czenas^2 ; Ježíš
Kristus ; Bible.

https://katalog.npmk.cz/documents/283191
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430.

Jana Amosa Komenského Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a
pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všeckna dokonalá přítomného života bezpečnost,
pokoj a blahoslavenství záleží : K témuž připojen jest: Výhost světu -- Nově opravené vyd.

V Praze : Vincenc Paseka, 1864 -- 244 - [II] s. -- cze

Sign.: I 4308

Bůh a člověk ; smysl života ; křesťanská teologie^y17. stol.^y ; křesťanská filozofie^y17. stol.^y ; století
17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/283198

431.

Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské / k novému vydání upravil Josef Kořínek -- 2. vyd.

V Praze : Fr. A. Urbánek, 1884 -- 53 s. -- cze

Sign.: II 10240V5

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/283205

432.

Jana Amosa Komenského korrespondence : předloženo dne 31. října 1891 / sebral a k tisku připravil A.
Patera

V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892 -- XV, 300 s. (161-460)
-- cze

Sign.: III 1291

komeniologie ; Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/283209

433.

Jana Amosa Komenského Maudrost starých čechů, za zrcadlo vystavená potomkům : z rukopisu Lešenského /
vydává Jan V. Novák

V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901 -- 113 s. --
cze

Sign.: III 1292/4V2

komeniologie ; přísloví

https://katalog.npmk.cz/documents/283213

434.

Jana Amosa Komenského Poslední vůle, aneb, Kšaft, v němž upřímné o sobě i věcech svých činí vyznání,
jakž též i užitečné krajanům svým dává napomenutí

V Praze : Nákladem Spolku Komenského, 1892 -- 16 s. -- cze

Sign.: I 4300

Komenský, Jan Amos, ; filozofové^zČesko^z^y17. stol.^y ; křesťanští teologové^zČesko^z^y17. stol.^y ;
pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y ; smysl života ; křesťanská víra ; Bůh a člověk ; závěť

https://katalog.npmk.cz/documents/283220
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435.

Jana Amosa Komenského Přemýšlování

V Praze : Vincenc Paseka, 1864 -- 162 s. -- cze

Sign.: I 4309

Bible

https://katalog.npmk.cz/documents/283228

436.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. I. [svazek], Brána věcí otevřená, to jest, Moudrosť
prvá (kterou vůbec nazávají metafysikou) v myslích lidských vhod upravená / z latiny vyložil Josef Šmaha.
Gustava Adolfa Lindnera drobné články paedagogické a psychologické (1863-1884)

[V Přerově?] : Fr. Bayer, 1886 -- 138, 268 s. -- cze

Sign.: II 5943

pedagogika ; psychologie ; komeniologie ; Lindner, Gustav Adolf, ; metafyzika

https://katalog.npmk.cz/documents/283233

437.

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. Sv. 1., Brána věcí otevřená, to jest, Moudrost
prvá/kterou vůbec nazývají metafyzikou/ v myslích lidských vhod upravená / Jan Amos Komenský ; Josef
Šmaha -- 2. laciné vydání

Přerov : Bayer, 1891 -- 158 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 5236

https://katalog.npmk.cz/documents/283237

438.

Jana Amosa Komenského Theatrum universitatis rerum / z rukopisu podávají Jan V. Novák a Adolf Patera

V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897 -- xiv, 80 s. -- cze, cze
lat

ISBN (Brož.)

Sign.: III 1292/2

svět ; křesťanství ; smysl života ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/283251

439.

Jana Amosa Komenskoga Didaktika

Zagreb : Naklada hrvatska pedagoško-književnoga zbora, 1871 -- 34, 255 s. -- hrv

Sign.: I 4445

https://katalog.npmk.cz/documents/283257
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440.

Jana Amosa Komenskogo Informatorijum za školu materinsku / s českoga originala preveo Vjenceslav Zaboj
Mařík

Zagreb : Naklada hrvatska pedagoško-književnoga zbora, 1886 -- 8, 79 s. -- hrv

Sign.: I 4449

https://katalog.npmk.cz/documents/283260

441.

Boj s Bohem / Jan Amos Komenský

Tábor : Dětský domov Komenského, 1941 -- 23 s. -- cze

Sign.: I 7215

https://katalog.npmk.cz/documents/283263

442.

Jana Amose Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské

V Praze : Vydáním a nákladem časopisu Jednoty, 1892 -- 29 s. -- cze

Sign.: I 3679

Jednota bratrská ; Česko^xnáboženské poměry^x^y17. stol.^y ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/283271

443.

Jana Amose Komenského Vlastní životopis : ze spisu "Pokračování v bratrském napomínání Samuela
Maresia o mírnění horlivosti láskou" / [přeložil Jos. Hendrich ; vyzdobil Otakar Štáfl]

Praha : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, [1924] -- 132 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 8528

biografie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/283276

444.

Janua rerum : nachdruck der Ausgabe von 1681 mit einer Einleitung von Klaus Schaller / J.A. Comenius

München : W. Fink, 1968 -- 11, 87 s. -- lat

Sign.: II 62053

https://katalog.npmk.cz/documents/283355

445.

Jedno potřebné = [Unum necessarium] : Výtah ze spisu / Jan Amos Komenský ; upravil Jos. Černý

Praha : Melantrich, [1920] -- 47 s. -- cze

Sign.: I 4511

https://katalog.npmk.cz/documents/283814
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446.

Orbis pictus / [autor] John Amos Comenius ; a facsimile of the first English edition of 1659 introduced by
John E. Sadler

London : Oxford University Press, 1968 -- [4], 450 s. -- mul

ISBN (Váz.)

Sign.: I 23622

svět ; poznání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/284491

447.

Orbis pictus / Jan Amos Comenius ; [úvod a doslov J. Brambora a F. Kožík]

Praha : Artia, 1958 -- 42 s. -- cze, cze lat, cze lat ger

Sign.: III 7989

svět ; poznání ; všeobecnosti ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/284500

448.

Orbis pictus v řeči české a německé / pro nižší třídy škol středních, jakož i pro školy měšťanské, průmyslové
a vyšší dívčí školy dle Komenského vzdělal a za propravu konversační knihy řeči české a německé upravil
František Patočka -- 3. opr. a rozmnožené vyd.

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), 1877 -- vi, 190 s. -- cze, cze ger

Sign.: II 211V4

čeština ; němčina ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/284511

449.

Orbis pictus v řeči české a německé / pro nižší třídy škol středních, jakož i pro průmyslové a vyšší dívčí školy
dle Komenského vzdělal a co konversační knihu řeči české a německé upravil František Patočka ; obrázky z
části obstaral Jan Kostěnec

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), 1870 -- vi, 138 s. -- cze, cze ger

Sign.: II 29664

němčina ; čeština ; slovní zásoba ; střední škola ; průmyslová škola ; vyšší dívčí škola ; příroda ; zaměstnání ;
práce ; řemeslo

https://katalog.npmk.cz/documents/284517

450.

Orbis pictus v řeči české a německé / pro nižší třídy škol středních, jakož i pro školy měšťanské, průmyslové
a vyšší dívčí dle Komenského vzdělal a co konversační knihu řeči české a německé upravil František Patočka
-- 2. opr. a rozmnožené vyd.

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), 1873 -- viii, 145 s. -- cze, cze ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 211V2

https://katalog.npmk.cz/documents/284522
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451.

Comenius / Edited, with an Introduction, by John Sadler -- 1. printing

London : Collier-Macmillan, 1969 -- [3], 135 s. -- eng

ISBN (Brož.)

Sign.: II 62057

https://katalog.npmk.cz/documents/284821

452.

Osiřelým ... : V dvacetiletí práce Dětský domov Komenského v Táboře / Jan Amos Komenský ; [Vydal B.
Souček]

V Táboře : Dětský domov Komenského, 1940 -- 66, [II] s. -- cze

Sign.: I 1953

https://katalog.npmk.cz/documents/285249

453.

Stručný nástin Jana Amosa Komenského Dušesloví / sestavil Jan Kapras

Ve Velkém Meziříčí : Tiskem a nákladem J.F. Šaška, 1892 -- xvii, 97 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4492

Komenský, Jan Amos, ; filozofové^zČesko^z^y17. stol.^y ; pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y ; názory a
postoje ; psychologie ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/285260

454.

Karla Amerlinga Orbis Pictus, čili, Svět v obrazích : stupeň druhý, co pokračování prvního stupně, jejž sepsal
Amos Komenský

V Praze : B.F. Mohrmann, 1852 -- 112 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: III 760V1

komeniologie ; všeobecné vzdělání ; přírodní vědy ; terminologie

https://katalog.npmk.cz/documents/286060

455.

Svet u slikama = Jana Amosa Komenského Orbis pictus : Svět v obrazích / preveo Jovan M. Popović

V Českém Brodě : J. M. Popovič, [1913] -- 348, [6], iii s. -- srp, srp cze, srp cze ger, srp cze ger fre

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4506

https://katalog.npmk.cz/documents/286306

93

https://katalog.npmk.cz/documents/284821
https://katalog.npmk.cz/documents/284821
https://katalog.npmk.cz/documents/285249
https://katalog.npmk.cz/documents/285249
https://katalog.npmk.cz/documents/285260
https://katalog.npmk.cz/documents/285260
https://katalog.npmk.cz/documents/286060
https://katalog.npmk.cz/documents/286060
https://katalog.npmk.cz/documents/286306
https://katalog.npmk.cz/documents/286306


456.

Panaugia / J.A. Comenius ; nachdruck der Ausgabe von 1660 mit einer Einleitung von Dmitrij Tschižewskij

München : W. Fink, 1970 -- 16, S. 161-320 -- lat

Sign.: II 65134

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/286526

457.

A kisdedkor iskolája : (Schola infantiae) / Comenius Ámos János ; forditotta Petrich Béla ; az elöszót
magyarra fordította és kiegészítette Bernáth Miklós -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1965 -- 49 s. -- hun

Sign.: II 7210

pedagogika ; výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/286728

458.

Korrespondence Jana Amosa Komenského : listy Komenského a vrstevníků jeho : nová sbírka / [předmluva
Jan Kvačala]

V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897 -- 196 s. --
cze, cze ger, cze ger lat

Sign.: III 137/1

filozofové^zČesko^z^y17. stol.^y�pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y�křesťanští teologové^zČesko^z^y17.
stol.^y ; Komenský, Jan Amos, ; komeniologie ; století 17.

https://katalog.npmk.cz/documents/288365

459.

Korrespondence Jana Amosa Komenského : listy Komenského a vrstevníků jeho. II, Zprávy o životě jeho ze
současných pramenů : Menší latinské spisky některé / vydává Jan Kváčala

Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění : Bursík & Kohout [distributor],
1902 -- XXX, [I], 351, [I] s.

Sign.: III 1292/5

biografie ; Komenský, Jan Amos, ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/288369

460.

Píseň Jana Amosa Komenského o církvi svaté rytěřující : Píseň vnově složená o zavržení a opuštění staré
církve israelské

Praha : B. Havlíček, 1920 -- 8 s. -- cze

Sign.: I 2651

text ; Komenský, Jan Amos, ; píseň ; duchovní píseň

https://katalog.npmk.cz/documents/288526
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461.

Písně některé nábožné / Jan Amos Komenský ; k tisku upravil František Tichý

Praha : Reichl, 1928 -- 104 s. -- cze

Sign.: I 1970V2

https://katalog.npmk.cz/documents/288604

462.

Písně některé nábožné / Jan Amos Komenský ; podle rukop. musejního a podle Kancionálu amsterodamského
z r. 1659 vyd. František Tichý ; upravil Josef Solar

Beroun : Frant. Tichý, 1920 -- 29, 4 s. -- cze

Sign.: I 1970

https://katalog.npmk.cz/documents/288608

463.

Písně některé nábožné potřebně z německých neb polských pod české rytmy uvedené a naše některé staré
předělané od Jana Amosa Komenského / [z rukopisného sborníku Národního musea v Praze přepsal a k
soubornému vydání připravil Ed. Kvasnička]

Přerov : Skupina knihomilů, 1936 -- 155, [I] s. -- cze

Sign.: III 5437

církev ; zpěv ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; duchovní píseň

https://katalog.npmk.cz/documents/288613

464.

Kšaft Jednoty bratrské : (vydání pro školy) / Jan Amos Komenský

Brno : Dědictví Havlíčkovo, 1928 -- 30 s. -- cze

Sign.: I 1718

https://katalog.npmk.cz/documents/289448

465.

Kšaft Jednoty bratrské : (Pro 5. třídu stř. škol) / Jan Amos Komenský -- 2. vyd.

Brno : Dědictví Havlíčkovo, 1930 -- 30 s. -- cze

Sign.: I 1718V2

https://katalog.npmk.cz/documents/289449

466.

Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské / Jan Amos Komenský -- Naše první

V Brně : Českobratrské knihkupectví, 1945 -- 30, [II] s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 6807

https://katalog.npmk.cz/documents/289453
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467.

Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc) svěřené
sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje Léta Páně 1650 J.A.K. / Jan Amos Komenský

Praha : Spolek Komenský (Praha, Česko), 1928 -- 48 s. -- cze

Sign.: II 4885

náboženství ; křesťanství ; církev ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/289456

468.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, kterýmž (v národu svém a obzvláštnosti své dokonávající) svěřené
sobě někdy od Pána Boha poklady mezi syny a dcery a dědice své rozděluje léta Páně 1650 Jan Amos
Komenský

V Uherském Hradišti : [Skupina moravských knihomilů], 1938 -- 25, [II] s. -- cze

Sign.: III 2962

křesťanství ; církev ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/289461

469.

Kšaft umírající matky Jednoty českobratrské / Jan Amos Komenský ; s předmluvou A. Adlofa

Letovice : J. Štifter, 1920 -- 27 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 4507

https://katalog.npmk.cz/documents/289465

470.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris = Jak dovedně užívat knih, hlavního
nástroje vzdělávání = Ako dômyselne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania = Ob iskusnom pol'zovaniji
knigami - pervejšim instrumentom kul'tury prirodnych darovanij = O sprawnym posługiwaniu się książkami,
najprzedniejszym instrumentem kształcenia = A könyvekröl, az értelmi képzés fö eszközeiröl = Über den
rechten Umgang mit Büchern, den Hauptwerkzeugen der Bildung / J.A. Komenský

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- [211] s. -- lat, lat cze, lat cze slo, lat cze slo rus, lat cze slo
rus pol

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24739

kniha ; vzdělávání ; využití

https://katalog.npmk.cz/documents/290453

471.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Oratio sub laborum auspicia in Patakinae
scholae auditorio majori recitata anno MDCL (1650) 28. Novemb. = Ako dômyselne používat knihy, hlavný
nástroj vzdelávania / Jan Amos Komenský ; z latiny přeložil J. Španar

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- 27, 30 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24605

https://katalog.npmk.cz/documents/290458
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472.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Oratio sub laborum auspicia in Patakinae
scholae auditorio majori recitata anno MDCL (1650) 28. Novemb. = O sprawnym poslugiwaniu sie
ksiaźkami, najprzedniejszym instrumentem ksztalcenia/ Jan Amos Komenský ; z latiny přeložila Irmina
Janina Lichońska

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- 27, 31 s. -- pol

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24606

https://katalog.npmk.cz/documents/290462

473.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Oratio sub laborum auspicia in Patakinae
scholae auditorio majori recitata anno MDCL (1650) 28. Novemb. = Über den rechten Umgang mit Büchern,
den Hauptwerkzeugen der Bildung / Jan Amos Komenský ; aus dem Lateinischen übersetzt von F. Hofmann

Prag : Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- 27, 31 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24607

https://katalog.npmk.cz/documents/290468

474.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Oratio sub laborum auspicia in Patakinae
scholae auditorio majori recitata anno MDCL (1650) 28. Novemb. = A könyvekröl, az értelmi képzés
föeszközeiröl/ Jan Amos Komenský ; Latinbol fordit Gyula Kovácz

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- 27, 30 s. -- hun

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24608

https://katalog.npmk.cz/documents/290472

475.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Oratio sub laborum auspicia in Patakinae
scholae auditorio majori recitata anno MDCL (1650) 28. Novemb. = Ob iskusnom polzovanii knigami -
perveršim instrumentom kul'tury prirodnych darovanij/ Jan Amos Komenský ; Perevod s latin. Roksany
Modestovny Urban. ; Obščaja red. i sverka perevoda s podlinnikom Alekseja Ivanoviča Piskunova

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970 -- 27, 31 s. -- rus

ISBN (Brož.)

Sign.: I 24663

https://katalog.npmk.cz/documents/290477

476.

Labyrint sveta a raj srdca / Ján Amos Komenský ; [preložil Július Lenko ; ilustroval Ján Konůpek] -- Vyd. 1.

[Martin] : Tranoscius, 1952 -- 191 s. -- slo

Sign.: III 4372V3

křesťanství ; morálka ; společnost ; smysl života ; duchovní poznání ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/290643
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477.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý --
Vyd. 8.

Brno : Barvič a Novotný, 1923 -- 39, 159 s., příl. -- cze

Sign.: I 806

https://katalog.npmk.cz/documents/290650

478.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; s úvodem a poznámkami Jana V. Nováka

V Praze : J. Otto, 1906 -- 15, 268 s. -- cze

Sign.: I 4473V2

https://katalog.npmk.cz/documents/290653

479.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání,
ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází / J.A. Komenský ; rozborem i výkladem opatřil a upravil Frant. Bílý -- Vyd. 7.

Brno : Barvič a Novoný, 1920 -- XXXIX, 159 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 2909V5

komeniologie ; poznání ; analýza

https://katalog.npmk.cz/documents/290661

480.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost-- / Jan Amos Komenský -- 1. vyd. v
Odeonu

Praha : Odeon, 1970 -- 212 s. -- cze

Sign.: II 65178

etika ; morálka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/290663

481.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský

Praha : Šolc a Šimáček, 1940 -- 170 s., 24 obr. příl. -- cze

Sign.: II 38825V2

filozofie ; náboženství ; křesťanství ; víra ; komeniologie ; pansofie ; morální filozofie

https://katalog.npmk.cz/documents/139714

98

https://katalog.npmk.cz/documents/290650
https://katalog.npmk.cz/documents/290650
https://katalog.npmk.cz/documents/290653
https://katalog.npmk.cz/documents/290653
https://katalog.npmk.cz/documents/290661
https://katalog.npmk.cz/documents/290661
https://katalog.npmk.cz/documents/290663
https://katalog.npmk.cz/documents/290663
https://katalog.npmk.cz/documents/139714
https://katalog.npmk.cz/documents/139714


482.

Labyrint světa a ráj srdce : to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému
mysli upokojení a radosti že přichází / Jan Amos Komenský ; [k vydání připravil, ediční poznámkou opatřil,
vysvětlivky sestavil a doslov napsal Jaroslav Kolár ; ilustroval ... Miloslav Disman] -- Vyd. v Odeonu 3.

Praha: Odeon (nakladatelství), 1984 -- 195 s. -- cze

Sign.: II 84740

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/139715

483.

Truchlivý I., II Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha: Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 1998 -- 399 s -- cze

ISBN 80-7106-279-0 (váz.)

Sign.: I 33185

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/139716

484.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha : Státní nakladatelství v Praze, 1948 -- 205 s. -- cze

Sign.: II 18514V2

svět ; poznání ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/139717

485.

O původu Jednoty bratrské a řádu v ní Labyrint světa a ráj srdce : výňatky / Jan Blahoslav, Jan Amos
Komenský

Brno: Dědictví Havlíčkovo, 1922 -- 16 s. -- cze

Sign.: I 17548

dějiny

https://katalog.npmk.cz/documents/139718

486.

Labyrint světa a ráj srdce to jest: světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není...
Jan Amos Komenský ; Rozborem i výkladem opatřil a upravil František Bílý -- 8. vyd.

Brno: Barvič a Novotný, 1923 -- 159 s. -- cze

Sign.: I 806V2

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/139719
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487.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není
než matení / Jan Amos Komenský

Praha: Strnad, 1940 -- 193 s -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 14509

https://katalog.npmk.cz/documents/139720

488.

Listové do nebe, v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a
rozeznáni býti žádají, spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu
konečnému generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami : léta Páně 1619 /
J.A. Komenského ; k tisku nově upravil a poznámkami opatřil Jiří V. Klíma ; šesti kresbami doprovodil a
vazbu navrhl František Bílek

Praha : Reichl, 1930 -- 127 s., front. -- cze

Sign.: I 13564

Komenský, Jan Amos (1592-1670, čes. pedagog) ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/141173

489.

Komenský maminkám : (Informatorium školy mateřské) / Jan Amos Komenský ; do nové češtiny přepsala
Leont. Mašínová -- 2. vyd.

Praha : Ymca, 1947 -- 85 s.

Sign.: I 7184V3

rodiče

https://katalog.npmk.cz/documents/142230

490.

Neznámý deník Komenského : (pracovní deník v díle Komenského : jako příspěvek k hodnocení
dialektických vztahů pansofie a pedagogiky ve spisech Komenského) / Dagmar Čapková

[Praha : Pedagogický ústav J.A. Komenského (Československá akademie věd), 1976] -- 116 s. -- cze, cze lat

ISBN (Brož.)

Sign.: II 73335V3

pedagogika^xpísemné prameny^x^y17. stol.^y^2czenas^2�pansofie^xpísemné prameny^x^y17.
stol.^y^2czenas^2 ; Komenský, Jan Amos, ; století 17.^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/150984

491.

O duchovním zpěvu : předmluva k amsterodámskému kancionálu 1659 / Jan Amos Komenský

Praha: Kalich, nakladatelství a knihkupectví 1944 -- 31 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 6031V2

https://katalog.npmk.cz/documents/152120
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492.

O papežství : [Retuňk proti Antikristu a svodům jeho] / Jan Amos Komenský ; [předml. napsal B. Souček]

Praha : Českobratrská jednota missijní, 1924 -- 264 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 10835

https://katalog.npmk.cz/documents/152253

493.

O sobě / Jan Amos Komenský -- 2. nezm. vyd.

Praha: Odeon (nakladatelství), 1989 -- 379 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 92621

biografie

https://katalog.npmk.cz/documents/152365

494.

O sobě / Jan Amos Komenský ; [soubor textů shromáždili, české edičně připravili, latinské přeložili a starší
překlady zrevidovali Amedeo Molnár a Noemi Rejchrtová] -- Vyd. 1.

Praha : Odeon (nakladatelství), 1987 -- 379 s. -- cze

Sign.: II 90324

Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/152366

495.

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. 1 / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha : Svoboda, 1992 -- 563 s. -- cze

ISBN 80-205-0226-2

Sign.: III 33753/1

filozofie ; náboženství ; morálka ; lidstvo

https://katalog.npmk.cz/documents/152939

496.

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. 2 / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha : Svoboda, 1992 -- 500 s. -- cze

ISBN 80-205-0227-0 (váz.)

Sign.: III 33753/2

filozofie ; náboženství ; morálka ; lidstvo

https://katalog.npmk.cz/documents/152940
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497.

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. 3 / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha : Svoboda, 1992 -- 594 s. -- cze

ISBN 80-205-0228-9

Sign.: III 33753/3

filozofie ; náboženství ; morálka ; lidstvo

https://katalog.npmk.cz/documents/152941

498.

Opere di Comenio / a cura di Marta Fattori

Torino : Uniona tipografico, 1974 -- 627 s. -- ita

Sign.: II 72732

pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/154292

499.

Orbis pictus = Svět v obrazích = Die Welt in Bildern = Le monde en tableaux / Jan Amos Komenský

Praha: Pospíšil, 1896 -- 275 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 1754

https://katalog.npmk.cz/documents/154426

500.

Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis : hoc est: omnium fundamentalium, in mundo
rerum ... = Die sichtbare Welt in vier Sprachen = A Láthato Világ négyféle nyelven = Swět spatřugicy /
[epilog napsala Jiřina Popelová] -- 2., nezměn. vyd.

V Praze : Státní pedagogické nakladatelství 1979 -- 27, 313, [130], 32 s. -- lat, lat ger, lat ger hun, lat ger hun
cze

Sign.: II 95065

https://katalog.npmk.cz/documents/154427

501.

Orbis pictus : 1896 / [Jan Amos Komenský] -- 1. vyd.

Budapest : Eri 1996Praha: Aquarius, 1996 -- 285 s. -- cze

ISBN 963-8090-10-3

Sign.: III 34861V1

encyklopedie^2czenas^2^7ph117188^7 ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/154428
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502.

Orbis pictus : svět v obrazích / Jan Amos Komenský

Praha : František Borový, 1941 -- 254 s. -- cze

Sign.: II 4214

svět ; znalost

https://katalog.npmk.cz/documents/154430

503.

Orbis sensualium pictus / Jan Amos Komenský

Praha : Trizonia, 1991 -- 155 s. -- cze

ISBN 80-900953-0-5 (brož.)

Sign.: II 94180

komeniologie ; jazyková výuka ; svět ; poznání ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154431

504.

Orbis sensualium pictus / Johann Amos Comenius ; herausgegeben von Johannes Kühnel

Leipzig: Julius Klinkhardt, 1910 -- 309 s. -- ger

Sign.: I 789

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/154432

505.

Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus : hoc est : Omnium fundamentalium, in mundo rerum, et in vita
actionum, pictura et nomenclatura Latina, Germanica, Hungarica et Bohemica : cum titulorum juxta atq;
vocabulorum indice

Praha : Nakladatelství Albatros, 1979 -- 313 s. -- mul

Sign.: II 77958

svět ; poznání ; komeniologie ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154433

506.

Panorthosia or Universal Reform. Chapters 19 to 26 / John Amos Comenius

Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993 -- 167 s. -- eng

ISBN 1-85075-430-6 (váz.)

Sign.: II 96887

https://katalog.npmk.cz/documents/155515

507.

Pforte der Dinge : Janua rerum / Jan Amos Komenský

Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989 -- 286 s. -- ger

ISBN (váz.)

Sign.: I 32043

https://katalog.npmk.cz/documents/156762
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508.

Píseň písní Šalamounových / Jan Amos Komenský ; K vydání připravila Zdeňka Tichá -- 3. vyd. /

Praha: Mladá fronta (nakladatelství), 1983 -- 59 s. -- cze

Sign.: II 82902

poezie ; Komenský, Jan Amos, ; přebásnění

https://katalog.npmk.cz/documents/157066

509.

Píseň písní Šalomounových / Jan Amos Komenský ; k vydání připravila Zdeňka Tichá ; ilustroval Jiří
Svoboda -- 2. vyd. /

Praha : Mladá fronta (nakladatelství), 1980 -- 59 s. -- cze

Sign.: VI 7844

náboženství ; poezie ; křesťanství ; Komenský, Jan Amos, ; přebásnění

https://katalog.npmk.cz/documents/157067

510.

Počátkové čtení a psaní / Jan Amos Komenský ; přeložil Josef Hendrich

Praha : Státní nakladatelství, 1946 -- 38 s. -- cze

Sign.: II 13612V3

počáteční čtení ; počáteční psaní ; výuka

https://katalog.npmk.cz/documents/157411

511.

Praecepta Morum, In usum Juventutis collecta / Jan Amos Komenský

B.m.: B.n., 1653 -- S. 776 - 783 -- lat

Sign.: III 2020/3

pedagogika ; odborný časopis ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/159644

512.

Praxis pietatis, to jest, O cvičení se v pobožnosti pravé : knížka milostná... / prací Jana Amose Komenského ;
díl 1. i 2. s přídavky a předmluvou J.A. Elsnera -- 11. vyd.

Praha: Spolek Komenského, 1877 -- 472 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 4301

https://katalog.npmk.cz/documents/160351
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513.

Pres Boží / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Brno: Českobratrské knihkupectví, 1918 -- 17 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 181

https://katalog.npmk.cz/documents/160757

514.

De primario ingenia colendi instrumento, sollerter versando, libris : Jak dovedně užívat knih, hlavního
nástroje vzdělávání / Jan Amos Komenský

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1970 -- 27, 30 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 24604

kniha ; vzdělávání

https://katalog.npmk.cz/documents/160821

515.

Rodičům / Jan Amos Komenský

Tábor : Skryté poklady, 1930 -- 80 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 2226

https://katalog.npmk.cz/documents/167280

516.

Jana Amosa Komenského Řeči potocké / z latiny vyložili Fr. J. Zoubek a Jan V. Novák

V Praze : Dědictví Komenského (spolek), 1894 -- xi, 89 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 8731

výchova ; vzdělávání ; školství ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/168911

517.

Sečilmiš pedagoži äsärläri : Rusčasynyn 1955-ěi il našrindan ichtisarla tarčima edilmišbir / Jan Amos
Komenský ; Tärčumäčilär: A.N. Kärimov, M.Ä. Myradchanov

Baku : Azärbajčan Dövlät Näšrijjaty, 1961 -- 337 s. -- aze

Sign.: II 71480

pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/170548
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518.

Sto listů Jana Amosa Komenského / vybral, latinské přeložil a poznámkami doprovodil Bohumil Ryba -- 1.
vyd.

Praha: Jan Laichter (nakladatelství), 1942 -- 398 s., 24 l. obr. příl. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 33051

Komenský, Jan Amos ; dopisy

https://katalog.npmk.cz/documents/175296

519.

Stručná historie církve slovanské / Jan Amos Komenský ; [přeložil, úvodní studií a poznámkami doprovodil
Josef Hendrich]

Praha: Melantrich (nakladatelství), 1941 -- 113 s. -- cze

Sign.: II 6782V2

dějiny ; církev ; dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/175881

520.

Škola hrou. Část VIII., akt 1 / Jan Amos Komenský

Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1970 -- 23 s -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: V 13342

https://katalog.npmk.cz/documents/177552

521.

Jana Amosa Komenského Škola pansofická / z latiny vyložil Fr.J. Zoubek

V Praze : Beseda učitelská, 1875 -- X, 82 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 10231

https://katalog.npmk.cz/documents/177584

522.

Šťastie národa = Gentis felicitas / Jan Ámos Komenský ; [preložil Július Špaňár]

Martin : Osveta, [1992] -- 71 s. -- slo

ISBN 80-217-0384-9 (brož.)

Sign.: II 95115

https://katalog.npmk.cz/documents/177995
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523.

Jana A. Komenského Štěstí národa, za zrcadlo vystavené těm, kdož poznati chtějí, jsou-li šťastni a jak by se
jimi státi mohli / z latiny vyložil Jan V. Novák

V Praze : Nákladem J. Otty, 1901 -- 58 s. -- cze

Sign.: I 11831V2

lidstvo^7ph122350^7 ; pansofie ; humanismus ; století 17^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/178023

524.

Texte alese / J. A. Komensky

Bucureşti : Editura de Stat Didactica şi Pedagogică, 1958 -- LV, 213 s. -- rum

Sign.: II 20362

Komenský, Jan Amos ; dílo ; výbory

https://katalog.npmk.cz/documents/180759

525.

Truchlivý. 1.-4. [díl] / Jan Amos Komenský

V Táboře : Evang. ref. diaspora jihočeská, 1916 -- 159 s.

Sign.: I 12520V2

https://katalog.npmk.cz/documents/181792

526.

Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freude 1641-1661 / Jan Amos Komenský ; Hrsg. von Milada
Blekastad

Ratingen: Henn, 1976 -- 161 s. -- ger

Sign.: II 76496

Komenský, Jan Amos ; korespondence

https://katalog.npmk.cz/documents/184194

527.

Veľká didaktika / Ján Amos Komenský ; [z lat. orig. ... prel. Miloslav Okál] -- 1. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1954 -- 271 s. -- slo

Sign.: II 33791

komeniologie ; didaktika ; výuka ; školství

https://katalog.npmk.cz/documents/186961

528.

Veľká didaktika / Jan Amos Komenský ; [z latinského originálu Didactica magna přeložil Miloslav Okál ;
doslov Josef Pšenák] -- 2. vyd.

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1991 -- 271 s. -- slo

ISBN 80-08-01022-3 (váz.)

Sign.: II 94408

https://katalog.npmk.cz/documents/186962
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529.

Vers le renouveau intégral de l'Église / J. A. Comenius ; morceaux choisis et présentés par Amedeo Molnár
avec une préface de J. L.Hromádka

Praha : Univerzita Karlova., 1957 -- 70 s. -- cze

Sign.: I 15773

církev

https://katalog.npmk.cz/documents/187017

530.

Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek X. (8.). Orbis pictus / k vydání upravil H. Jarník ; Jan
Amos Komenský

Brno : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě : Filosofická fakulta Masarykovy university , 1929 --
lxxx, 376 s.

Sign.: II 34200/10V2

svět ; poznání ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/187090

531.

Všenáprava = (Panorthosie) : všeobecné porady o nápravě věcí lidských. (část 6.) / Jan Amos Komenský ; 1.
čes. překl. z lat. orig. od Josefa Hendricha -- 1. vyd.

Praha: Orbis, 1950 -- 384 s. -- cze

Sign.: II 23471V4

komeniologie ; filozofie ; morálka ; etika ; všenáprava

https://katalog.npmk.cz/documents/188247

532.

Vševýchova : Pampaedia / Jan Amos Komenský -- 1.vyd.

Praha: Státní nakladatelství, 1948 -- 269s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 19325

dílo ; pedagogika

https://katalog.npmk.cz/documents/188325

533.

Jana Amosa Komenského I. Informatorium školy mateřské ; II. Rozprava k Vratislavským ; III. Didaktika
analytická / přeložil Augustin Krejčí

Praha : Dědictví Komenského, 1908 -- 51, 267 s. -- cze

Sign.: II 20849V2

didaktika ; vzdělávání ; předškolní výchova ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/188975
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534.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 1, Slovo úvodní - úvod prvního svazku. Slovo úvodní - úvod
prvního svazku. Navržení krátké o obnovení škol v Království českém. Slovo úvodní - úvod prvního svazku.
Navržení krátké o obnovení škol v Království českém. Velká didaktika. Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1958 -- 504 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 43759/1V1

pedagogika ; odborný časopis ; výbor ; text

https://katalog.npmk.cz/documents/188977

535.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 2, Výbor z pedagogických prací potockých a amsterodamských
/ Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1960 -- 487 s. -- cze

Sign.: II 43759/2V1

pedagogika ; odborný časopis ; výbor ; text

https://katalog.npmk.cz/documents/188978

536.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 3, Nejnovější metoda jazyků / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1964 -- 424 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 43759/3V1

cizí jazyky ; vyučování ; metody ; studie ; analytická didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/188979

537.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 4, Výbor z obecné porady o nápravě věcí lidských a z věcného
pansofického slovníku / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1966 -- 588 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 43759/4V2

Komenský, Jan Amos ; dílo ; výbory

https://katalog.npmk.cz/documents/188980

538.

Jan Amos Komenský : výbor ze spisů / uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Karel Štech

Praha: Státní nakladatelství, 1933 -- 144 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 15318V2

pedagogika ; odborný časopis ; výbor

https://katalog.npmk.cz/documents/189645
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539.

Výbor ze spisů : Jan Amos Komenský / uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Karel Štech

Praha : Státní nakladatelství, 1933 -- 144 s.

Sign.: I 608/43

literatura ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; česká literatura ; -1800

https://katalog.npmk.cz/documents/189646

540.

Comenius Magyarországon : Comenius Sárospatakon írt müveiböl / összeáll., bev. és jegyz. Kovács Endre ;
[ford. Kováts Gyula et al.].

Budapest: Tankönyvkiadó, 1962 -- 409 s. -- hun

Sign.: II 1528

https://katalog.npmk.cz/documents/201522

541.

Časoměrné překlady žalmův Br. Jana Amosa Komenského, pak Br. Jana Blahoslava, kn. Matouše Philonoma
Benešovského a M. Vavřince Benedikta Nudožerského / Jan Amos Komenský ; Spolu s historickou zprávou
o prosodii časoměrné vydal Josef Jireček

Vídeň: Grund 1861 -- 24, 88 s. -- cze

Sign.: II 10383

komeniologie ; žalmy

https://katalog.npmk.cz/documents/201528

542.

Grosse Unterrichtslehre : mit einer Einleitung J. Comenius, sein Leben und Wirken / Johann Amos Comenius
; Einleitung, Übersetzung und Commentar von Gustav Adolf Lindner -- 4. vyd.

Wien ; Leipzig : Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, 1902 -- 311 s. -- ger

Sign.: II 10198

výchova ; výuka ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/201610

543.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský ; Úvod a poznámky napsal Rudolf Schams -- 2.
vyd.

Praha: Laichter, 1939 -- 67 s. -- cze

Sign.: I 3542/11

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/201722
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544.

Labyrint světa a ráj srdce to jest: Světlé vymalování : výbor 20 kapitol / Jan Amos Komenský ; vybral a
úvodem opatřil Ferdinand Strejček -- 2. vyd.

Praha : Topičova edice, 1938 -- 73 s. -- cze

Sign.: I 3541/88

komeniologie ; poznání ; dílo ; čtenářství ; Komenský, Jan Amos, ; školní četba

https://katalog.npmk.cz/documents/201762

545.

The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart / Jan Amos Komenský ; redakce a překlad Lutzow

London: Published by J.M.Dent, 1905 -- 306 s. -- eng

Sign.: I 495

https://katalog.npmk.cz/documents/201790

546.

Pädagogische Schriften. 3. Band. I. Der Mutter Schul. 3. Band. II. Didaktische Ährenlese / Joh. Amos
Comenius ; hrsg. C. Th. Lion -- 2. Aufl.

Langensalza : Hermann Beyer & Söhne, 1907 -- 106 s. -- ger

Sign.: II 10570/3V2

předškolní výchova ; didaktika ; pedagogika ; křesťanská výchova ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/201901

547.

Komenský kontra Gracián : Pansofie prodromus, aneb, O pravé a plné moudrosti : Příruční orákulum, aneb,
Umění moudrosti : Gracián kontra Komenský / [Jan Amos Komenský, titul: Komenský kontra Gracián]
[Baltazar Gracián, titul: Gracián kontra Komenský] ; uspořádala Květa Neradová [titul: Komenský kontra
Gracián] ; uspořádal Hugo Schreiber [titul: Gracián kontra Komenský] ; [ilustrace Petr Hanousek] ; [doslov
Květa Neradová]

Praha: Evropský literární klub (Praha, Česko), 2006 -- 99, 134 s. -- cze

ISBN 80-86316-67-X (váz.)

Sign.: I 33713V1

filozofie ; pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; křesťanství ; celoživotní vzdělávání ; Komenský, Jan Amos, ;
Gracián, Baltasar,

https://katalog.npmk.cz/documents/206945

548.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ; [předmluvu napsal Martin Steiner] -- Vyd. v nakl.
Academia 2.

Praha : Academia, 2007 -- 132 s. -- cze

ISBN 978-80-200-1451-1 (váz.)

Sign.: II 105804V1

předškolní výchova ; péče o dítě ; vztah rodiče-dítě ; rodina ; rozvoj osobnosti ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/209563
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549.

Pampaedia / Jan Amos Komeński ; przełoźyła Krystyna Remerowa ; wstępem i komentarzem opatrzył Bogdan
Suchodolski

Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973 -- 65, 297 s. -- pol

ISBN (Váz.)

Sign.: II 68976V1

výchova ; pedagogika

https://katalog.npmk.cz/documents/241038

550.

Breviář myšlenek Jana Amose Komenského / : [osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, který také
napsal úvod] / [text připravil Eduard Kulhánek ; doslov napsal Adolf Inneman] -- 1. vyd.

Brno : Integrál, 2008 -- 147 s. -- cze

ISBN 978-80-87176-01-6 (brož.)

Sign.: II 106630V1

filozofie ; etika ; morálka ; myšlení ; Komenský, Jan Amos, ; metafyzika

Osm pořadů, které seznamují čtenáře v textu s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského: Labyrint světa a
ráj srdce – Hlubina bezpečnosti – Cesta světla – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – Pečeť věčnosti
(Pansofia) – Jedno nezbytné – Poselství Jana Amose Komenského současné Evropě a Jan Amos Komenský O
sobě.

https://katalog.npmk.cz/documents/245512

551.

Didaktika analytická / Jan Amos Komenský ; [jako výchozího textu bylo použito překladu Heleny Businské,
revidovaného B. Rybou z roku 1946 ; jazykové úpravy Růžena Váňová ; poznámkami doplnily Zdena
Rosecká a Marie Kostečková] -- Vyd. 1.

Brno : Tvořivá škola (sdružení), 2004 -- 69 s. -- cze

ISBN 80-903397-1-9 (brož.)

Sign.: V 22533V1

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; didaktika ; obsah výchovy ; výuka ; základní školství ; Komenský, Jan
Amos, ; činnostní vyučování ; tvořivá škola

https://katalog.npmk.cz/documents/247096

552.

Jednota bratrská : zbožnost, mravnost, tolerance : odkaz české reformace evropské duchovní kultuře : 550.
výročí vzniku (1457-2007) / Petr Zemek, Jan Kumpera, Jan Amos Komenský -- Vyd. 1.

V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2007 -- 62 s. -- cze

ISBN 978-80-254-0498-0 (brož.)

Sign.: V 22599V1

křesťanství ; náboženství ; protestantismus ; církev ; dějiny ; Jednota bratrská ; Česko ; 1457-2007

https://katalog.npmk.cz/documents/268959
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553.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 5, Výbor ze spisů o filosofii a přírodě / [připr. a z lat. originálů
přel. kol. za red. Josefa Váni, který také naps. úvod a Jaromíra Červenky] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968 -- 503 s., [4] s. obr. příl. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 43759/5V1

příroda ; filozofie ; Komenský J.A. ; stati

Svazek obsahuje jednak spisy, jednak ukázky z nich pojednávající o přírodě a přírodní filosofii i o filosofii.
Nepřibližuje pouze zajímavé autorovy názory. Můžeme v nich i sledovat, jak se didakticky a metodicky
prohlubovalo jejich školské tradování tvořící protějšek k podrobně propracovanému metodickému postupu
jazykového vyučování. Přírodovědecké stati jsou nejen zajímavým typem porenesančních koncepcí, ale snaží
se i aplikovat hlediska tehdy nejnovější. Filosofická část zahrnuje zárodečný plán vybudování pansofie a
seznamuje s Komenského pojetím dějin filosofie.

https://katalog.npmk.cz/documents/269115

554.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 6, Spisy historické a politické / Jan Amos Komenský ; připr.
[kol.] za red. Josefa Polišenského a Josefa Brambory ; [z lat. přel. kol.] ; J. Polišenský: Komenský a
intelektuálnípočátky novodobé evropské společnosti, [úv. stať] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 -- 543, [2] s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 43759/6V1

dějiny ; politika ; stati ; Komenský, J.A.

Osmnáct historických a politických spisů, jež pocházejí zhruba ze čtyř desítiletí 17. století, představuje v
podstatě nejtypičtější Komenského práce, jimiž se na pozadí ovzduší a dění doby třicetileté války snažil
působit naběh událostí, především ovlivněním veřejného mínění své doby. Spisy jsou provázeny zasvěcenými
předmluvami odborníků-komeniologů a četným poznámkovým aparátem: Nové a po všech předcházejících
nejpřesnější zobrazení Moravy;Historie světská neboli politická; Otázky některé o Jednotě bratří českých;
Znovu oživlý Haggaeus; Pozoun milostivého léta pro český národ; Zpráva kratičká o morálním nakažení;
Některé úvahy o přípravě Toruňského rozhovoru;Tajná řeč Nathanova k Davidovi. Druhá řeč, tajnější;
Chvalozpěv na Karla Gustava; Zkáza Lešna; Štěstí národa; Církvi anglikánské; Stručná historie církve
slovanské; Napomenutí církvím, zejména církvi anglikánské; Pokračovánívidění Drabíkových; Slavnostní
rozeslání knihy proroctví; Posel míru.

https://katalog.npmk.cz/documents/269156
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555.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 7, Díla slovesného umělce ; výbor z projevů
literárněteoretických, literárněhistorických, beletristických, esejistických, kazatelských a básnických / Jan
Amos Komenský ; [sest., připr. a úv. stať: Slovesné umění J.A. Komenského naps. Antonín Škarka] -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974 -- 809 s., [15] s. obr. příl. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 43759/7V1

Komenský J.A. ; literární dílo ; studie a ukázky

Spisy, zařazené do sedmého svazku, představují Komenského jako jednoho z nejpřednějších slovesných
umělců, jímž vrcholí vývoj starší české literatury. Kromě proslulých spisů (Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina
bezpečnosti, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Jednoho jest potřebí) zahrnuje svazek i výbor méně
známých literárněhistorických, literárněteoretických, kazatelských básnických prací. Obsáhlá úvodní studie
hodnotí literární dílo Komenského jeho místo v dějinách českého písemnictví.

https://katalog.npmk.cz/documents/269223

556.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 8, Autobiografická vyznání, plány a dopisy / připr. [kol.] za red.
Josefa Brambory, [který také naps.] úvod a Přehled života a činnosti J.A.Komenského ; [z lat. přel. kol. ;
předml.:] Josef Novotný ; [doslov:] J. Brambora, J. Červenka -- 1. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975 -- 423, [1] s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 43759/8V1

Komenský, J. Á. (1592-1670 čes. pedagog) ; vlastní životopisy

Závěrečný svazek Vybraných spisů, určených šiřší veřejnosti a zejména učitelům, přináší Komenského
autobiografické spisy (List Montanovi, Vlastní životopis aj.), ukázky z jeho deníků a několik desítek dopisů
přátelům, z nichž většina vychází česky poprvé. Výbor dokumentů dokresluje obraz života a činnosti J.A.
Komenského, jeho plány na reformu škol a vzdělanosti, a dává nahlédnout i do spisovatelské dílny
Komenského.

https://katalog.npmk.cz/documents/269300

557.

Vybrané spisy Jana Amose Komenského : rejstříky k 1.-8. svazku / Jan Amos Komenský ; sestavily Marta
Bečková a Růžena Skálová -- 1. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1978 -- 117 s. -- cze

Sign.: II 43759/R

pedagogika ; odborný časopis ; rejstřík

https://katalog.npmk.cz/documents/269757

558.

Opera didactica omnia J. A. Komenského = Opera didactica omnia by J. A. Comenius / Dagmar Čapková

Přerov : Muzeum Komenského, 2007 -- 144 s. -- cze, cze eng, cze eng lat

ISBN 978-80-86935-03-4 (váz.)

Sign.: III 36819V1

didaktika ; výchova ; vzdělávání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; staré tisky ; pansofie ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/274204
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559.

Didaktické spisy : (výbor) / Jan Amos Komenský ; upravil [a] úv. [naps.] František Tichý -- 2. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954 -- 389, [2] s. -- cze

Sign.: II 22139V58

didaktika ; výuka ; mateřská škola ; školství

Ve svazku jsou otištěna tři stěžejní pedagogická díla Komenského, Didaktika t. zv. Velká, Didaktika
analytická a Informatorium školy mateřské, k nimž je připojen Ráj český a Navržení krátké o obnovení škol v
království českém. Text je modernisován podle směrnic, vypracovaných zvláštní komisí pedagogické fakulty
university Karlovy. Didaktika je po prvé podána v úplném znění, v němž jsou zahrnuty odchylné části
českého originálu a pozdějšího latinského vydání. - V úvodní části hodnotí O. Pavlík význam Komenského a
ukazuje, že i když "navenek náboženskými představami, konvenčními názory na společnost zůstává
Komenský ve středověku, ve vnitřním obsahu, v pedagogickém díle ukazuje ... revolučně cestu vpřed, pryč od
theologie a feudalismu, přes kapitalismus až k socialismu".

https://katalog.npmk.cz/documents/307350

560.

Pres Boží / Jan Amos Komenský -- 3. vyd.

Brno: Českobratrské knihkupectví, 1945 -- 17 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 181V2

https://katalog.npmk.cz/documents/308556

561.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; [ilustrace Rut Kohnová] ; [úvodní slovo Pavel Kohn] --
Vyd. 1.

Praha: Wald Press, 2005 -- 183 s. -- cze

ISBN 80-903232-3-5 (váz.)

Sign.: II 104570V1

filozofie ; náboženství ; morálka ; Labyrint světa a ráj srdce

https://katalog.npmk.cz/documents/106952

562.

Ako dômyselne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania : reč prednesená na počiatku prác vo väčšej sieni
potockej školy dňa 28.novembra 1650 / Jan Amos Komenský -- 2. dopl. vyd.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1990 -- 118 s. -- slo

ISBN (váz.)

Sign.: I 32083

kniha ; práce s textem ; školní knihovna

https://katalog.npmk.cz/documents/109977
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563.

Allweisheit : Schriften zur Reform der Wissenschaften, der Bildung und des gesellschaftlichen Lebens.
Jubiläumausgabe / Jan Amos Comenius ; eingeleitet, ausgewählt, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann

Berlin : Luchterhand, 1992 -- 321 s. -- ger

ISBN 3-472-00798-2 (váz.)

Sign.: II 96234

pedagogika ; Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/110415

564.

Ausgewählte Werke. Band I / Johann Amos Comenius ; hrsg. u. eingeleitet von Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1973 -- xvii, 322 s. -- ger

Sign.: III 25342/1

pedagogika ; výchova ; vzdělávání ; filozofie

https://katalog.npmk.cz/documents/112385

565.

Ausgewählte Werke. Band II. Teil 1 / Johann Amos Comenius ; hrsg. u. eingeleitet von Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1976 -- xxvi, 312 s. -- ger

Sign.: III 25342/2/1

biografie ; filozofie ; křesťanství ; teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/112386

566.

Ausgewählte Werke. Band II. Teil 2 / Johan Amos Comenius ; hrsg. u. eingeleitet von Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1976 -- 121 s. -- ger, ger lat

Sign.: III 25342/2/2

teologie ; křesťanství ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/112387

567.

Ausgewählte Werke. Band III / Johann Amos Comenius ; hrsg. u. eingeleitet von Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1976 -- 403 s. + -- ger

Sign.: III 25342/3

výchova ; vzdělávání ; politika ; morálka

https://katalog.npmk.cz/documents/112388

568.

Ausgewählte Werke. Band 4. Teil 1., Antisozinianische Schriften / Johann Amos Comenius ; hrsg. Dmitrij
Tschižewskij und Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1983 -- 815 s. -- ger

Sign.: III 25342/4/1

náboženství ; teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/112389
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569.

Ausgewählte Werke. Band 4. Teil 2., Antisozinianische Schriften / Johann Amos Comenius ; hrsg. Dmitrij
Tschižewskij und Klaus Schaller

Hildesheim : Olms, 1983 -- 817-1351 s. -- ger

Sign.: III 25342/4/2

náboženství ; teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/112390

570.

Böhmische Didaktik / Jan Amos Komenský ; zur dreihundertsten Wiederkehr seines Todestages ins Deutsche
übersetzt und besorgt von Klaus Schaller

Paderborn : Schöningh, 1970 -- 318 s. -- ger

ISBN (Váz.)

Sign.: II 64100V2

výchova ; výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/114193

571.

Briefe nach dem Himmel / Jan Amos Komenský ; Deutsche Übersetzung von Franz Slaměník

[Herrnhut : Verein für Brüdergeschichte 1911] -- S. 201-232 -- ger

Sign.: I 1618

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/114344

572.

Centrum securitatis to jest Hlubina bezpečnosti aneb Světlé vymalování... Jan Amos Komenský

Praha: Spolek Komenského, 1878 -- 130 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 4299

https://katalog.npmk.cz/documents/114826

573.

Cesta světla / Jan Amos Komenský -- 2. vyd. /

Praha: Mladá fronta (nakladatelství) 1992 -- 226 s. -- cze

ISBN 80-204-0291-8 (váz.)

Sign.: I 32290V1

https://katalog.npmk.cz/documents/114887
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574.

Clamores Eliae / Johann Amos Comenius ; Gelesen, eingeleitet und mit einem textkritischen Anhang
versehen von Julie Nováková

Kastellaun : A. Henn Verlag, 1977 -- 226 s. -- lat, lat ger

Sign.: II 80159

teologie

https://katalog.npmk.cz/documents/115057

575.

Clamores Eliae = Křiky Eliášovy : (výbor) / Jan Amos Komenský ; Uspořádal, latinské části přeložil a k
vydání připravil Jiří Beneš

Praha : Primus (nakladatelství), 1992 -- 53 s. -- cze

ISBN 80-901091-6-0 (brož.)

Sign.: IV 4584

dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/115058

576.

Daikjódžu gaku - Velká didaktika / Joh. Amos Comenius ; přeložil Inatomi Eidžiró

Tokio : Tamakava Daigaku Šuppantu, 1956 -- 408 s. -- jpn

Sign.: II 66885

výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/119185

577.

Daikjódžu gaku 1 - Velká didaktika 1 / Jan Amos Komenský ; přeložil Chideo Suzuki

Tokio : Meidži Dzušo Šuppan (firma), 1962 -- 238 s. -- jpn

Sign.: II 101832/1

výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/119186

578.

Daikjódžu gaku 2 / Jan Amos Komenský ; přeložil Chideo Suzuki

Tokio : Meidži Dzušo Šuppan (firma), 1962 -- 288 s. -- jpn

Sign.: II 101832/2

výuka ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/119187
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579.

Didaktické spisy / Jan Amos Komenský ; upravil František R. Tichý -- 1. vyd.

Praha : Dědictví Komenského, 1951 -- 402 s. -- cze

Sign.: II 22139V4

výchova a vzdělávání^xfilozofické aspekty^x^7ph127419^7�školní
didaktika^7ph116827^7�didaktika^7ph115522^7 ; století 17.^7ch460555^7

Ve svazku jsou otištěna tři stěžejní pedagogická díla Komenského, Didaktika t. zv. Velká, Didaktika
analytická a Informatorium školy mateřské, k nimž je připojen Ráj český a Navržení krátké o obnovení škol v
království českém.Text je modernisován podle směrnic, vypracovaných zvláštní komisí pedagogické fakulty
university Karlovy. Didaktika je po prvé podána v úplném znění, v němž jsou zahrnuty odchylné části
českého originálu a pozdějšího latinskéhovydání. - V úvodní části hodnotí O. Pavlík význam Komenského a
ukazuje, že i když "navenek náboženskými představami, konvenčními názory na společnost zůstává
Komenský ve středověku, ve vnitřním obsahu, v pedagogickém díleukazuje ... revolučně cestu vpřed, pryč od
theologie a feudalismu, přes kapitalismus až k socialismu".

https://katalog.npmk.cz/documents/121243

580.

Jana Amosa Komenského Didaktika Analytická / z latiny vyložil Fr. J. Zoubek

V Praze : Fr. A. Urbánek, 1874 -- 57 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 10209V3

didaktika^2czenas^2^7ph114316^7

https://katalog.npmk.cz/documents/121357

581.

Didaktika analytická / Jan Amos Komenský ; přeložila [z latinského jazyka] Helena Businská ; úvod napsal ...
B[ohumil] Ryba

V Praze : Samcovo knihkupectví, 1946 -- 112 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: I 9237V3

https://katalog.npmk.cz/documents/121358

582.

Didaktika analytická / Jan Amos Komenský ; z latiny vyložil Fr. J. Zoubek. Stručná nauka o těle lidském /
Boh. F. Hakl. Školka, čili, Prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek k věcnému
vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s navedením ke čtení, počítání a kreslení pro učitele, pěstouny a rodiče
/ Jan Svoboda ; k druhému vydání upravil Štěpán Bačkora. Račinka, čili, Zrcadlo rozumného dítek
vychovávaní / K. Vorovka. Národní hospodářství / Max Wellner. Nauka o domácím hospodářství / Prok.
Procházka

V Praze : Fr. A. Urbánek, 1874 -- 57, 70, 173, 72, 105, 144 s. -- cze

ISBN (Váz.)

Sign.: II 30260V1

didaktika ; komeniologie ; lidské tělo ; anatomie ; fyziologie ; výchova dítěte ; výuka ; ekonomika ; domácí
hospodářství

https://katalog.npmk.cz/documents/121359
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583.

Didaktika J. A. Komenského : vybrané kapitoly z české a latinské Didaktiky / Jan Amos Komenský -- 1. vyd.

Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1953 -- 125 s. -- cze

Sign.: II 32858

komeniologie ; didaktika ; výuka ; škola

https://katalog.npmk.cz/documents/121471

584.

Jana Amose Komenského Didaktika veliká : všeobecné umění, jak všecky všemu učiti, či ukazující jistý a
výborný způsob, kterak po všech některé křesťanské říše obcích, městech a osadách takové zarážeti školy,
aby všeliká obojího pohlaví mládež, kde by nikdo nikde pominout nebyl ... by to šťastně ke skutku bylo
dovedeno. / z latiny přeložil Josef Šmaha

Rychnov n. K. Karel Rathouský, 1892 -- 280 s. -- cze

Sign.: II 10365V2

https://katalog.npmk.cz/documents/121622

585.

Didaktika velká / Jan Amos Komenský -- 3. vyd.

Brno: Komenium, 1948 -- 252 s. -- cze

Sign.: II 19819V1

https://katalog.npmk.cz/documents/121623

586.

Didaktika velká ; Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ; uspořádal Jos. Hednrich -- 2. vyd.

Brno : Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě : Masarykova univerzita., 1938 -- 324 s. -- lat

Sign.: II 35960

pedagogika ; didaktika

https://katalog.npmk.cz/documents/121625

587.

Didaktika, to jesť, Umění umělého vyučování : kterak by totiž člověk dřív než tělo vzroste ... i rada dává / Jan
Amos Komenský

Praha : Ignác Leopold Kober (knihkupectví), 1872 -- XXXII, 434 s. -- cze

Sign.: I 4439

https://katalog.npmk.cz/documents/121671
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588.

Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování : kterak by totiž člověk, dřív než na
těle zroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží,
šťasten, snadně, plně vyučen a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl : co se vše mocně, základy z
samého přirození vzatými, ... vysvětluje ... i rada dává / [s rukopisem nově srovnal Jan V. Novák]

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), 1892 -- xxiv, 309 s. -- cze

Sign.: I 4472V3

didaktika^7ph116827^7�teorie učení^7ph115522^7

https://katalog.npmk.cz/documents/121672

589.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 15/II / [vědecká redaktorka Eva
Kamínková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1989 -- 502 s., [32] s. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/15/2

filozofie ; jazyková výuka ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/121996

590.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 18 / vědecký redaktor Ludvík
Svoboda -- 1. vyd.

Praha : Academia, 1975, [na tit. listu chybně] 1974 -- 383 s., [2] s. obr. příl. -- cze, cze lat

Sign.: II 62850/18

filozofie ; jazyková výuka ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/121997

591.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 23., Clamores Eliae / vydala Julie
Nováková -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1992 -- 529 s., [28] s. obr. příl. -- cze, cze lat

ISBN 80-200-0103-4

Sign.: II 62850/23

společnost ; kultura ; politika ; náboženství ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/121998

592.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 3 / vědecký redaktor Milan Kopecký
-- 1. vyd.

Praha : Academia, 1978 -- 633 s., [24] s. obr. příl. -- cze, cze dut

Sign.: II 62850/3

filozofie ; náboženství ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/121999
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593.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 15/III / [vědecká redaktorka Dana
Martínková] -- Vyd. 1.

Praha : Academia, 1992 -- 377 s., [24] s. obr. příl. -- ger, ger lat

ISBN 80-200-0071-2

Sign.: II 62850/15/3

jazyková výuka ; gramatika ; školství ; vzdělávání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/122000

594.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 11 / vědecký redaktor Bohuslav
Havránek -- 1. vyd.

Praha : Academia, 1973 -- 554 s., [52] s. obr. příl. -- cze, cze lat, cze lat ger

Sign.: II 62850/11

didaktika ; předškolní výchova ; jazyková výuka ; náboženství ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/122001

595.

Dvéře jazyků odevřené / Jan Amos Komenský -- 7. vyd. v Pasece 1.

Praha a Litomyšl: Nakladatelství Paseka 2003 -- 115 s. -- cze

ISBN 80-7185-613-4

Sign.: II 103429

https://katalog.npmk.cz/documents/122948

596.

Eruditionis Scolasticae : Atrium Rerum et Linguarum Ornamenta exhibens. Pars III Jan Amos Komenský

Amsterodam : [s. n.], [165-] -- S. 451-718 -- lat

Sign.: III 2020

školní vzdělávání ; výchova ; výuka ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/125651

597.

Finspongský rukopis Jana Amose Komenského : Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy
Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu / s komentářem a
poznámkami vydává Blanka Karlsson -- 1. vyd.

Brno : L. Marek, 2000 -- 92 s. -- cze, cze lat, cze lat swe

ISBN 80-86263-07-X

Sign.: II 100976

Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/127011
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598.

Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání František Mokrý jubilující : 1891-1991 / Jan Amos
Komenský, František Mokrý, Lenka Havlíková ; Lenka Havlíková

Žďár nad Sázavou: Okresní knihovna, 1991 -- 47 s. -- cze

ISBN 80-9009180-6 (brož.)

Sign.: V 18782

kniha ; život

https://katalog.npmk.cz/documents/127738

599.

La grande didactique ou l'art universel de tout enseigner á tous / Jean Amos Coménius ; traduction
Marie-Françoise Bosquet-Frigout, Dominique Saget, Bernard Jolibert

Paris : Editions Klincksieck, 1992 -- 284 s. -- fre

ISBN 2-252-02787-8

Sign.: II 96594

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/129670

600.

Groote Onderwijsleer. (Didactica magna.) : Benevens eene korte Levensschets naar G.A.Lindner. Door H.De
Raaf / Johann Amos Comenius

Tiel: Mijs (firma), 1892 -- 325 s. -- dut

ISBN (brož.)

Sign.: II 30245

https://katalog.npmk.cz/documents/129763

601.

Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu
Páně 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekuci Valdenských r.1655
stálé / Jan Amos Komenský -- 8. vyd.

Praha: Spolek Komenského, 1922 -- 282 s. -- cze

Sign.: I 854

církev ; dějiny ; studie

https://katalog.npmk.cz/documents/130608

602.

Hlubina bezpečnosti = [Centrum securitas] / Jan Amos Komenský ; Uprav. J.V. Novák ; Úvod. studií opatř.
St. Souček

Praha : Kvasnička a Hampl, 1920 -- 146, 2 s. -- cze

Sign.: I 10385V4

https://katalog.npmk.cz/documents/130732
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603.

Informatorium der Mutterschul / Jan Amos Komenský -- 1. Aufl

Leipzig: Reclam jun., 1987 -- 160 s. -- ger

ISBN (brož.)

Sign.: I 30974

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/133572

604.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský -- 7. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1986 -- 52 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: V 17016

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133577

605.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský -- 6. vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1983 -- 52 s. -- cze

Sign.: V 16077V2

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133578

606.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ; [Vydání upravené pro potřebu pedagogických škol pro
vzdělání učitelek mateřských škol. Upravil, úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil F. R. Tichý.] -- 3.
vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 -- 52 s. -- cze

Sign.: II 65498V2

předškolní výchova ; mateřská škola ; křesťanská výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133579

607.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský ; upravil, úvodem a poznámkami opatřil F. R. Tichý --
1. vyd.

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1952 -- 58 s., [1] l. obr. příl. -- cze

Sign.: II 31248

předškolní výchova ; předškolní dítě ; výchova dítěte ; péče o dítě

https://katalog.npmk.cz/documents/133580
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608.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský -- 4. vyd.

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975 -- 52 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: V 14548

výchova ; vzdělávání ; předškolní výchova ; péče o dítě

https://katalog.npmk.cz/documents/133581

609.

Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské / k novému vydání upravil Josef Kořínek

V Praze : Fr. A. Urbánek 1873 -- 98 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 10240

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133582

610.

Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské / úvod a poznámky napsal Josef Hendrich -- 3. vyd.

V Praze : Topičova edice, 1947 -- 104 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 7622V2

předškolní výchova ; Informatorium školy mateřské ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/133583

611.

Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest, Pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové
pobožní ... nejdražší svůj klénot, dítky své milé ... na spasení vésti a cvičiti mají / [vydal Antonín Gindely]

V Praze : Pomocí Musea království Českého, 1858 -- 92 s. -- cze

Sign.: I 4453

předškolní výchova^7ph124887^7

https://katalog.npmk.cz/documents/133584

612.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský

Praha: Topič, 1925 -- 99 s. -- cze

Sign.: I 1155

https://katalog.npmk.cz/documents/133585
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613.

Informatorium školy mateřské / Jan Amos Komenský -- 1. souborné. vyd.

Praha: Kalich, nakladatelství a knihkupectví 1992 -- 140 s. -- cze

ISBN 80-7017-492-7 (váz.)

Sign.: I 32405

https://katalog.npmk.cz/documents/133587

614.

Informatorium školy mateřské : [vydání upraveno pro potřebu pedagogických škol pro vzdělání učitelek
mateřských škol] / Jan Amos Komenský ; [upravil, úvodem, poznámkami a slovníčkem opatřil F. R. Tichý] --
2. změn.vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1964 -- 52 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: II 54063

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133588

615.

Informatórium školy materskej : (Schola infantiae) / Jan Ámos Komenský -- 2. vyd.

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo (Bratislava), 1978 -- 37 s. -- slo

Sign.: V 15042

předškolní výchova

https://katalog.npmk.cz/documents/133589

616.

Izbrannyje pedagogičeskije sočinenija : V dvuch tomach. Tom 2 / Jan Amos Komenský ; Sost.: Eduard
Dmitrijevič Dneprov

Moskva: Pedagogika, 1982 -- 575 s. -- rus

Sign.: II 82345/2

Komenský, Jan Amos ; pedagogika ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/134487

617.

J. A. Comenius : Selections from his Works / [prepared by J. Kyrášek ; introduction of Ivan A. Poldauf ;
translation of the Czech texts by Z. Konečný] -- 1. vyd.

Prague : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 -- 163, [1] s. -- eng

Sign.: II 20325

komeniologie ; dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/134583

126

https://katalog.npmk.cz/documents/133587
https://katalog.npmk.cz/documents/133587
https://katalog.npmk.cz/documents/133588
https://katalog.npmk.cz/documents/133588
https://katalog.npmk.cz/documents/133589
https://katalog.npmk.cz/documents/133589
https://katalog.npmk.cz/documents/134487
https://katalog.npmk.cz/documents/134487
https://katalog.npmk.cz/documents/134583
https://katalog.npmk.cz/documents/134583


618.

J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování /

V Litomyšli : Augusta, 1862 -- 140 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: I 3804

Komenský, Jan Amos, ; Komenský, Jan Amos (1592-1670, čes.pedagog) ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/134584

619.

J. A. Komenského Řeč o vzdělání vtipu mluvená ve větší síni Patacké dne 24. listopadu 1650 / Jan Amos
Komenský

Praha: Beseda učitelská, 1874 -- 22 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 10368V2

vzdělávání ; přednáška

https://katalog.npmk.cz/documents/134585

620.

Jak (se) učit : vybrané myšlenky o vzdělání a výchově / Jan Amos Komenský ; Pro všechny přátele školy
uspořádal Jan Kumpera -- 1. vyd. v tomto souboru

Praha: Mladá fronta (nakladatelství) 2004 -- 124 s. -- cze

ISBN 80-204-1123-2

Sign.: I 33624

vzdělávání ; výchova ; Komenský, Jan Amos, ; citát

https://katalog.npmk.cz/documents/134669

621.

Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání = De primario ingenia colendi instrumento, sollerter
versando, libris : řeč pronesená na počátku prací ve větší síni školy 28. listopadu 1650 = Oratio sub laborum
auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno MDCL 28. Noveamb. / Jan Amos Komenský

Uherský Brod : Muzeum J.A. Komenského (Uherský Brod, Česko) 1986 -- 29 s., 27 s. -- cze, cze lat

ISBN (brož.)

Sign.: IV 4333

vzdělávání ; výchovné působení ; kniha ; čtenářství

https://katalog.npmk.cz/documents/134698

622.

Jan Amos Comenius : Geschichte und Aktualität 1670-1970. Band 1 / Jan Amos Komenský

Glashütten im Taunus: Avermann, 1971 -- 212 s. -- ger

ISBN (váz.)

Sign.: II 66595/1

Komenský, Jan Amos ; dílo ; studie

https://katalog.npmk.cz/documents/135024
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623.

Jan Amos Comenius : Geschichte und Aktualität 1670-1970. Band 2 / Jan Amos Komenský

Glashütten im Taunus: Auvermann, 1971 -- 189 s. -- ger

ISBN (váz.)

Sign.: II 66595/2

Komenský, Jan Amos ; dílo ; bibliografie

https://katalog.npmk.cz/documents/135025

624.

Jan Amos Komenský 1592-1670 : Výbor z díla / Jan Amos Komenský -- 1.vyd.

Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1958 -- 194 s., 8 příl. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 43655V1

Komenský, Jan Amos ; dílo ; výbory

https://katalog.npmk.cz/documents/135044

625.

Jan Amos Komenský : [fotografie] / Jan Amos Komenský

B.m.: B.n., [19--] -- 16 fotografií -- cze

Sign.: VI 6814

život ; dílo ; fotografie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/135048

626.

Jan Amos Komenský zum 300 jährigen Todestage / Jan Amos Komenský

Berlin: Pädagogische Zentralbibliothek, 1970 -- 122 s -- ger

ISBN (brož.)

Sign.: II 63865

život ; dílo ; bibliografie

https://katalog.npmk.cz/documents/135070

627.

Jana Amosa Komenského Vrchol moudrosti vychovatelské : 1656-1657 / Jan Amos Komenský

Praha: Beaufort (nakladatelství), 1903 -- 76 s. -- cze

Sign.: I 14165

https://katalog.npmk.cz/documents/135155
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628.

Jana Amose Komenského mapa Moravy z roku 1627 : faksimile s textem Karla Kuchaře

Ostrava : Krajské nakladatelství, 1958 -- 18, [1] s. +

Sign.: VI 353

zeměpis ; kartografie ; Komenský, Jan Amos, ; Morava (Česko) ; historická kartografie

https://katalog.npmk.cz/documents/135157

629.

Jana Amose Komenského Veškeré spisy. Sv. 4. Odd. 2 / Jan Amos Komenský -- 2. vyd.

Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1938 -- 324 s. -- cze

ISBN (váz.)

Sign.: II 49217/4/2

https://katalog.npmk.cz/documents/135159

630.

Janua linguarum reserata aurea = Zlatá brána jazykův otevřená, aneb, Planiště všech řečí a umění, to jest:
krátký spůsob z latinského (a kteréhokoli jiného) jazyka spolu se začátky všech umění svobodných
pochopení, pod stem titulů v tisíci propovědích obsažený / od Jana Amosa Komenského -- Nové vyd.

V Praze : Fr. A. Urbánek, 1880 -- xii, 122 s. -- cze, cze fre, cze fre ger, cze fre ger ita

Sign.: II 10087V3

latina^2czenas^2^7ph122187^7

https://katalog.npmk.cz/documents/135172

631.

Jednoho jest potřebí / Jan Amos Komenský ; Z latiny přel. Jaroslav Ludvíkovský

Praha: Jan Laichter (nakladatelství), 1920 -- 211 s. -- cze

Sign.: I 850V2

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/135437

632.

Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata : Editio synoptica et critica quinque authenticos textus Latinos
necnon Janualem Comenii textum Bohemicum continens. Praecedit commentario de Comenii Janua
linguarum reserata / curavit Jaromír Červenka

Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959 -- 44, 344 s., obr.příl. -- lat

Sign.: III 9538

jazyk ; jazyková výuka ; svět ; Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/135686
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633.

Kancionál / Jan Amos Komenský ; K vyd. připrav. Olga Settari -- 1. vyd.

Praha: Kalich, nakladatelství a knihkupectví 1992 -- 230 s. -- cze

ISBN 80-7017-552-4 (brož.)

Sign.: II 95486

https://katalog.npmk.cz/documents/136303

634.

Methodenbuch Kniha metodní pro Učitelé českých Škol v cýsařských královských Zemích, w niž důkladně a
jadrně... Jan Amos Komenský

Praha: C.k. prawidel. školská Kněhotiskárna, 1777 -- 391 s. -- cze

Sign.: I 4140/1

https://katalog.npmk.cz/documents/137514

635.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský

Praha: Horálek, 1894 -- 31 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 4294V3

náboženství ; text

https://katalog.npmk.cz/documents/138923

636.

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské / Jan Amos Komenský -- 2. vyd.

Praha : Ignác Leopold Kober (knihkupectví), 1921 -- 29 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 16285V3

teologie ; komeniologie ; Jednota bratrská

https://katalog.npmk.cz/documents/138924

637.

J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce / dle nejstarších vydání k tisku upravil Josef Kořínek

Praha: Ignác Leopold Kober (knihkupectví) 1871 -- 238 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: I 4475V5

Komenský, Jan Amos ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/139710
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638.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; rozborem a výkladem opatřil a upravil František Bílý -- 10.
vyd.

Praha : Česká grafická unie v Praze, 1939 -- 183 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 38040

člověk ; svět ; morálka ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/139711

639.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský -- Vyd. 1.

Praha : Naše vojsko (nakladatelství), 1958 -- 255 s. -- cze

Sign.: II 43127V6

člověk ; svět ; poznání ; náboženství ; morálka ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/139712

640.

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení ... / [J.A. Komenský ; rozborem opatřil a upravil Frant. Bílý] -- Vyd. 2.

V Brně : Josef Barvič (firma), 1891 -- 158 s. -- cze

ISBN (Brož.)

Sign.: I 4474V3

křesťanské učení^2czenas^2�pansofie^2czenas^2�smysl života^2czenas^2

https://katalog.npmk.cz/documents/139713

641.

Labyrint světa a ráj srdce / Jan Amos Komenský ; [ediční příprava Jaroslav Kolár a Markéta Selucká ;
komentář Tomáš Havelka a Jaroslav Kolár] -- V České knižnici vyd. 2.

Brno : Host, 2014 -- 249 s. -- cze

ISBN 978-80-7491-154-5

Sign.: II 113205V1

komeniologie ; křesťanství ; víra ; filozofie ; společnost ; pansofie ; morální filozofie

Komenského alegorické zobrazení marnivosti světského světa je stále živé a aktuální. Edice vychází z
posledního vydání, k němuž došlo ještě za autorova života (Amsterodam 1663). Původní komentáře Jaroslava
Kolára aktualizoval přední komeniolog Tomáš Havelka. Obsahují vysvětlivky k textu a překlady dnes již
neznámých a zapomenutých výrazů starší češtiny.

https://katalog.npmk.cz/documents/446598
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642.

Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, biskupa církve českobratrské, k čemuž připojen jest
tékož Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kterýmž v národu svém obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené
sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje

V Praze : Vincenc Paseka, 1865 -- 78 s. -- cze

Sign.: I 4307

pedagog^zČesko^z^y17. století^y^2czenas^2^7ph137912^7�teologie^zČesko^z^y17.
století^y^2czenas^2^7ph126542^7�církev^zČesko^z^2czenas^2^7ph114502^7�komeniologie ; Komenský, Jan
Amos, ; Jednota bratrská ; století 17^2czenas^2^7ch460555^7

https://katalog.npmk.cz/documents/448708

643.

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské / Jan Amos Komenský

Brno : Českobratrské knihkupectví, 1941 -- 61 s.

Sign.: I 4441V2

https://katalog.npmk.cz/documents/449025

644.

Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování / [Úvodem a vysvělivkami opatřil
Jaroslav Havelka] -- 4. vyd.

Praha : I.L. Kober (nakladatelství), [1926] -- 1 list, XL, 316 s.

Sign.: I 4472V4

https://katalog.npmk.cz/documents/449109

645.

Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování / [V úpravě J.V. Nováka ; S úvodem,
přehledným obsahem a vysvětlivkami Jar. Havelky] -- 5. vyd.

V Praze : I.L. Kober (nakladatelství), [1937] -- XL, 215 s.

Sign.: I 4472V5

https://katalog.npmk.cz/documents/449110

646.

Komenský maminkám : Informatorium školy mateřské / do nové češtiny přepsala Leont. Mašínová -- 1. vyd.

Praha : YMCA, 1940 -- 85 s.

Sign.: I 7184

předškolní dítě^7ph119710^7�výchova^7ph127418^7 ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/449257

647.

J.A. Komenského Modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, nedělní ... ze spisů Jana Amosa
Komenského v jedno sebrané -- Vyd. 2. a rozmnožené

V Praze : Nákladem Spolku Komenského, 1899 -- 240 s.

Sign.: I 4471V2

https://katalog.npmk.cz/documents/449315
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648.

J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledky
omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k
pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází / s úvodem F. Urbánka

Letovice : Štifter, 1922 -- 15, 178 s.

Sign.: I 16065

https://katalog.npmk.cz/documents/449686

649.

Opera didactica omnia. Tomus 2. Pars 3-4. / Joannes Amos Comenius ; [moderante Otokar Chlup ; sub
auspiciis Zdeněk Nejedlý] -- Editio 1.

Pragae : Academia scientiarum Bohemoslovenica, 1957 -- 1062, 124 s. -- lat, lat cze, lat cze eng, lat cze eng
fre, lat cze eng fre ger

Sign.: III 7487/2

vzdělávání ; výuka ; jazyková výuka ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

První dva svazky obsahují didaktické práce z údobí lešenského (do roku 1642), z údobí elbinského (do roku
1650), z údobí uherského (do roku 1657), posléze pak práce z údobí amsterodamského (Vita Gyrus, Parvulus,
Apologie pro Latinitate Januae aj.). Třetí svazek uvádí studii o vzniku a kompozici souboru Opera didactica
omnia a srovnávací poznámky k starším edicím prací obsažených v obou knihách.

https://katalog.npmk.cz/documents/450261

650.

Opera didactica omnia. Tomus 3., Joannes Amos Comenius ; [moderante Otokar Chlup ; sub auspiciis Zdeněk
Nejedlý] -- Editio 1.

Pragae : Academia scientiarum Bohemoslovenica, 1957 -- 149 s. -- lat, lat cze, lat cze eng, lat cze eng fre, lat
cze eng fre ger

Sign.: III 7487/3

vzdělávání ; výuka ; jazyková výuka ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie

První dva svazky obsahují didaktické práce z údobí lešenského (do roku 1642), z údobí elbinského (do roku
1650), z údobí uherského (do roku 1657), posléze pak práce z údobí amsterodamského (Vita Gyrus, Parvulus,
Apologie pro Latinitate Januae aj.). Třetí svazek uvádí studii o vzniku a kompozici souboru Opera didactica
omnia a srovnávací poznámky k starším edicím prací obsažených v obou knihách.

https://katalog.npmk.cz/documents/450262

651.

Die Zerstörung Lissas / mit geschichtlicher treue erzählt Comenius ; aus dem Lateinischen übersetzt von W.
Bickerich

Lissa : Friedrich Ebbecke's Verlag, 1904 -- 23 s. -- ger

Sign.: II 10307

komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/450757
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652.

Pampaedia : (educaçao universal) / J. A. Coménio ; introduçao, traduçao e notas por Joaquim Ferreira Gomes

Coimbra : Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Psicológicos e Pedagógicos,
1971 -- 379 s. -- por

Sign.: II 67204

výchova ; vzdělávání ; pedagogika ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/450874

653.

Mir čuvstvennych veščej v kartinach, ili, Izobraženije i naimenovanije vsech važnejšich predmetov v mire i
dejstvij v žizni / Jan Amos Komenskij ; perevod s latinskogo Ju.N. Drejzina ; pod redakcijej i so vstupitel'noj
stat'jej A.A. Krasnovskogo -- Izd. 2-je

Moskva : Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoje izdatel'stvo Ministerstva prosveščenija RSFSR, 1957 --
351 s. -- rus, rus lat

Sign.: II 41784V2

všeobecné
znalosti^2czenas^2^7ph127322^7�latina^2czenas^2^7ph122187^7�ruština^2czenas^2^7ph125351^7�komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/450944

654.

Labyrint světa a ráj srdce [to jest Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a
zoufání; ale kdoždoma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází] / Jan Amos Komenský ; Rozborem a výkladem opatřil i upravil František
Bílý -- Vydání desáté

V Praze : Česko-slovenská grafická Unie, 1939, [spr. 1938] -- 183, [I] s.

Sign.: II 38040V2

https://katalog.npmk.cz/documents/450946

655.

Mapa Moravy / Jan Amos Komenský ; [text František Kožík a Karel Kuchař]

Praha : Kartografické nakladatelství, 1970 -- [7] s. -- cze, cze lat

Sign.: VIII 12025

zeměpis ; kartografie ; Morava (Česko)

https://katalog.npmk.cz/documents/450968

656.

Het Labyrint van de wereld en het paradijs van het hart / Jan Amos Comenius ; Kees Mercks (vertaling uit het
Tsjechisch, noten, toelichting en verantwoording) ; Henk E.S. Woldring (nawoord) ; Miroslav Huptych
(illustraties)

Amsterdam : Comenius Leergangen/Uitgeverij Vantilt, [2016] -- 245 stran -- dut

ISBN 978-94-6004-262-1

Sign.: II 113967V1

člověk ; svět ; poznání ; morálka ; náboženství ; křesťanství

https://katalog.npmk.cz/documents/451000
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657.

El laberinto del mundo y el paraíso del corazón / Johannes Amos Comenius ; traducción y nota de Helena
Voldan ; comentario crítico de Jan Blahoslav Čapek

Buenos Aires : Ekumene, 1999 -- 162 s., [10] s. obr. příl., [1] l. obr. příl -- spa

ISBN 987-97605-1-4

Sign.: II 114104V1

křesťanství ; společnost ; smysl života ; křesťanské učení ; pansofie ; století 17

https://katalog.npmk.cz/documents/452142

658.

Komenského Vlastní životopis : autobiografie Komenského pro období 1628-1658 : zachycená ve spisu
Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou : s věrným zobrazováním před
povahou dravčí a před škraboškami : k tomu přednímu cíli, aby byla zmenšena nenávist a rozmnožena přízeň,
anebo aby trvalí zatvrzelci byli schváceni božským i lidským soudem / Jan Amos Komenský ; uspořádal Jan
Kumpera ; autor a realizátor námětu Pavel Šebek

Petrovice : ProfiSales, [2017] -- 130 stran

ISBN 978-80-87494-26-4

Sign.: II 114637V1

život ; komeniologie ; biografie ; Komenský, Jan Amos, ; autobiografie ; 1628-1658

Komenského životopis z let 1628-1658 v jeho vlastních vzpomínkách.

https://katalog.npmk.cz/documents/456634

659.

Izbrannyje pedagogičeskije sočinenija / [Autor:] Jan Amos Komenskij ; Pod redakcijej, s bibliografičeskim
očerkom i primečanijami A.A. Krasnovskogo ; Perevod s češskogo i s latinskogo [do ruš.] N.P. Stepanova,
V.I. Ivanovskogo ... [a j.]

Moskva : Učpedgiz, 1955 -- 650, [2] s. -- rus

Sign.: II 38973

komeniologie ; pedagogika ; osobnost ; dílo ; analýza ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/457071

660.

Korrespondence Jana Amosa Komenského : listy Komenského a vrstevníků jeho : nová sbírka / [předmluva
Jan Kvačala]. Korrespondence Jana Amosa Komenského : listy Komenského a vrstevníků jeho : nová sbírka /
vydává Jan Kvačala

V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1897, 1898 -- 196
s. ; XLVIII, s.193-373 -- cze, cze ger, cze ger lat

Sign.: III 1292/1

filozofové^zČesko^z^y17. stol.^y�pedagogové^zČesko^z^y17. stol.^y�křesťanští teologové^zČesko^z^y17.
stol.^y ; Komenský, Jan Amos, ; komeniologie ; století 17.

https://katalog.npmk.cz/documents/464022
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661.

Spisy o první filosofii / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili Vojtěch Balík a Věra Schifferová -- První
vydání

Praha : OIKOYMENH, 2017 -- 765 stran -- cze, cze lat

ISBN 978-80-7298-204-2

Sign.: II 115232V1

filozofie ; Komenský, Jan Amos, ; metafyzika ; pansofie

Kniha přináší v latinském originálu a v českém překladu šest Komenského filozofických textů  z let
1630-1670.

https://katalog.npmk.cz/documents/464219

662.

Jana Amosa Komenského Na spis proti Jednotě Bratrské od Sam. Martinia z Dražova sepsaný Ohlášení :
připojen spis Samuele Martinia z Dražova: Třicet pět důvodův, pro které všickni evang. Čechové za jedno
býti povinni jsou / vydal a úvodem opatřil Jos. Müller. Jana Amosa Komenského Theatrum universitatis
rerum / z rukopisu podávají Jan V. Novák a Adolf Patera

V Praze : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898 a 1897 -- 31, 216 s. ;
XIV, 80 s. -- cze

Sign.: III 6863/2-3

komeniologie ; náboženství ; víra ; svět ; křesťanství ; pansofie

https://katalog.npmk.cz/documents/465602

663.

Výbor z Komenského Orbis pictus : Svět v obrazech pro nejmenší : s obrázky Václava Sokola/ podle vydání z
roku 1883 / Jan Amos Komenský ; ilustrace: Václav Sokol

[Beroun] : Machart, 2017 -- 12 nečíslovaných stran -- cze, cze eng, cze eng lat

ISBN 978-80-87938-63-8

Sign.: II 115397V1

svět ; poznávací proces ; encyklopedie ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecnosti

Svět v obrazech pro nejmenší je drobným pohledem do uspořádaného světa. Souběžně je ve sloupcích český,
anglický a latinský text.

https://katalog.npmk.cz/documents/465917

664.

Komenský 1918 : Jan Amos Komenský učitelem národním ve válce se stav, tuto svá trápení i protivenství
mnohá vyličuje / [Eduard Bass] ; S karikaturou Zdeňka Kratochvíla

Praha : St. Minařík, [1918] -- [4 s.] -- cze

Sign.: IV 3474

komeniologie ; osobnost ; biografie ; profese ; pedagogické povolání ; Komenský, Jan Amos, ; studium

https://katalog.npmk.cz/documents/466669
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665.

Opera didactica omnia : Amsterodam 1657 - Praha 1957 / Jan Amos Komenský ; [red. zpracovalo tiskové
odd. NČSAV : úvod Josef Brambora], Nakladatelství Československé akademie věd

Praha : Vydalo Nakladatelství Československé akademie věd 1957 -- 15 s.

Sign.: V 12320

spisy ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/467135

666.

Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648 : transkrypcja oraz
tłumaczenie angielskie i polskie ze wstępem, przypisami i bibliografią : Jan Amos Comenius and his
correspondence with Cyprian Kinner from Elbing 1642-1648 : transcribed and translated into English and
Polish with an introduction, notes and bibliography / Jan Amos Komenský, Cyprian Kinner ; William J.
Hitchens, Alojzy Konior, Adam Matuszewski, John T. Young

Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2017 -- 271 stran -- pol, pol eng, pol eng lat

Sign.: II 115650V1

komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Kinner, Cyprián ; Polsko ; Elblag ; korespondence ; 1642-1648

Korespondence Jana Amose Komenského s Cyprianem Kinnerem z Elblagu z let 1642-1648.

https://katalog.npmk.cz/documents/467719

667.

Jana Amosa Komenského Škola pansofická / z latiny vyložil Fr.J. Zoubek. Jana Amosa Komenského
Drobnější spisy některé / vydal Fr. J. Zoubek. O zdánlivém oběhu těles nebeských / sepsal Jaroslav Zdeněk

V Praze : Nákladem Besedy učitelské, 1875 1876 1877 -- X, 82 s., 104 s., 48 s. -- cze

ISBN (brož.)

Sign.: II 10231V3

komeniologie ; dílo Jana Amose Komenského

https://katalog.npmk.cz/documents/468128

668.

Comenius in England : the visit of Jan Amos Komenský (Comenius) the Czech philosopher and educationist
to London in 1641-1642; its bearing on the origins of the Royal Society, on the development of the
Encyclopaedia, and on plans for the higher education of the Indians of New England and Virginia / as
described in contemporary documents, selected, translated and edited with an introduction, and tables of
dates, by Robert Fitzgibbon Young

London : Humphrey Milford, 1932 -- 99 stran, xi listů obrazových příloh -- eng

Sign.: III 977

pedagogika ; didaktika ; dějiny ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Londýn (Anglie) ; 1641-1642

https://katalog.npmk.cz/documents/468181
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669.

Kancyonál : to gest Kniha Žalmů a Pjsnj duchownjch, k chwále Božj a spasytedlnému Wěřjcych wzdělánj y
dáwno prwé, y w nowé teď, gazykem Českým složených, a nynj spolu wydaných / Jan Amos Komenský ; k
vydání připravili Petr Daněk a Jiří K. Kroupa -- První vydání

Praha : Koniasch Latin Press, 2018 -- 750, 51 stran -- cze, cze eng

ISBN 978-80-87773-54-3

Sign.: I 34523V1

zpěv ; církevní písně

Faksimile Komenského kancionálu z roku 1659.

https://katalog.npmk.cz/documents/468489

670.

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 15/IV, Eruditionis scholasticae / k
vydání připravili Jiří Beneš ... [et al.] -- Vyd. 1.

Pragae : Academia, 2011 -- 542 s. -- lat

ISBN 978-80-200-2042-0

Sign.: II 62850/15/4V1

didaktika ; výchova ; vzdělávání ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie ; století 17

Tento díl Komenského sebraných spisů obsahuje Eruditio I - Vestibulum a Eruditio II - Janua.

https://katalog.npmk.cz/documents/468818

671.

Historie o těžkých protivenstvích církve české : v jazyce 21. století / Jan Amos Komenský ; do jazyka 21.
století převedli Lukáš Makovička a Jiří Kostelník -- Vydání první

Žandov : Poutníkova četba, 2018 -- 222 stran

ISBN 978-80-87606-27-8

Sign.: II 116303V1

křesťanství ; církev ; dějiny ; reforma ; teologie ; společnost ; Česko ; křesťanská teologie ; křesťanská
filozofie ; křesťanská církev ; církevní dějiny ; náboženské poměry ; reforma církve ; 894-1632 ; století 9-17 ;
století 17

Kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, upravená do jazyka 21. století.

https://katalog.npmk.cz/documents/470845

672.

Další výbor z Komenského Orbis Pictus : svět v obrazech pro nejmenší : podle vydání z roku 1883 / s obrázky
Václava Sokola ; překlad anglických textů: Lily Císařovská -- Vydání první

[Beroun] : Machart, 2018 -- 14 nečíslovaných stran -- cze, cze eng, cze eng lat

ISBN 978-80-87938-71-3

Sign.: II 116598V1

svět ; literatura pro děti a mládež ; všeobecné znalosti

Další aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi
Václava Sokola se snaží zprostředkovat „svět v obrazech“ současnému dětskému čtenáři.

https://katalog.npmk.cz/documents/472897
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673.

Listy státníkům a přátelům / Jan Amos Komenský ; z latiny přeložil Josef Hendrich

V Praze : Kalich, 1939 -- 61, [I] s. -- cze

Sign.: I 34615V1

osobnost ; pedagog ; Komenský, Jan Amos, ; Česko ; korespondence ; dopis ; filozof ; století 17

Výbor obsahuje listy Komenského dvojího druhu: Komenský jako politický vyjednavatel Jednoty bratrské a
druhý oddíl tvoří listy o osudech a pracích Komenského.

https://katalog.npmk.cz/documents/474226

674.

Píseň písní Šalamounových / J.A. Komenský ; ilustroval Jiří Svoboda ; k vydání připravila Zdeňka Tichá. --
Čtvrté vydání

Mladá fronta : vydalo Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě, 1987 -- 59 stran

Sign.: II 116742V1

literatura ; poezie ; křesťanství ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Bible. ; česká literatura ; česká
barokní literatura ; náboženská literatura ; přebásnění

Přebásnění Písně písní zaujímá významné místo v české barokní literatuře. Umělecké vyjádření milostného
citu z původní světské lidové svatební písně.

https://katalog.npmk.cz/documents/474229

675.

Didactica, to gest uměnj umělého wyučowánj ... / Jan Amos Komeský ; edidit Stanislav Králík; recensuerunt
Jaromír Červenka, Josef Tichý

Praha : Pragopress, 1970 -- 1 sv. -- cze, cze eng, cze eng rus, cze eng rus ger, cze eng rus ger fre

Sign.: III 39809V1

didaktika ; výchova ; mládež ; žák ; mravní výchova ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie ; zbožnost

Nejvýznamnější český pedagogický spis J.A.Komenského. Podává v něm jasně a zajímavě celou výchovnou a
vyučovací soustavu mládeže, objasňuje zákony výchovy a pravidla učitelské práce.

https://katalog.npmk.cz/documents/474230

676.

Mowa o ksiaźkach czyli o sprawnym posługiwaniu sie tym najprsedniejszym instrumentem kształcenia
umysłow / Jan Amos Komenský -- b , c 1957

Warszava : Państwowy instytut wydawniczny, 1957 -- 44 stran

Sign.: I 34616V1

kniha ; vzdělávání ; výchova ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; studium

Správné a efektivné využívání knih, jako nejdůležitějšího nástroje mentální výchovy, ke studiu.

https://katalog.npmk.cz/documents/474231
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677.

Labyrint světa a ráj srdce : (dle vydání amsterodamského z r. 1663.) / Jan Amos Komenský ; s úvodem a
poznámkami Jana V. Nováka

V Praze : Nakladatelství J. Otto, [190-] -- xv, 257 s., [2] l. obr. příl. -- cze

Sign.: I 34617V1

literatura ; filozofie ; náboženství ; morálka ; svět ; poznání ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; česká
literatura ; náboženská literatura ; alegorie ; pansofie

Alegorické zobrazení marnivosti světského světa.

https://katalog.npmk.cz/documents/474232

678.

Labyrint světa a ráj srdce : text původního vydání z roku 1623 / Jan Amos Komenský ; úprava v jazyce 21.
století Lukáš Makovička ; ilustroval Miroslav Huptych -- Vydání v tomto provedení první

Praha : Práh, 2019 -- 283 stran

ISBN 978-80-7252-814-1

Sign.: VIII 119V1

morálka ; náboženství ; křesťanství ; filozofie ; člověk ; svět ; komeniologie

Vrcholné Komenského literárně umělecké dílo řazené mezi takzvané útěšné spisy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475526
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