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Státnı́ technická knihovna
2008
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Tisková zpráva

Praha, 5.10.2007

Hrubá stavba Národní technické knihovny míří do
finále
V areálu dejvických vysokých technických škol vyrůstá nejmodernější česká
knihovna pro milión svazků technické literatury

„Národní technická knihovna (NTK) je ve fázi dokončování hrubé stavby
nadzemních podlaží. Přitom základová betonová deska budovy byla položena teprve
počátkem letošního roku. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru se očividně
osvědčila,“ uvedl ředitel Státní technické knihovny ing. Martin Svoboda. (Generálním
partnerem celého projektu je skupina Sekyra Group a zabezpečí nejen potřebné
investice, ale rovněž výstavbu, inženýrskou činnost, dokumentaci a technický dozor.)
Budova je největší současnou stavbou knihovny v Praze a nejspíše i v českých
zemích od roku 1927, kdy byla otevřena Městská knihovna na Mariánském náměstí.
NTK se s více než jedním milionem svazků stane nejobsáhlejším pramenem technické
literatury v České republice. Nová knihovna je koncipována tak, aby reflektovala
požadavky a potřeby uživatelů ve třetím tisíciletí. Těmi jsou podle M. Svobody nejen
vysoké nároky na moderní elektronické, virtuální služby, ale také potřeba reálného,
jasně strukturovaného a přátelského prostoru, v jehož rámci se mohou návštěvníci
s jistotou pohybovat a kam se mohou uchýlit. Otevření Národní technické knihovny pro
veřejnost je plánováno na druhou polovinu roku 2009, stěhování započne začátkem
téhož roku.

Týden knihoven v STK: průkazy na půl roku zdarma
Letošní, již 11. ročník akce Týden knihoven, které se každoročně účastní
knihovny z celé republiky, proběhl tentokrát s mottem „Knihovnická bašta“. Záměrem
bylo upozornit širokou veřejnost na pestrou paletu poskytovaných služeb a informací
a zpopularizovat služby všech typů knihoven. Státní technická knihovna kromě výše
zmíněné prezentace projektu NTK potěšila své čtenáře několika výhodnými nabídkami:
průkazy na půl roku zdarma, volný vstup do knihoven nebo školení Elektronické služby
knihoven.

