Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pečuje o dějiny školství a vzdělávání
českého národa. Pedagogické muzeum uchovává a dokumentuje tyto tradice v návaznosti na odkaz
Jana Amose Komenského. Fond Pedagogické knihovny tvoří téměř půl milionu svazků.

Muzeum J. A. Komenského, Valdštejnská ulice 161, Praha 1

V současnosti aktivity NPMK například nabízejí:


Komenský do tříd

Tato soutěžní kampaň vznikla 1. února 2020 na základě Národních oslav výročí J. A.
Komenského. Soutěžit mohou třídní kolektivy i českých škol v zahraničí, které
nápaditým a tvořivým způsobem „zpřítomní“ J. A. Komenského. Více informací
naleznete na: https://www.comenius350.cz/komensky-do-skol/


Ilustrace pro Boženu N

Výtvarná soutěž dokumentující dílo Boženy Němcové je realizována kvůli připomínce
200. výročí narození naší nejvýznamnější spisovatelky. Čítanka Boženy Němcové
z roku 1911 je zcela bez výtvarné složky. Proto NPMK vyhlašuje tuto soutěž, jejímž
cílem je vytvořit ilustrace k novému vydání Čítanky Němcové. Více informací
naleznete
na:
https://www.npmk.cz/knihovna/akce/vytvarna-soutez-ilustrace-probozenu-n


Suk – čteme všichni

V příštím roce 2021 se bude konat v pořadí 28. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež
„Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem této Ceny je ocenit
hodnotná literární díla, vydaná v roce 2019 pro děti a mládež a mimořádné počiny

školních knihoven. Více informací naleznete na: https://www.npmk.cz/knihovna/sukovaknihovna/suk-cteme-vsichni


Výstavy na zapůjčení

V současnosti zapůjčujeme jak výstavy komeniologické, tak také výstavy o školství a
vzdělanosti, o humanistovi a „českému Wintonovi“ - Přemyslu Pittrovi, nebo další jako jsou
Karel IV. - život Otce vlasti či Hurá do školy s Marií Terezií. Více informací naleznete na:
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni


Publikace k prodeji

K prodeji nabízíme celou škálu publikací. Přečíst si můžete publikace Jan Amos Komenský v
českém a světovém výtvarném umění (1642-2016), Národní školství za první Československé
republiky; Historici mezi domovem a světem; díla samotného J. A. Komenského nebo právě
připravovanou knihu Komenský v kostce. Více konkrétních informací naleznete na:
http://cenik.npmk.cz/
NPMK společně s Technickou univerzitou v Liberci vydává časopis Historia scholastica.
Archiv časopisu k nalezení zde: http://www.historiascholastica.com/cs/historiascholastica-22019.
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