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„Nadejde, Komenský, čas, kdy zástupy šlechetných budou ctít, cos vykonal, ctít budou
i sen tvých nadějí.“
Německý filozof G. W. Leibniz (1646–1716) v básni o Komenském

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK)
a Česká sekce International Society for Education through Art (INSEA) ve spolupráci
s Národním muzeem, Národním památkovým ústavem a českými univerzitami
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury
si Vás dovolují pozvat na dvoudenní mezinárodní konferenci s workshopy

„ODKAZ KOMENSKÉHO V UMĚNÍ
A UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ“
16. a 17. května 2019
v budově Senátu Parlamentu ČR (Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1),
v prostorách NPMK (Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1), NPÚ (Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1) a Českého muzea hudby (Karmelitská 2/4,118 00 Praha 1)
Konference zahájí sérii dalších aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského
2020–2022.
Na akci jsou srdečně zváni především učitelé expresivních a společenskovědních předmětů, komeniologové,
muzikologové, historici umění, umělečtí terapeuti, edukátoři v kultuře, studenti vysokých škol napříč
uvedenými obory včetně všech zájemců o předložené téma.

2020 – 350. výročí úmrtí J. A. Komenského
2022 – 430. výročí narození J. A. Komenského

Program 1. dne (čtvrtek, 16. 5. 2019, Senát, Velký sál)
9:15–10:00

Prezence účastníků, coffee break (káva, čaj, drobné občerstvení)
Dopolední blok (Senát)

10:00–10:30

Slavnostní zahájení akce
S úvodními zdravicemi vystoupí zástupce Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Zuzana
Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, MŠMT, Mgr. Pavel Hlubuček,
ředitel odboru muzeí, MK, PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, komenioložka
a koordinátorka národních oslav JAK, a doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., proděkanka
pro rozvoj a vnější vztahy, PdF Univerzity Palackého v Olomouci, předsedkyně České
sekce INSEA.

10:30–11:00

Úvodní referát na téma „Odkaz Komenského v umění“ – PhDr. Markéta Pánková,
ředitelka NPMK a koordinátorka národních oslav výročí J. A. K

11:00–12:45

Zahraniční referáty na téma „Odkaz Komenského v umění a vzdělávání – mezinárodní
kontexty“
Andreas Lischewski: J. A. Komenský a Německo. „Invitatio“ of the Orbis pictus
Kamila Szymańska: J. A. Komenský a Polsko
Štefka Batinić: Reflexe díla J. A. Komenského v Chorvatsku
Světlana Markovna Marčukova: J. A. Komenský v Rusku. Tradice a perspektivy rozvoje
Diskuse, ukončení dopoledního bloku konference

12:45–14:00

Občerstvení formou bufetu
Odpolední blok

14:00–16:30

Blok věnovaný prezentaci odborných příspěvků (Senát):
a) na téma „Odkaz Komenského v umění“ (celkem 3 příspěvky/20 minut)
Vladimír Přívratský: Komenský jako inspirace pro hudební svět
Hana Bočková: Komenský v literatuře
Tomáš Havelka: Komenského Orbis pictus očima dětí – výtvarná soutěž Komenský
a my
b) na téma „Odkaz Komenského v uměleckém vzdělávání“ (celkem 3 příspěvky/
20 minut)
Petra Šobáňová: Ideje Komenského a výtvarná výchova
Gabriela Všetičková: Hudební výchova hrou – program Slyšet jinak, bezbariérová
hudební výchova a elementární komponování
Jan Hábl: Je možné naučit (se) dobru?

16:30–17:00

Diskuse, ukončení odpoledního bloku konference
Odpolední a večerní program (NPMK a Valdštejnský palác)

17:00–18:00

Slavnostní zahájení interaktivní výstavy „Historické portréty J. A. K. a jeho současníků“,
která vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lešně.

18:30–21:00

Slavnostní večer se bude konat ve Valdštejnské zahradě (Sala terrena) s udílením Medaile
J. A. Komenského, kulturní vystoupení, recepce.
Pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka Valdštejnského paláce nebo stálé
expozice NPMK.

Program 2. dne (pátek, 17. 5. 2019, NPMK, NPÚ, České muzeum hudby)
Dopolední blok
8:30–9:15

Prezence účastníků konference, coffee break
Rozdělení účastníků akce do šesti pracovních skupin:
Workshop 1 – artefiletika – Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. (NPÚ)
Workshop 2 – arteterapie – Miroslav Huptych (NPMK)
Workshop 3 – dramaterapie – prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (NPÚ)
Workshop 4 – taneční terapie – Mgr. Klára Čížková (České muzeum hudby)
Workshop 5 – muzikoterapie – PaedDr. Lubomír Holzer (České muzeum hudby)
Workshop  6 – uvádění principů J. A. Komenského do praxe, 2 samostatné příspěvky –
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., a PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (NPMK)

9:30–13:00

Realizace workshopů
Odpolední blok

13:00–13:45

Občerstvení a coffee break

14:00–16:00

Odpolední blok programu bude věnován vzájemné prezentaci výsledků jednotlivých
pracovních skupin (celkem 6 skupin max. po 20–25 minutách, včetně přesunů; dvorana
Českého muzea hudby).
Předpokládané ukončení odpoledního bloku je naplánováno přibližně na 16 hodin.
Závěrečné slovo a ukončení konference

Organizační pokyny
Přihlášku naleznete v příloze. Na akci se můžete přihlásit nejpozději do 28. 2. 2019. Uvedením osobních
údajů do přihlášky souhlasíte s jejich zpracováním.
Vyplněné přihlášky k účasti na akci posílejte na adresu: konference@npmk.cz
Vaše účast na konferenci bude potvrzena. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat organizátory akce:
tomeskova@npmk.cz, pankova@npmk.cz
Pracovními jazyky konference jsou čeština, němčina a angličtina.
Příspěvky z konference budou publikovány ve vědeckém časopise Historia scholastica
(www.historiascholastica.com).
Upozornění: V průběhu konference budou pořizovány reportážní fotografie za účelem dokumentace a další prezentace národních
oslav výročí J. A. Komenského.
Změna programu vyhrazena.

