
1

Tisková zpráva
Praha 5.12.2008

Dárek čtenářům: knihy nemusíte vracet včas,
počkejte do léta!

 Státní technická knihovna (STK) je s velmi vysokou pravděpodobností
první knihovnou, která žádá své uživatele, aby nevraceli knihy včas.

Čtenáři, kteří si vypůjčí 5. ledna 2009 nebo později publikaci z fondu STK
nebo  tímto datem počínaje si výpůjčku prodlouží, automaticky získávají
několikaměsíční bonus a knížky mohou vrátit až 30. června téhož roku!
Upozorňujeme, že rezervace se neprodlužují.

 „Alespoň takto chceme vyjít našim uživatelům vstříc, když teď knihovnu načas
uzavřeme kvůli organizačním důvodům souvisejícím s přesunem do nové Národní
technické knihovny. STK bude do 28. února 2009 otevřena bez jakýchkoli omezení,
uzavře se až 1. března. Poloprovoz nové knihovny v Dejvicích by měl začít od června a
naplno se knihovna rozběhne až v ,magické´ datum od 9.9.2009. V době stěhování bude
STK v maximální možné míře nabízet elektronické služby,“ tvrdí hlavní knihovník STK
Štěpánka Žižková.

Možnost vrátit knihy později v nové budově Národní technické knihovny je malým
dárkem pro čtenáře, knihovna jej nenabízí proto, aby si „ulehčila“ práci s přenosem
fondu, jedná se totiž o pouhé desetitisíce výpůjček, což je jen zanedbatelný zlomek
z celého 1,2 milionového fondu, který se musí přestěhovat.

„Mimo jiné půjde i o takový symbolický spojovací můstek staré knihovny s novou,
ve staré knihovně půjčíte, v nové vrátíte,“ dodává Štěpánka Žižková.

Další příjemnou novinkou je to, že Státní technická knihovna také bezplatně
prodlouží průkazy všem svým uživatelům, kteří je budou mít platné k 1. únoru
2009 nebo později, a to o dobu pěti měsíců. Toto prodloužení bude automatické a není
třeba o ně žádat.

 Co se týče pokut za opožděné vracení výpůjček, penále čtenářům v době, po
niž bude knihovna uzavřena (tzn. od března do znovuotevření nové knihovny do
poloprovozu), „naskakovat“ nebude.

_______________________________________________________________________

Stavba Národní technické knihovny (NTK) v Technické ulici v areálu ČVUT
a VŠCHT v Praze 6-Dejvicích započala napodzim roku 2007. V nové budově veřejnost
nalezne knihovní fondy Státní technické knihovny a část fondů knihoven Českého
vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické.

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
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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.

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.

V případě zájmu Vám rádi poskytneme další informace.
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