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Konference EFI v NTK nabídla pohled na knihovnu z mnoha úhlů
Praha 18. prosince 2018_ Záměrem letošní každoroční konference EFI bylo ukázat NTK
v jejích mnoha aktivitách na základě šesti hlavních záměrů projektu EFI. Na rozdíl od
předchozích let bylo letošní setkání orientováno interně. Mottem konference byl „Pátý rok
udržitelnosti: NTK jako…“

„Pod pojmem knihovna si dodnes možná někdo představí prostor, kam si člověk přijde
fyzicky zapůjčit knížku. Stále se vyvíjející technologie, umělá inteligence, možnosti
vzdálených přístupů ke zdrojům však zásadně mění činnosti knihovny i požadavky jejích
zákazníků. Je nutné se dívat do budoucnosti, aby servis českého knihovnictví byl nejen
srovnatelný se světem, ale v některých aspektech jej třeba i předbíhal. Troufám si říci, že
v případě NTK tomu tak je“, uvedl Martin Svoboda, ředitel NTK.

Zazněly i cíle na příští období. Propojování kampusu, podpora studijní úspěšnosti
a excelentních studijních výstupů, vědy a výzkumu, uživatelů i mimo kampus, zajištění přístupu k informacím a stejně tak i zachování vzácných fondů a poskytování prostoru knihovny.
Projekt Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu byl realizován s podporou
Evropského sociálního fondu v ČR (ESF) v rámci tematického Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
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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NTK byla představena nejen coby knihovna, ale i jako datový zdroj, prostor, podporovatel
svobodných technologií, součást kampusu a národní „lídr“ např. v oblasti elektronických informačních zdrojů (projekt CzechELib, Získej nebo Virtuální národní fonotéka).

