
 

Národní technická knihovna, Technická 6/2710, pošt. přihr. 79, 160 80 Praha 6, příspěvková organizace zřízená MŠMT  

informace: (+420) 232 002 535, info@techlib.cz, http://www.techlib.cz/, bankovní spojení ČNB Praha, č. ú. 8032031/0710, IČ: 6138 

7142, DIČ:CZ61387142

 

 1/2 

2
9
7
 ×

 2
1
0
 m

m
 

Tisková zpráva 
11. listopadu 2016 

Praha 

 

 

 
 

NTK hostila konferenci EFI 2016, kde představila i nový projekt CzechELib 

  
 

Praha 11. listopadu 2016_ Zlepšení veřejných informačních služeb poskytovaných Národní 
technickou knihovnou (NTK) bylo tématem výroční konference projektu Efektivní informační 

služby pro veřejnost a státní správu (EFI), kterou dnes uspořádala NTK v konferenčních pro-
storách svého sídla v Praze Dejvicích. Přibližně stovka účastníků se zde seznámila i s výsledky 

finálních příprav projektu národního centra pro pořizování, správu a využívání elektronických infor-

mačních zdrojů CzechELib. Na konferenci zazněly i informace o Kampusu Dejvice – společném 

projektu NTK, vysokých škol, vědeckých institucí a městské části Prahy.  

 
„Nová budova NTK přinesla návštěvníkům knihovny zcela jiný rozměr komfortu. Po sedmi letech 

provozu se soustřeďujeme na nový rozměr šíře a kvality našich služeb, což je jedním z hlavních 

témat EFI,“ uvedl ředitel NTK Martin Svoboda. 

 

Jedním z bodů programu konference bylo představení projektu Národního centra pro elektronické 

informační zdroje - CzechELib. Jeho cílem je poskytnout systémovou podporu výzkumným 
organizacím při nákupu licencí pro přístup k nákladným zahraničním elektronickým infor-
mačním zdrojům (odborným časopisům, e-knihám, speciálním databázím apod.). Instituce, 
které se přihlásí k účasti v projektu CzechELib, budou mít možnost získat na roky 2018-2022 
na tento nákup finanční podporu v minimální výši 50 %. 
 
Pro své členy Národní centrum zajistí výběr informační zdrojů pro centrální podporu, výbě-
rové řízení na dodavatele, sjednání licenčních smluv i vlastní nákup. Doposud je totiž nákup 
požadovaných zdrojů v ČR decentralizován. Zajišťuje ho zhruba 18 konsorcií obsluhujících od 
několika málo až do 70 institucí. Celkem jde o zhruba 130 institucí odebírajících přibližně 
stovku zdrojů. Současný model trpí vysokou administrativní náročností, rozdrobeností a z 
toho plynoucí nekoncentrovanou vyjednávací kompetencí působící horší licenční a cenové 
podmínky. 
 
Realizace CzechELib v předpokládané hodnotě téměř 1,3 miliardy korun, na jehož přípravě 
spolupracuje NTK s budoucími hlavními uživateli - veřejnými vysokými školami, ústavy Aka-
demie věd ČR a knihovnami, začne v lednu 2017.  

 
Dalším diskutovaným tématem na konferenci se stal úspěšný projekt Kampus Dejvice, na 
němž NTK spolupracuje s ČVUT, VŠCHT, UK, ÚOCHB a Městskou částí Praha 6. Všechny uve-
dené instituce spojila snaha areál dejvického kampusu postupně zatraktivnit, aby společen-
ský, studentský i vědecký život v něm byl zajímavý nejen pro studenty, vědce a profesory, 
ale i pro širokou veřejnost. Zástupci NTK připomněli populární akce jako například konfe-
renci KRECon věnovanou budoucnosti a uplatnění mladých českých vědců, Festival vědy za-
cílený na popularizaci techniky a přírodních věd nebo štafetový běžecký závod Cross Cam-
pus.   
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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 také jako společenské centrum 

s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz 

 

Kontakt: Pavel Hortig, pavel.hortig@techlib.cz, tel.: 232 002 476, mobil: 774 113 910 
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