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    Tisková zpráva 

10. prosince 2010 

Praha 

 
 
 

Roztočte pípy v NTK!  

 
Výstava dokumentů z oblasti pivovarnictví Roztočte pípy! vznikla na základě 

zdigitalizovaných knih z historického fondu Národní technické knihovny. 

Výstava odkazuje k řadě zakladatelských osobností českého pivovarnictví, mezi 

něž bezesporu patří i Josef Karel Napoleon Balling, přední představitel kvasné 

chemie, pivovarnictví, ale také knihovnictví, jehož jméno nese konferenční sál 

v NTK.  
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Služba EOD 

Služba eBooks on Demand (Elektronické knihy na objednávku, zkráceně EOD) 

zvyšuje přístupnost historických fondů evropských knihoven. Zákazníci mají 

možnost si objednat digitalizaci online a vybírat mohou jen ve fondu NTK z více 

než 100 000 historických knih. Službu v současnosti poskytuje téměř 30 

evropských knihoven a jejich počet stále roste.   

Náplní služby EOD je digitalizace vzácných knih z fondů účastnických 

paměťových institucí. Konkrétně se jedná o dokumenty, které už nepodléhají 

autorskému zákonu. V České republice jde o dokumenty vydané v rozmezí let 

1500—1909. Digitalizované knihy jsou zákazníkům dodávány v podobě e-knihy 

ve formátu PDF, který zajišťuje možnost fulltextového vyhledávání, listování, 

kopírování, tisku a další práce s textem. Více informací o této službě: 

http://www.books2ebooks.eu, http://eod.techlib.cz.  

Jednou z aktivit stejnojmenného projektu je mimo jiné také pořádání dne 

otevřených dveří se službou EOD. Letos se organizátoři rozhodli kromě 

tradičních přednášek k této příležitosti zahájit výstavu knižních a 

zdigitalizovaných dokumentů z oblasti pivovarnictví. 

 

Digitalizace, pivo a výstava 

„Pivovarnictví a pivo obecně je v Čechách velmi oblíbené téma,“ říká Kateřina 

Kamrádková, která je spoluorganizátorkou celé akce a dodává: „Naším hlavním 

záměrem bylo poskytnout vhled do pivovarnictví časů minulých i toho, jak pivo 

ovlivňovalo a ovlivňuje českou kulturu. V historickém knihovním fondu 

vlastníme řadu monografií o pivovarnictví a kvasné chemii, a proto byla 

digitalizace knih s touto tematikou a její spojení s výstavou nasnadě.“ 

Výstava Roztočte pípy! se skládá z několika oddílů s názvy: Pivovarnictví v 

historickém fondu a obecně, Kvasná a potravinářská chemie, Balling a jeho 

předchůdci, Balling a jeho pokračovatelé, Pivo v životě lidu českého, Pivo v 

kramářských písních, Byl jednou jeden svět a Sex, pivo a rock´ n´roll. Nejsou zde 

k vidění pouze historické knihy, najdete zde také dobové fotografie i současné 

linoryty. Nechybí však ani ukázky z kramářských písní z fondu Knihovny 
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Národního muzea. Výstava bude k vidění v parteru NTK do soboty 15. ledna 

2011. 

Hlavním sponzorem, který vlastní digitalizaci i výstavu finančně podpořil, je 

Pivovar Kynšperk. Dva měsíce po digitalizaci budou knihy zdarma zpřístupněny 

široké veřejnosti na internetu, v digitální knihovně NTK. 
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