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NTK podporuje studenty a vyučující i v době uzavření budovy 

 
 

Před začátkem zkouškového období zimního semestru bývá v Národní technické knihovně (NTK) denně 

až 3 tisíce studentů. Kvůli krizovým opatřením proti šíření koronaviru tomu tak v letošním akademickém 

roce bohužel nemůže být. Aby studenti a vyučující nepřišli o přístup k publikacím a konzultačním 

službám důležitým pro jejich studium a pedagogickou činnost, NTK opět zprovoznila samoobslužný 

výdej knih a rozšířila poskytování konzultačních služeb online.   

 
Národní technická knihovna je i v této nelehké době připravena podporovat zájemce o studium a proto 

většinu služeb přesunula do online prostředí. Je tedy i nadále schopna poskytovat odborné informační 

zdroje a služby studentům, pedagogům a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných 

vědeckých oborech. Zájemci o výpůjčku si mohou publikaci vyhledat a objednat přes katalog knihovny 

a následně si ji samoobslužně vyzvednout v Noční studovně, která se nachází u vchodu NTK3 (Technická 

6, Praha 6 - Dejvice). Další možností je výpůjčka elektronických knih a časopisů. NTK poskytuje svým 

uživatelům přístup k široké škále světově relevantního elektronického obsahu.  

 

Pro jednodušší orientaci v online zdrojích a službách nabízí NTK odborné průvodce po zdrojích z mnoha 

oborů a návody a instruktážní videa, jak zdroje hledat. Studentům nabízí knihovna rovněž komplexní 

pomoc nejen při vyhledávání, ale i hodnocení a používání odborných informací. 

 

Národní technická knihovna stále poskytuje i konzultační služby pro studenty středních a vysokých škol, 

kteří pracují na seminárních nebo závěrečných pracích či projektech. Stačí, když vyplní konzultační 

formulář a pracovníci knihovny se jim ozvou a domluví se, jakým způsobem konzultace proběhne 

(telefonicky, online či přes videohovor). V uplynulém semestru se mohli studenti a začínající výzkumníci 

zúčastnit také řady webinářů, které knihovna nabídne i v letním semestru 2021. Pedagogům vysokých 

a středních škol nabízí NTK individuální asistenci při hledání vhodných zdrojů informací pro výuku a 

výzkum a pomoc se zaškolováním studentů do základů psaní odborných textů. 

 

Více informací o službách poskytovaných v době uzavření knihovny naleznete zde. 

 
 

O NTK 

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České 

republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby 

a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje i jako společenské centrum s galerií, 

kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz.  

 
Kontakt: Martin Novák, martin.novak@techlib.cz, tel.: 725 973 503 
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