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Tisková zpráva
Praha 7. října 2008

Začíná kolaudace NTK
Kolaudační řízení pro Národní technickou knihovnu se
rozběhlo ve čtvrtek 2. října 2008. Místní šetření proběhlo v nové
budově
za
účasti
navrhovatele
(Metrostav),
generálního
dodavatele (Sekyra Group), ostatních účastníků a dotčených
orgánů státní správy (hygienik, požární ochrana apod.) a hostů.
Stavba Národní technické knihovny (NTK) v areálu technických
vysokých škol v Praze 6-Dejvicích započala v roce 2006. V nové budově
veřejnost nalezne knihovní fondy Státní technické knihovny a část fondů
knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemickotechnologické.
Státní technická knihovna v Klementinu, z níž NTK vzejde, bude do
28. února 2009 otevřena bez jakýchkoli omezení. Uzavře se až od 1.
března až do úplného odstěhování do nové budovy. Poloprovoz NTK by
měl začít 1. června 2009 a naplno se knihovna rozběhne od 9. září téhož
roku.
NTK nabídne svým uživatelům velmi vysoký komfort, jako například
individuální i týmové studovny, kavárnu se 150 místy a například také 300
parkovacích míst pro automobily v podzemních garážích a 200 stání pro
kola. Samozřejmostí je více než 1 200 studijních míst a 300 míst
relaxačních, WiFi v celém objektu, 250 počítačů pro veřejnost, noční
studovna s nonstop provozem a možnost samoobslužného vypůjčování a
vracení knih. Uvažuje se mimo jiné i o půjčovně notebooků.
Kapacita uložených svazků ve třech podzemních skladech se
odhaduje přibližně na 1,2 milionu. Volný výběr ve čtyřech nadzemních
patrech se bude moci pochlubit kapacitou 600.000 knihovních jednotek.
Další informace o NTK naleznete na webových
http://www.stk.cz/ntk nebo na níže uvedeném kontaktu.
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