
SEMINÁŘE PRO STUDENTY V RÁMCI PROJEKTU               
BRÁNA JAZYK Ů OTEVŘENÁ 

 

Ve dnech 2. 4. 2012 a 3. 4. 2012 v KJM, cílem seminářů je 
seznámení studentů brněnských škol s životem a dílem              
J. A. Komenského formou interaktivního pořadu. Seminář 
doplní přednáška pracovnice Muzea Komenského v Přerově 
Mgr. H. Kovářové o Komenském a jeho vztahu ke kartografii. 

 
 
 

KOMENSKÝ KARTOGRAF 
 

Přednáška Mgr. H. Kovářové o Komenském a jeho vztahu ke 
kartografii bude 4. 4. 2012 určena veřejnosti a bude doplně-
na příspěvkem Mgr. K. Tomeškové Od Komenského Školy 
hrou k vizuálnímu vzd ělání sou časnosti . 
 

UČITEL NÁRODŮ 
 

Výstava o J. A. Komenském realizovaná z fondů oddělení 
starých tisků Biblioteki Raczy ńskich  (Poznaň, Polsko)                     
v prostorách KJM od 4. 4. 2012.  Slavnostní vernisáž této 
výstavy bude příležitostí k setkání všech partnerů projektu. 
 

V rámci projektu Brána jazyků otevřená proběhnou                        
3. 4. 2012 přednášky prof. Heliodora Muszyńského (Polsko) 
Myšlenky Komenského ve sv ětle sou časné pedagogiky  
pro studenty Semináře západoslovanských jazyků a literatur 
FF MU a Mgr. J. Hamerského s Mgr. E. Drygas (oba Polsko)                 
o významu divadelní výchovy pro pedagogickou praxi  
pro studenty Ped. fakulty MU. 
 

KOMENSKÉHO SVĚT V OBRAZECH 
 

V brněnském divadle Barka se 4. 4. 2012 uskuteční dvě  
představení (české a česko-polské) v podání studentského 
ŁeŻak ze Státní vyšší odborné školy Jana Amose               
Komenského v Lešn ě. Představení připravené pod režijním 
vedením Elżbiety Drygas a Jerzyho Hamerského v 16 obra-
zech ukazuje přínos J. A. Komenského filozofii  školství, 
nauce, způsobu výuky, vzdělávání a roli učitele. Chce                 
ukázat, jak tehdejší kritika školy a pedagogické návrhy                 
Komenského jsou aktuální pro současnou školu. Úvodní 
slovo přednese profesor Heliodor Muszyńský.  
 

 
 

 
 

Představení je stejně jako výše uvedené aktivity součástí 
mezinárodního projektu  

Brána jazyk ů otev řená – Brama j ęzyków otwarta  
připraveného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně 

ve spolupráci s českými polskými partnery  
v Lešně  a Poznani 

a podpořeného finančními prostředky z dotačního programu 
Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR  

a partnerů. 
 

● Statutární město Brno            ● Město Poznaň 
● Polský klub v Brně                 ● Knihovna Raczynskich  
   POLONUS                                Poznaň                                     
● Pedagogická          ● Univerzita Adama 
   a Filozofická fakulta MU           Mickiewicze Poznaň                                               
● ZŠ Husova Brno         ● Státní vyšší odborná 
● Polský institut v Praze              škola J. A. Komenského 
● Muzeum města Brna                v Lešně 
 

Podrobnější informace najdete na 
www.kjm.cz 

www.bracz.edu.pl 
www.pwsz.edu.pl 

 

  

 

                                              

Akce se koná pod záštitou primátora Poznaně                    
Ryszarda Grobelného, primátora Statutárního města Brna 
Romana Onderky,  velvyslance PR v ČR Jana Pastwy,  
generální konzulky PR v Ostravě Anny Olszewské a hono-
rární konzulky ČR v Poznani Renaty Mataczyńské.                              
 
 
 
 
 

           Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu 
           Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
 

 

 

 

 

www.kjm.cz  

 
 
 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
Kobližná 4, tel. 542 532 164, informace@kjm.cz 

 
 

ČESKO-POLSKÝ PROJEKT  
 
 

 
 

BRÁNA JAZYK Ů OTEVŘENÁ 
BRAMA J ĘZYKÓW OTWARTA  

Jan Amos Komenský  
 Učitel národů   
 

 

 
 
 

          „Všechno ať samo plyne,  

             ať ve věcech násilnost není.“ 
 
 
 
 

u příležitosti 420. výročí narození J. A. Komenského 
součást programu  

Dnů polské kultury v Brně 2012 
 

 

 

J. A. Komenský je nejen zakladatelem moderní pedagogi-
ky , ale také humanista, filozof, teolog a významný český 
spisovatel. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a mů-
žeme jej označit za mluvčího české protikatolické emigrace. 

 
 

 
ŽIVOT V DATECH 

 
 
 
 

28. 3. 1592 narození J. A. Komenského 
1604-1611 studium na školách Jednoty bratrské              
  (Strážnice, Přerov) 
1611-1614 studium v Herbornu a Heidelbergu 
1614-1621 po studiích pracuje jako učitel ve školách 
  Jednoty bratrské v Přerově a Fulneku 
1616  vysvěcen na kněze 
1621-1628 po bitvě na Bílé hoře (období pronásledo-
  vání protestantů)  se ukrývá na Moravě. 
  R.1625 odjíždí do Lešna vyjednat příchod 
  českých exulantů. R. 1628 přichází čeští 
  exulanté v čele s Komenským do Lešna. 
1628-1641 první pobyt Komenského v Lešně. Období 
  intenzivní tvůrčí práce. Pracuje na peda-
  gogických dílech věnovaných především 
  didaktice. Vznikají zde jeho nejznámější 
  pedagogické texty 
1641-1642 smrt polského mecenáše ovlivnila realizaci 
  jeho projektů, přijímá pozvání anglického 
  parlamentu, má reorganizovat tamější 
  školství, plány přeruší občanská válka. 
1642-1648 usadil se v Elblągu. Uzavírá  smlouvu se 
  Švédy na vypracování učebnic. Účastní se 
  teologické disputace v Toruni – pokus o 
  uzavření smíru mezi katolíky a protestanty. 



1648-1650 další pobyt Komenského v Lešně. Vykoná-
  vá úřad superintendanta kostelů Jednoty 
  bratrské 
1650-1654 uzavření vestfálského míru zapříčinilo 
  jednání Komenského s Rákocziovci, cesta  
  do Sáros Patáku (Blatný Potok), kde                                  
  zakládá gymnázium. Píše nejslavnější dílo 
  Orbis sensualium pictus 
1654-1656  na přání rodáků se vrací do Lešna.  
  R.1655 propuká švédsko-polská válka. Na 
  konci dubna 1656 polská vojska zničila 
  Lešno odplatou za podporu Švédů. Požár 
  Lešna zničil Komenského celoživotní dílo.  
1656-1657  Komenský utíká do Holandska.                        
  V Amsterdamu  je  vydána  jeho  nejdůleži- 
  tější práce Opera didactica magna. 
15. 9. 1670 J. A. Komenský umírá v Amsterodamu. 
  Pohřben je v Naardenu. 
 
 

 
 

 
 

VÝBĚR Z DÍLA 
 

• Labyrint světa a ráj srdce (1631) 
• Velká didaktika (Didactica magna, 1657)  
• Informatorium školy mateřské (1630)  
• Brána jazyků otevřená (1631 latinsky, 1633 česky)     
• Svět v obrazech (Orbis sensualium pictus, 1658)  
• Linguarum methodus novissima (Nejnovější metoda 

jazyků, 1649) 
• Schola ludus (Škola hrou, 1654)  
• Angelus pacis  (Anděl míru, 1667)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labyrint sv ěta (zdroj: eucebnice.cz) 
 
 
 

VÝBĚR Z CITÁTŮ 
 

• Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. 
• Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 

Nemilovat moudrost však znamená stávat se               
hlupákem 

• Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme 
k činu. 

• Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré způsoby. 
Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. 

• Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost                 
není. 

• Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok. 
• Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,               

a cokoliv se tu děje, nás se týká. 
• Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepo-

znatelné. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komenského mapa Moravy  (zdroj: artplus.cz) 
 
 
 

 
JAN AMOS KOMENSKÝ V KJM 

 

Aktivity připravené u příležitosti 420. výro čí narození               
J. A. Komenského  s cílem připomenutí této velké osobnos-
ti, jejího života a díla jak d ětem a mládeži, tak i široké                 
veřejnosti  budou realizovány od února do kv ětna                    
2012 – nejen v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále jen 
KJM) ale i na jiných místech v Brně. 
 

 

SVĚT V OBRAZECH 
aktivity určené dětem 

 

byly zahájeny Jarními prázdninami v labyrintu  (6. - 10. 2. 
2012), které naváží na úspěšné aktivity z období letních 
prázdnin (Prázdniny ve stanu). Během celého týdne bude 
pro zájemce připraveno zábavné putování labyrintem Dětské 
knihovny. Po zemi povedou barevné linky, které děti                 
zavedou na jednotlivá stanoviště. Na nichž budou speciální 
knihy ve zvláštních obalech. V každé speciální knize bude 
obrázek, citát, slovo z věty, které se týkají JAK. Úkolem bude 
vyplnit všechna požadovaná slova ve správném pořadí do 
pracovního sešitu. K tomu je navede připravený labyrint. 
Děti, které nebudou v Brně o jarních prázdninách, budou 
moci zábavné putování labyrintem Dětské knihovny absolvo-
vat ještě do konce února. Nejlepší „poutníci“ budou se svými 
rodiči pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže             
28. 3. 2012 do knihovny, kde budou oceněni  
 

Od března bude připraven program 
Janova cesta určený žákům                
2. stupně ZŠ, kteří besedu navštíví        
v době školní výuky. Beseda seznámí 
žáky s osobností JAK, jeho životem         
a dílem, a pokusí se zamyslet se nad 

otázkou, zda nám ve 21. století má ještě co říci.  
 
SEMINÁŘ V RÁMCI SETKÁNÍ KNIHOVNÍK Ů V PROJEKTU 

ET LETTERA 
 

realizovaný 15. 2. 2012 v KJM je věnován J. A. Komenské-
mu, jeho odkazu dnešku a aktivitám v KJM, které mají jeho 
osobnost a dílo přiblížit současné mladé generaci (Meziná-
rodní projekt  ET LETTERA  spojuje 6 měst – Arad, Barcelo-
na, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšava a spolufinancuje jej 
Evropská komise v rámci programu CULTURE). 
 

SCHOLA LUDUS – ŠKOLA HROU 
 

Účastníci semináře Et Lettera (15. 2. 2012 ) a studenti Státní 
vyšší odborné školy Jana Amose Komenského v Lešně (3. 4. 
2012) nahlédnou krátce do historie našeho města díky prak-
tické ukázce aktivit společného projektu ZŠ Husova a Muzea 
města Brna - nazvaného Cesta za poznáním m ěsta .  


