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Open House v NTK nabízí setkání s architektem knihovny i speciální prohlídky pro děti

Praha 14. května 2018_ O víkendu 19. a 20. května 2018 se Národní technická knihovna (NTK)
stane jedním z míst konání dalšího ročníku festivalu architektury Open House Praha. Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na přednášku jednoho z architektů budovy R. Brychty a
komentovanou prohlídku kreseb Dana Perjovschiho, zdobících vnitřní atrium NTK, kterou povede rektor AVU T. Vaněk. Bohatý zábavný program na oba dny bude v knihovně připraven i
pro děti.
„Vstup do budovy NTK je sice volný po celý rok, ale většina příchozích je z řad studentů, pe-

V sobotu 19. května proběhne od 10 hodin v Ballingově sále přednáška a diskuse o stavbě
knihovny s jedním z tvůrců návrhu architektonické podoby budovy Romanem Brychtou
z ateliéru Projektil architekti. Následovat bude projekce dokumentu Memory o stavbě NTK.
Od 15 hodin začne v hale služeb komentovaná prohlídka s rektorem Akademie výtvarných
umění Tomášem Vaňkem, zaměřená na vznik centrálního uměleckého díla, jímž je více než
200 avantgardních kreseb komiksového typu rumunského výtvarníka Dana Perjovschiho. Neděle 20. května se více zaměří na děti od pěti let, jimž budou určeny speciální prohlídky organizované lektory Open House Praha. Prohlídky startují v 10 a 15 hodin v přízemí NTK.
Pro nejmladší návštěvníky bude v průběhu celého víkendu připraven i zajímavý doprovodný
program. Čekají je kvízy a hádanky, tvůrčí dílny, výtvarná soutěž „Nakresli knihovnu“, ze stavebnic si postaví různé stavby a z kartonu i model NTK. Zájemci bez rozdílu věku si mohou
unikátní a architektonicky ceněnou budovu knihovny prohlédnout v rámci samoobslužné
prohlídky v průběhu celého víkendu kdykoliv od 10 do 18 hodin.

Open House Praha je festival architektury, který otevírá široké veřejnosti běžně nepřístupné
budovy. V tomto roce zpřístupní 65 objektů. Otevírá hlavní město všem lidem bez rozdílu
věku, vzdělání či profese a usiluje o to, aby lidé jeho architekturu a veřejný prostor poznávali
v širších urbanistických, historických a kulturních souvislostech. Více informací naleznete na
webu www.openhousepraha.cz.
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
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dagogů a vědeckých pracovníků z vysokých škol z Kampusu Dejvice. Budeme proto velmi
rádi, když k nám během festivalu Open House zavítají zvláště ti, kteří u nás dosud nebyli.
Určitě se jim bude v naší knihovně líbit,“ uvedl ředitel NTK Martin Svoboda.

