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Výlet knihovnic do Národního pedagogického muzea a knihovny J. 
A. Komenského

Romana Tomášů

Dne 21. května 2015 jsme se opět společně s ostatními knihovnicemi a knihovníky jičínského okresu vypravili za 

poznáním. Oddělení regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně pro nás pravidelně pořádá odborné 

výlety a semináře. Na tematické semináře jezdíme často, neboť je máme moc rádi. Všechno je pečlivě připraveno 

a předem zajištěno, stačí jen mít čas a přidat se.

Letošním cílem výletu byla opět po roce Praha. Navštívili jsme zrekonstruované a nově otevřené Národní 

pedagogické muzeum a knihovnu Jana Amose Komenského se sídlem na Malé Straně. Muzeum je umístěno ve 

dvou domech ve Valdštejnské ulici: v domě U Zlatého slunce a domě U Zlatého šífu. Historie muzea je již více než 

stoletá. Vzniklo v roce 1892 jako projev společné snahy učitelů o uchování a zmapování tradic školství 

a pedagogiky. V pedagogickém muzeu dosud většina z nás nebyla, a tak byl pro nás výlet velmi lákavý. Hned na 

začátku výstavy se nás ujala milá paní průvodkyně a celou expozici nám představila. Ve výkladu jsme byli 

upozorňováni na jednotlivé vystavované předměty, a tak nic důležitého neušlo naší pozornosti. Každý z nás si 

našel téma, které je mu blízké. Vždyť školství, pedagogika a knihovnictví mají v současnosti mnoho společného a 

tak tomu bylo i v dobách minulých. Mezi velmi zajímavé exponáty patří staré tisky, z nichž bych vyzdvihla 

osmijazyčný kapesní slovník z konce 16. století a samozřejmě originální tisky Komenského spisů, např. Orbis 

pictus. Dále jsme nahlédli do školního kabinetu z přelomu 19. a 20. století. A co nás shodně oslovilo, byla 

expozice učebnic. Připomněli jsme si, jak vypadaly nejstarší slabikáře, a našli také ty, ze kterých jsme se v první 

třídě učili číst. Zajímavá byla ukázka vzácných školních obrazů, podle kterých se učily děti číst v 19. a 20. století. I 

zde nám byly některé hodně povědomé. Ačkoliv se může zdát, že o postavě Jana Amose Komenského a jeho díle 

víme mnoho, zaujala nás spousta nových detailů, které jsme měli možnost vyslechnout. Velká část prohlídky byla 

věnována školství za dob Marie Terezie, osvícené panovnice, která podporovala vzdělanost a zasloužila se o 

rozšíření dostupnosti vzdělání. Po dvouhodinovém výkladu jsme doputovali na konec výstavních sálů, naplněni 

mnoha dojmy.

Příjemnou procházkou jsme se přesunuli na druhý břeh Vltavy a po Národní třídě jsme došli do Pedagogické 

knihovny J. A. Komenského v Mikulandské ulici, dalšího cíle naší výpravy. Knihovna je umístěna ve staré budově, 

ale v brzké době dojde k jejímu stěhování do nově opravené budovy na Starém Městě. Knihovna slouží hlavně 

studentům pedagogických fakult pražských vysokých škol, učitelům a odborné veřejnosti. Velmi nás zaujala 

prohlídka Sukovy knihovny, která archivuje literaturu pro děti a mládež vydanou na území naší republiky. Nejstarší 

výtisky dětské literatury pocházejí z konce 18. století. Tím byl odborný program výletu vyčerpán a vydali jsme se 

na zpáteční cestu.

Uvědomujeme si, že máme opravdu velké štěstí. Naše milé kolegyně z  Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně o nás 

vzorně pečují. Vzdělávací semináře a výlety zaměřené na knihovnictví jsou jen jednou činností, kterou nás 

podporují. Na těchto akcích se lépe poznáme a upevňujeme navzájem přátelské knihovnické vztahy, 

obohacujeme se o získané zkušenosti. Děkuji za celý náš jičínský knihovnický kolektiv za jejich ochotu, obětavost, 

za stálou laskavost a za odborné zázemí, které nám poskytují. Víme, že takový přístup není samozřejmý, vážíme 

si ho a poděkování od nás je jen malou odměnou.

Kontakt na autorku: knihovna.markvartice@seznam.cz

Web muzea a knihovny: http://www.npmk.cz/



© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


