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

1.

"Orbis pictus" česky od Bubenky do Chmelky. s přídavkem biografickým. s přídavkem biografickým.
přídavek životopisný / H. Jarník

V Brně : Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie, 1914 -- s. 82-100, s. 268-274 -- cze

Sign.: II 34865

komeniologie ; dílo ; analýza ; biografie

https://katalog.npmk.cz/documents/409567

2.

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

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

Sign.: I 15104V2

Edice:Quellen zur Geschichte der Erziehung

komeniologie ; didaktika ; dílo ; analýza

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

3.

Albom, žizň i tvorčestvo Jana Amosa Komenskogo : komplekt iz 25 otdělnych listov, izdannyj k 333-j
godovščině amsterdamskogo izdanija Opera didactica omnia / Vojtěch Pavlásek, Bohumil Novák

Praha : Orbis, 1958 -- 25 volných l. -- rus

Sign.: VIII 38

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; život ; dílo ; činnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/325232

4.

Album consacrato alla vita e alľ opera di Jan Amos Komenský : venticinque fogli sciolti, editi in occasione
del 300. anniversario della pubblicazione ad Amsterdam dell Opera didactica omnia / Vojtěch Pavlásek,
Bohumil Novák

Praha : Orbis, 1958 -- 25 volných l. -- ita

Sign.: VIII 43

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; život ; dílo ; činnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/334562

5.

Album consacré a la vie et a ľ oeuvre de Jan Amos Komenský : Vingt-cinq-feuillets édités a ľ occasion du
trois centieme anniversaire de ľ édition amstellodamienne des Oeuvres didactiques completes Opera didactica
omnia / Vojtěch Pavlásek, Bohumil Novák

Praha : Orbis, 1958 -- 25 volných l. -- fre

Sign.: VIII 42

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; život ; dílo ; činnost ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/334563
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6.

An Incomplete Orbis pictus of Comenius, printed in 1653 / edited, with an itroduction and notes by G. H.
Turnbull

Praha : Československá akademie věd, 1957 -- 23 s., 4 s. obr. příl. -- eng

ISBN (Brož.)

Sign.: II 23824

svět ; znalost ; didaktika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/372934

7.

Az elso Magyar nyelvu Orbis Pictus nyelvjárástorténeti adatai es tanlságai / Jószef Bakosz

Eger : [s.n.], 1967 -- S. 155-169 -- hun

Sign.: II 7178

komeniologie ; Orbis pictus

https://katalog.npmk.cz/documents/424321

8.

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

9.

Daniel Horčička (Sinapius) ako prekladateĺ diela Orbis pictus / Fraňo R. Tichý

Bratislava : SAV, 1958 -- s. 334-339 -- slo

ISBN (Brož.)

Sign.: II 1438

pedagogika ; komeniologie ; osobnost ; překladatel ; Sinapius-Horčička, Daniel,

https://katalog.npmk.cz/documents/290387

10.

Der Probedruck von Comenius' Orbis pictus 1653 (1657?) und der Verlag Endter in Nürnberg / Hellmut
Rosenfeld

[Berlin : De Gruyter, 1964] -- S. 877-898 -- ger

Sign.: VI 3924

komeniologie ; dílo

https://katalog.npmk.cz/documents/447413
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11.

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

12.

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

13.

Herkunft und Bedeutung des Orbis Pictus : ein Beitrag zur Geschichte des Lehrbuchs / Robert Alt

Berlin : Akademie-Verlag, 1970 -- 47 s. -- ger

Sign.: III 19525

komeniologie ; dílo ; osobnost ; didaktika ; význam ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/447362

14.

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

15.

J. A. Comenius's Orbis pictus in its conception as a textbook for the universal education of children / by
Dagmar Čapková

[London : Routledge Taylor & Francis Group, 1970] -- s. [5]-27 s. -- eng

Sign.: V 14155

vzdělávání ; pedagogika ; didaktika ; Komenský, Jan Amos, ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/466902
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16.

J. A. Komenského život, dílo a doba : průvodce a katalog výstavy uspořádané k 300. výročí vydání
amsterodamského souboru veškerých didaktických spisů J. A. Komenského Opera didactica omnia (1657) a k
300. výročí prvního vydání knihy Orbis pictus (1658). Valdštejnský palác červen - prosinec 1957 / zpracoval
Bohumil Novák -- 1. vyd.

V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1957 -- 144, [5] s. -- cze

Sign.: II 42074V12

biografie ; komeniologie ; výstava ; Komenský, Jan Amos,

Přehled exponátů v chronologickém pořadí životních událostí a práce našeho pedagoga. Zahrnuje údobí studií
a působení v Přerově a ve Fulneku, skrývání se ve vlasti (1622-1627), prvního pobytu v Lešně (1628-1641),
pobytu v Anglii (1641-1642), cesty do Švédska a působení v Elbingu (1642-1648), druhého pobytu v Lešně
(1648 až 1650), působení v Blatném Potoku a třetího pobytu v Lešně (1651-1656). Posléze pak údobí pobytu
v Amsterodamu a Naardenu (do r. 1670). Materiály těchto údobí obsahují především rukopisy a faksimile
pedagogických, filosofických, náboženských a pansofických děl. V závěru publikace je uvedeno několik
přehledu naší i zahraniční literatury o Komenském.

https://katalog.npmk.cz/documents/380436

17.

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

didaktika ; jazyková výuka ; angličtina ; latina ; komeniologie ; všeobecné znalosti ; jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/332409

18.

Ján Amos Komenský a Slovensko : výstava o jeho živote, diele a dobe, usporiadaná pri príležitosti 300
výročia 1. vydania diela Orbis pictus (1658) : aula univerzity Komenského v Bratislave, september 1958 /
zredigoval a obrazovou časťou doplnil Bohumil Novák -- 1. vyd.

Bratislava : Povereníctvo školstva a kultúry, 1958 -- 30 s., 8 s. obr. příl. -- slo

Sign.: I 16701

pedagogika ; výchova ; osobnost ; dílo ; výstava ; Komenský, Jan Amos, ; Slovensko

https://katalog.npmk.cz/documents/354807

19.

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
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20.

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

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

Sign.: I 17539

papírenství ; kniha ; komeniologie ; všeobecné znalosti

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

21.

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 ; didaktika ; jazyková výuka ; latina ; němčina ; maďarština ; čeština ; komeniologie ;
všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154433

22.

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

didaktika ; jazyková výuka ; latina ; němčina ; angličtina ; ruština ; čeština ; komeniologie ; všeobecné
znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154427

23.

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 ; [1960] -- 27, 313, [130],
40 s. -- lat, lat slo, lat slo ger, lat slo ger hun

ISBN (Váz.)

Sign.: II 45640

didaktika ; jazyková výuka ; němčina ; maďarština ; čeština ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ;
všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/405620
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24.

Johann Amos Comenius. Teil 2, Lehrkunst (Didactica), zur Didaktik, Sittenregeln, Gesetze, konzentrischer
Lehrgang, Informatorium der Mutter Schul, Volksschule, Orbis pictus / bearb. und zu dessen 300stem
Geburtstage (28. Marz 1892) hg. von Eugen Pappenheim

Langensalza : Gressler, 1898 -- 361 s. -- ger

Sign.: I 3787/18

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; život ; dílo ; činnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332619

25.

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

pedagogika ; didaktika ; osobnost ; dílo ; komeniologie

https://katalog.npmk.cz/documents/332618

26.

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

pedagogika ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/332620

27.

Johann Amos Comenius: Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus : eine Bibliographie / bearbeitet von
Kurt Pilz

Nürnberg : Selbstverl. der Stadtbibliothek, 1967 -- 447 s. -- ger

ISBN (Brož.)

Sign.: II 63167V1

komeniologie ; dílo ; soupis ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/284318

28.

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 ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/286060
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29.

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

30.

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

didaktika ; jazyková výuka ; latina ; ruština ; komeniologie ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/450944

31.

Neuester Orbis Pictus, oder, Schauplatz der Natur und Kunst : ein Universal Bilderlexikon mit erklärendem
deutschen Texte und einer Nomenclatur in 5 Sprachen / herausgegeben von Huldreich Becher und Johann
Christian Schneemann

Leipzig : Edition Leipzig, 1969 -- 1 sv. (růz. str.) -- ger

Sign.: III 22280

didaktika ; jazyková výuka ; němčina ; latina ; italština ; francouzština ; angličtina ; komeniologie ; všeobecné
znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/279841

32.

Nový Orbis pictus : obrázkový slovník česko-německý a německo-český / zpracovali za spolupráce
odborníků F. Pokorný, C. Paločaj = Der neue Orbis pictus : Tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches
Bildwörterbuch / unter Mitwirkung von Fachmännern bearbeitet von F. Pokorný, C. Paločaj

Brno : Nový lid, 1937, [přetisk 1941] -- 1271, IX, [II] s. -- cze, cze ger

Sign.: I 14224

didaktika ; jazyková výuka ; němčina ; čeština ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/358791
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33.

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

osobnost ; pedagog ; dílo ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; pansofie ; křesťanská filozofie

https://katalog.npmk.cz/documents/280949

34.

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

35.

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 ; didaktika ; jazyková výuka ; němčina ; angličtina ; francouzština ; ruština ; čeština ;
komeniologie ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/284500

36.

Orbis pictus / A. Comenius ; herausgegeben von Theodor Tupetz

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

Sign.: I 13770

svět ; didaktika ; jazyková výuka ; znalost ; komeniologie ; všeobecné znalosti

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

37.

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

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

Sign.: I 13770V4

komeniologie ; didaktika ; jazyková výuka ; latina ; němčina ; italština ; všeobecné znalosti

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

8

https://katalog.npmk.cz/documents/280949
https://katalog.npmk.cz/documents/280949
https://katalog.npmk.cz/documents/284491
https://katalog.npmk.cz/documents/284491
https://katalog.npmk.cz/documents/284500
https://katalog.npmk.cz/documents/284500
https://katalog.npmk.cz/documents/359415
https://katalog.npmk.cz/documents/359415
https://katalog.npmk.cz/documents/359416
https://katalog.npmk.cz/documents/359416


38.

Orbis pictus : a szemléltetés évszázadai / Szerkesztette: Jáki László -- 1. kiad.

Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2000 -- 233 s. -- hun

Sign.: II 101318

názornost ; učební pomůcka

https://katalog.npmk.cz/documents/154429

39.

Orbis pictus : 1896 / [Jan Amos Komenský] -- 1. vyd.

Budapest : Eri, 1996Praha: Aquarius, 1996 -- 285 s. -- cze

ISBN 963-8090-10-3

Sign.: III 34861V1

svět ; encyklopedie ; jazyková výuka ; latina ; angličtina ; němčina ; francouzština ; čeština ; maďarština ;
Komenský, Jan Amos, ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154428

40.

Orbis pictus : svět v obrazích / Jan Amos Komenský

Praha : František Borový, 1941 -- 254 s. -- cze

Sign.: II 4214

svět ; řemeslo ; znalost ; komeniologie ; výkladový slovník

https://katalog.npmk.cz/documents/154430

41.

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

didaktika ; jazyková výuka ; francouzština ; němčina ; latina ; čeština ; komeniologie ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154426

42.

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
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43.

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

44.

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

didaktika ; jazyková výuka ; němčina ; čeština ; střední školství ; komeniologie ; všeobecné znalosti ;
jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/284522

45.

Orbis sensualium pictus / Jan Amos Komenský

Praha : Trizonia, 1991 -- 155 s. -- cze

ISBN 80-900953-0-5 (brož.)

Sign.: II 94180

komeniologie ; jazyková výuka ; didaktika ; němčina ; angličtina ; čeština ; ruština ; svět ; poznání ;
Komenský, Jan Amos, ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/154431

46.

Orbis sensualium pictus / Johann Amos Comenius ; herausgegeben von Johannes Kühnel

Leipzig: Julius Klinkhardt, 1910 -- 287 s. -- ger

Sign.: I 789

didaktika ; jazyková výuka ; latina ; němčina ; komeniologie ; všeobecné znalosti ; jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/154432

47.

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
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48.

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, ; všeobecné znalosti

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

49.

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

didaktika ; jazyková výuka ; čeština ; latina ; němčina ; svět ; řemeslo ; komeniologie ; všeobecné znalosti ;
jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/337276

50.

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, [1958] -- 27, [446], 32, [1] s. -- mul

Sign.: II 43780V5

svět ; jazyková výuka ; didaktika ; latina ; němčina ; maďarština ; čeština ; komeniologie ; 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

51.

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

komeniologie ; latina ; maďarština ; výbor ; pedagogika ; všeobecnosti

https://katalog.npmk.cz/documents/409568
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52.

Pamätník o živote a diele Jána Amosa Komenského / Vojtěch Pavlásek, Bohumil Novák

Praha : Orbis, 1958 -- 25 volných l. -- slo

Sign.: VIII 40

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; dílo ; činnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

https://katalog.npmk.cz/documents/343746

53.

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

pedagogika ; pedagog ; osobnost ; dílo ; život ; činnost ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos,

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

54.

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

55.

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

jazyková výuka ; srbština ; čeština ; francouzština ; němčina ; komeniologie ; výchova ; výbor ; všeobecné
znalosti ; jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/286306

56.

Svět v obrázcích : Orbis pictus / Popisuje Pavel Jehlička

Praha : I.L. Kober (nakladatelství), 1865 -- 142 s. -- cze

Sign.: III 4313

didaktika ; svět ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/286311

12

https://katalog.npmk.cz/documents/343746
https://katalog.npmk.cz/documents/343746
https://katalog.npmk.cz/documents/314855
https://katalog.npmk.cz/documents/314855
https://katalog.npmk.cz/documents/364507
https://katalog.npmk.cz/documents/364507
https://katalog.npmk.cz/documents/286306
https://katalog.npmk.cz/documents/286306
https://katalog.npmk.cz/documents/286311
https://katalog.npmk.cz/documents/286311


57.

The Orbis pictus of John Amos Comenius

Detroit : Singing Tree Press, 1968 -- xxxi, 194 p. -- eng

ISBN (Váz.)

Sign.: II 65939

svět ; poznání ; didaktika ; jazyková výuka ; angličtina ; latina ; všeobecnosti ; jazykové slovníky

https://katalog.npmk.cz/documents/337274

58.

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

59.

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

didaktika ; pedagogika ; latina ; němčina ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; všeobecné znalosti

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

60.

Voigt & Günther's Orbis pictus : Bilderbuch zur Anschauung und Belehrung / bearbeitet von Lauckhard

Leipzig : Voight und Günther, [1857] -- 138 s, XXX barev. l. -- ger

Sign.: II 16238

didaktika ; svět ; poznání ; všeobecné znalosti

https://katalog.npmk.cz/documents/366702

61.

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 ; didaktika ; jazyková výuka ; čeština ; angličtina ; latina ; poznávací proces ; encyklopedie ;
komeniologie ; 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
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62.

World view : worldview of Comenius : history of the Orbis sensualium pictus : worldview depicted by artists

Naarden : Comenius Museum Naarden : PubArt Kunstprojecten, 2016 -- 59 stran -- cze, cze dut, cze dut eng

ISBN 978-90-79628-25-4

Sign.: III 39132V1

komeniologie ; dílo ; svět ; didaktika ; ilustrace ; výtvarné umění ; Komenský, Jan Amos, ; Orbis sensualium
pictus ; všeobecnosti

Život a Komenského pohled na svět poskytl inspiraci pro společný projekt Comenius Musea Naarden, Pubart
productions a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Výsledkem je výběr 15 ze 150 námětů, v
nichž prosvítá Komenského svět.

https://katalog.npmk.cz/documents/467312
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