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Praha, 18. září 2013 
 
 
Tisková zpráva k výstavě:  
 
 

Cyrill mudřec a Method mnich 
 
 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zahájilo ve 
středu 18. 9. 2013 výstavu „Cyrill mudřec a Method mnich“, která byla 
připravena pracovníky knihovny v rámci oslav 1150. výročí příchodu 
věrozvěstů na Velkou Moravu.  
 
Výstava čerpající z fondu pedagogické knihovny sleduje vývoj cyrilometodějské tradice 
a měnící se výuku o Cyrilu a Metoději v návaznosti na politiku dané doby. Návštěvníci se 
postupně seznámí s ukázkami historických učebnic dějepisu i českého jazyka, čítanek, 
odborné literatury, periodik i literatury pro děti a mládež ze Sukovy knihovny 
pojednávajících o Cyrilu a Metodějovi. Výstava je rozšířena o dva poutavé příběhy o 
hlaholici. Prvním je spis „O písmenech“ od Mnicha Chrabra, vzniklý v 10. století, a 
druhým je pojednání grafika Jiřího Šindlera o písmu hlaholice a o vytvoření tiskového 
hlaholského písma pro vydání staroslověnského misálu. Výstava je doplněna 
tematickými školními obrazy a filmy z fondu Národního pedagogického muzea a 
knihovny J. A. Komenského. Krátké školní filmy lze shlédnout přímo ve výstavních 
prostorách.  
 
V souvislosti s daným tématem byla připravena ojedinělá publikace „Cyrill mudřec a 
Method mnich“; ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu 
Pedagogické knihovny J. A. Komenského, kterou lze za 60,- Kč zakoupit jak v budově 
muzea ve Valdštejnské ulici 20, tak v budově knihovny v Mikulandské ulici 5. 
 
Součástí oslav byl také seminář „Odkaz Cyrila a Metoděje pro vzdělanost 
českého národa“ z cyklu seminářů určených pedagogům, jenž proběhl 19. 9. 2013 na 
půdě muzea ve Valdštejnské ulici. V první části semináře přednášel Doc. Jaroslav Šebek, 
PhD. z Akademie věd ČR na téma Moderní kontexty cyrilometodějství. Na něj pak 
navázala Mgr. Zuzana Švastová z Národního pedagogického muzea a knihovny  
J. A. Komenského se svým příspěvkem Odkaz Cyrila a Metoděje v učebnicích a 
literatuře. Atmosféru semináře umocnil také kulturní vstup v podobě recitace básně 
„Svatí Cyril a Metoděj v Římě“ a shlédnutí filmu „Velkomoravská kultura“. Skutečnost, že 
se obsah semináře setkal opět s velkým ohlasem, utvrdil náš záměr i nadále pokračovat 
ve vzdělávacích akcích tohoto druhu. 
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Kontakt pro média: 
 
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea 
tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz 
 
PhDr. Jan Šimek, PR a propagace muzea  
tel. 608 265 009, 257 533 455, jan.simek@npmk.cz 
 
Výstava:  Cyrill mudřec a Method mnich 
Doba trvání:  18. 9. – 31. 3 . 2014 
Vernisáž:  18. června 2013 v 15:00 
Vzhledem k objemu vystavovaných exponátů je výstava instalována v obou 
patrech budovy knihovny v Mikulandské ulici 5.  
 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
Valdštejnská 20 
118 00 Praha 1 
tel.: 257 533 455 
web: www.npmk.cz 
 
Otevírací doba: Po - Pá 9:00 – 18:00   
Vstupné:   zdarma 
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