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P íloha č.2k opat ení MSMT č.1,2785/2009

Ministerstvo školství,
mládeže a tělorrychovy
C.j.: 1,2 7Bs /2009-31,

Statut
Nátodní technické knihovny

Ministryně školswí, mládeže a tělorrychovy (dáte jen,pinistryně) vydávápoďe Č1á.'k ' IY. Zťtzovací listiny
Státní technické knihovny ze dne 1'1'' 2. 1,991, č.j.: 1'2170/91'-3, ve zněni pozdějších změn a doplnění, tento
stahrt:

Clánek 1'

Všeobecná ustanovení

(1) Nátodní technická knihovna (dále jen,JÝll{) je p íspěvkovou or1anuzací zťlzenou Ministerstvem
školství, mládeže a tělorrychovy (dále jen,,rninisterstv ) a ministerstvem p ímo ťtzenou.

(2) NTK je ízena ptost ednictvím náměstka utčeného ministtem/ministryní (dáIe jen,paněstel{).

(3) Adtesa síďa NTI( je 1,60 B0 Ptaha 6-Dejvice' Technická 2710/6'

Č|ánek2
Poslání a funkce

(1) NTK poskytuje knihovnické a infotmační služby právnickym a fyzickym osobám (dále jen,,rzivatel)
p edevším ve r,ysokém školswí, :ryzkumu a or"Ji. Spoluptacuje s knihovnamj a infotmačními centry
jednotliv'.ich r,rysok ch škol, jejich fakult a:ryzkumn ch a ťyvojovych pracovišt', a se školami ostatních
typri.

(2) NTK plní rikoly informačni tnftastruktury rryzkumu aťyvoje, buduje a udržuje lryzkumné zaIízení
nezastupitelné pto ucelenou lryzkumnou a r1firojovou činnost dalších vyzkumnych organtzací v oblasti
techníky a aplikovanych p írodních věd' jakož t vzděIávzcich institucí. Reší vyzkumné a vyvo1ové rikoly
a záměry související s jejími funkcemi a s infotmattzací společnosti.

(3) NTK současně plní funkce ve ejně p ístupné vědeckotechnické knihovny, která koorďnu1e, vytrrá i
a sprar,'uje státem dotovany fond domáci a zahtaniční literatury, dalších informačních pramenri a ostatních
z&oj,J vtrštěné i elekttonické podobě z oblasti technlky a apJrkovanych p ítodních a společenskych věd
s technikou souvisejicich.

(4) NTK jako ve ejně p ístupná knihovfla kootďnuje svoji činnost s ostatními ve ejnymi vědeck mi
a odborn mi knihovnami v zá1r.rru ričelného a hospodátného v:pžitl, fondri a ptost edkrl p i optimálním
zabezpečeni služeb' Služby ve ejnosti poskytuje poďe knihovního zákonal' Zajtšt'uje mezinárodní
meziknihovní služby. Je optávněna ptovádět mezinátodnt rryměnu publikací podle ptavidel IFLA
(International Federation of Llbrary As s o ciation s) .

(5) NTK zabezpečuje funkci českého národního st eďska ISSN (International Standatd Sedal
Numbering), je členem mezinátodních specializovanych institucí, zejména ASLIB (Association for
Information Management), IATUL (International Association of Technical University Libraries), LIBER
Cg". des Bibliothéques Européennes de Rechetche) a IGeLU (Intemaional Group of Ex Libds Usets)
a ričastní se činností dalších mezínátodních a národnich systémri a progtamri'

' Z^kon č. 257 /2OO1Sb., o knihovnách a podmínkách provozování ve ejn.ich knihovniclcych a inforrnačních služeb (knihovní zákon)' ve
zněru p ozděi ších p edpisťt.
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(6) NTK buduje Digitální nátodní technickou knihovnu jako součást národni informační inftastruktory'
s cílem ďouhodobě uchovávat v ďgitální podobě infotmace z oblasti technickych a aplikovanych
p írodních věd a zpťtstup ovat je zejména sfé e vědy, rryzkumu, v1'voje, inovací a vzděIávání. P itom
páIhllži k pot ebám hospodá ského rozvoje CR, zejména prumyslu a služeb' jakož i podpory malého
a st edního podnikání s ohledem na naplnění cíie konkutenceschopnosti v mezinátodním kontextu.

(7) NTK zajtšt'uje další odbotné vzděIávání knihovníkri, informačnich ptacovníkii aužjvatel ' a ričastní se
náto dní ch a mezináto dních v z děIáv acích pro gtam .

(B) NTK poslrytuje infotmační podpofu pfacovníkrim a sťudentrim st edních, rryšších odbomych a

q.sokych škol všech qp s cílem zlryšovat informační kompetence včetně informační gtamotnosti, a

rovněž celoživotnímu učení odborníkri z oblasti technickych a apJrkovanych p írodních věd. Informační
podporu prrimyslu, zejména malych a sďedních podnikri rcaltzuje NTK prosďednictvím Bussiness centta
NTK s cílem zabezpečit informační rovnoprávnost v oblasti zprost edkování vysledkri rryzkumu, ťyvoje a
inovací této sfé e.

članek 3
Hlavní rikoly a činnosti

(1) Črnnost NTI1 je1í služby a ptávai povinnosti uživatelri, jsou upÍaveny knihovním ádem a tematickym
ptoírlem fondu; lrydává je eďtel a dává )e n^ vědomí náměstkovi.

(2) Hlavními rikoly a činnostmi NTK jsou v souladu se zÍizovací listinou:

a) poskytování všech dostupnych služeb na zá|<laděinformačních zdroj ve fondu NTK,
licencovan ch elekttoniclry.h z&oj,3 i hodnotnych ve ejně dostupn ch zdto1,}', a to jak v jejích
prostorách, tak i prosďednictvím komunikačních technologrí'

b) tvorba a ochtana fondu klasickych a elekttonick ch informačních zdrojŮ včetně podílu na

uchování národniho písemného bohatství a ochrany historického jádta fondu'

c) zp ístupnění zfuo|io prosďednicťvím všech typ a forem vyprijček včetně poskytování
reptograítckych služeb a ďg1táIních kopií pto osobní pot ebu uživatelri v souladu s obecnymi
p edpisy o autotském ptávu (EDD - Elektronické dodávání dokumentu)2. Zprost edkováni
služeb v tárnci existujících meziknihovních a mezinátodních knihovnickych systémri (Intedenďng
and Document S"pply).

d) zabezpečení funkcívybtanych mezinátodních informačních a koopetačních systémri pto pot eby
uživatelri NTK, zzbezpečení r,rybtan ch národních funkcí v těchto systémech včetně pÍedáváni
ridajri.

e) poskytování rešeršních, referenčních a dalších informačních služeb na záI<laďě dostupnych
klasickych a elektronick ch informačních zdrojri (včetně internetu)' včetně zajlštění informačního
servisu o Útobcich a ftrmách ptost ednictvím budovaného fondu írtemní litetatury. Tvotba
refetenčního metasystému o infotmačních zdtojích, tvorba dokumentogtaírckych a tefetenčních
bází dat.

f) budování nátodního riložiště šedé lttetat:i,-y a zp ístup ování tnfotmací a pounatkri v něm
ob s až eny ch uživ atelrim NTK s vFužitím mo demích in forma čních te chn olo gií.

' Zákon č.121/2OOO Sb., o právu autorském' o právech souvisejících s právem autorskym a o změněněkter..1ich zákon (autors\í zákon),ve

zněrr. p ozdějších p edpisri.



g) budování dtg1taltzačního centfa, sloužícího NTK i dalším subjektum, poskytování služeb
tyka1ících se p evodu dokumentri a dalších textri do elekttonické podoby ďgtaltzací. Zajtštěni
ďouhodobé atchivace a ochrany ďgitálních objektu vlastněnych nebo Spfavovanych NTI(,p íp.

iin rru subjekty.

h) atchivace a zpListap 'ováni zptáv o ptojektech a'vyzkumnych činnostech ítnancovan ch v támci
ričelové a institucionáIni podpory rryzkumu aťyvoje z nátodnich a meztnátodnich z&o|iu

i) ešení konkrétních :ryzkumnych a w.fo'ojor,".ich ptojektu a záměrŮ v oblasti infotmačních
technologí pro knihovnicko infotmační služby. ZaJtšt'ování ťyvoje a rmplementace selekčních
systémri'

j) zajtšt'ování odbornych činností p ímo souvisejících s tvorbou a zp isttlp ováním infotmačních
fondri, pŤiptava koncepčních matettáIl3 a ričast na worbě normativních matenáI,3, pÍo
knihovnickou a informační oblast. Poskytování metoďcké pomoci a potadenskych služeb v
oblasti technické literatury.

k) zajIšt'ování komunikace s uživatelskou ve ejností, matketing fondri a služeb NTK a dalších
činností včetně vydáváni ričelor. ch publikací v oblasti odborné prisobnosti NTK. Zajlšťování
vzděIávacich funkcí pfo další odborné vzďěIávání knihovníkri' informačních ptacovníkri a
uživatelri.

(3) NTK mt e pfovozovat jinou činnost v rozsahu daném zItzovací listjnou.

Článek 4
o r ganiz ač ní u s p o Í ádání

(1) NTK se organizačně člení na odbory a s^mostatná oddělení; odbory na oddělení.Tam, kde je to
ričelné, Izev rámct' odboru nebo oddělení lryťvá et rcfe ty.

(2) Ředrtele zastupu jív jtmutčeném tozsahu vedoucí odborri nebo samostatnych oddělení. Řeďtel také
stanoví, ktery z těchto vedoucích ho bude zastupovat v době jeho nep ítomnosti v plném tozsahu.

(3) otgan tzačnís ttukturu NTK . t".or.í otganizační Iád,,ktery ry dáv á e ďtel.

(4) V odborech a samostatn ch odděleníchlze pto plnění daného rikolu vyť,ráIet dočasné pracovní
skupiny 

^ 
pro ešení ríkolri vyžadujících spoluptáct několika odborri' samostatnych oddělení nebo oddělení

pncovní ry^y.

Článek 5

Řízení

(1) V čele NTI( stojí eďtel, ktetého jmenuje a odvolávámtnistt/ministryně. Řeďtel íď činnost NTI1
jeďná jrj^ jménem a plně odpovídá za její činnost. Jako její statutátní orgán vystupuje
v pÍacovněprávních vztazích.

(2) Vedoucí odborri, oddělení, refetár\ a samostatnych oddělení nesou plnou odpovědnost za činnost
a Íizení srrych rítvarri v támci své pracovní smlouvy a popisu práce.

(3) Vedoucí oddělení jsou podLízení p íslušnym vedoucím odboru.

(4) Vedoucí samostatnych oddělení jsou pod ízentpťno eďteLi.



(5) Vedoucí ptacovních skuptn a tymri jsou touto funkcí písemně pově ováni na dobu plnění daného
ríkolu nejbllržším vedoucím pracovníkem, ktery je nadizen všem členrim dané skupiny či t'.imu.

Čhnek 6
Ztušovací ustanovení

Zrušuje se Statut Státní technické knihovny č.j.: 1'4 972/2007-3 ze dne 29. června 2007 .

Článek z
Účinnost

Tento statut nabyvá platnosti dnem podpisu ministryně a činnosti dnem 1'. července 2009'

Y Ptazed'. 8r června 2OOg.

ímládeže a tělovychovy


