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Pražská muzejní noc v Národní technické knihovně
Národní technická knihovna se už popáté účastní Pražské muzejní noci. V sobotu
13. června čeká návštěvníky knihovny nejen volný vstup do jindy nepřístupných prostor, ale i
bohatý kulturní a vědecko-popularizační program pro všechny věkové kategorie. Noc
v knihovně odstartuje v sedm večer a poběží až do jedné hodiny ranní.
Pásmo „Rozehrát knihovnu“ přinese do knihovny hudební vystoupení Václava Tobrmana,
tubové kvarteto Síla nebo dvě nová vystoupení Úžasného divadla fyziky. O tom, že věda je
zábava, se návštěvníky pokusí přesvědčit také program hostujících vědeckých a vzdělávacích
institucí. Součástí programu budou komentované prohlídky digitalizačního pracoviště NTK,
exkurze do knižních skladů a nově také kurátorské prohlídky výstavy Generation Smart v
Galerii NTK. Výstav, které mohou návštěvníci během jednoho večera v knihovně navštívit,
297 × 210 mm

bude hned několik. Novinkou v programu jsou krátké filmy z kolekce Life Sciences Film
Festival, fotobudka Happybox nebo noční VJing tvůrčí jednotky Lunchmeat před NTK. Ani
letos nebude chybět populární tvůrčí dílna, kde si zájemci mohou vyrobit originální tričko
s motivy Dana Perjovschiho. Návštěvníci se mohou těšit i na dobré jídlo a pití, a to nejen
v kavárně NTK. Program plný her a soutěží připravuje také dejvická pobočka Městské
knihovny v Praze.
Pražská muzejní noc v NTK se uskuteční v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání,
kompletní program Noci v knihovně najdete zde.

O NTK
Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České
republice. V moderní budově v centru technických vysokých škol nabízí klíčové informační zdroje,
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