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Poklady čtyř staletí. 
Výstava u příležitosti 120. výročí založení muzea 

 

Praha, 31. 10. 2012 – Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. A. Komenského letos slaví 120. výročí od svého založení a zve na 
výstavu Poklady čtyř staletí, která návštěvníky seznámí nejen s historií 
muzea, ale předvede i to nejlepší z muzejních depozitářů. 
 
Základem dnešního Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského se stalo Muzeum Komenského, které vzniklo roku 1892 u 
příležitosti oslav 300. jubilea velkého učitele národů. Sbírka komenian však 
nebyla jediným kořenem, z nějž pedagogické muzeum vyrůstalo. Jelikož 
myšlenka na zřízení muzea vyšla od samotných učitelů, kteří muzeum chtěli 
pojmout jako instituci aktivně napomáhající jejich každodenní práci ve škole, 
vytvořili tzv. Stálou výstavu školskou - rozsáhlou sbírku pomůcek, kde si 
mohli všichni zájemci prohlédnout učebné prostředky užívané v tehdejší 
škole. Výstavu pomůcek a Muzeum Komenského posléze profesoři středních 
škol doplnili o rozsáhlou knihovnu odborné pedagogické literatury, učebnic a 
knih pro mládež.  
 
Výstava ale není zaměřena na líčení spletité a často i neveselé historie 
muzea (v době mezi válkami totiž bylo muzeum zrušeno a zachránila je opět 
jen obětavá práce dobrovolníků). Návštěvníci uvidí především výběr těch 
největší vzácností, které muzeum opatruje. Vedle pozoruhodného souboru 
učebnic užívaných koncem 17. století na jezuitských školách bude 
možné spatřit i vysvědčení a výuční listy z konce 18. století, bohatě 
ilustrované slabikáře (včetně slabikáře z roku 1959 s ilustracemi Václava 
Junka, malíře známého z Hrabalových Slavností sněženek). Muzeum 
opatruje i rozsáhlou sbírku starých vydání děl J. A. Komenského. Pro 
výstavu bylo vybráno jen několik nejvzácnějších rarit, např. Labyrint 
vydaný roku 1781 v německé Postupimi, který je jediným výtiskem 
v celé republice. Ze školních pomůcek návštěvníci uvidí vzácné školní 
obrazy K. S. Amerlinga z roku 1850, vystaveny jsou i zajímavé názorné 
pomůcky z konce 19. století (např. model parního stroje či telegrafu) a výběr 
ze smaltovaných školních cedulí – sbírka těchto cedulí se školní tematikou je 
přitom jedinečná, v žádném jiném českém muzeu žádná podobná není.  
 
Nad oslavami 120. výročí založení muzea převzal záštitu ministr 
školství Petr Fiala. 
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Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 8. 11. 2012 od 16.30 hod. 
Novináři jsou na vernisáž srdečně zváni, prosíme o předchozí 

ohlášení na mail pedagog@npmk.cz 
 
 
 
Poklady čtyř staletí. Výstava u příležitosti 120. výročí založení 
muzea 
9. 11. 2012 – 9. 6. 2013 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského  
Valdštejnská 20, Praha 1 
tel.: 257 533 455 
web: www.npmk.cz 
 
Otevírací doba: Út – Ne 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00 
Vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč (děti, studenti, důchodci, ZTP) 
 

 

Kontakty: 
 
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 
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