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Rande s NTK 
Exkurzia do Národnej technickej knižnice v Prahe. 21. – 22. septembra 2012 

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava zorganizovala v dňoch 21. – 22. 9. 

2012 tradičné spoločné poznávanie zaujímavých knižníc. Keďže knihovníci sú informovaní a 

zároveň zvedaví, rozhodli sa, že v tomto roku navštívia Národní technickú knihovnu v Prahe. 

Nielen preto, aby sme sa inšpirovali architektúrou tejto novej budovy (2009), ale i novými 

službami. 

Národní technická knihovna v Prahe je moderný viacposchodový betónový skelet výrazne 

farebne skombinovaný. Niektorých fascinoval, niektorých prekvapil. Viacerí sme boli 

rozpačití, či sa nám to páči alebo nie. Určite sa nám však páčili služby a technické vybavenie 

knižnice. Po knižnici nás sprevádzala Ing. Petra Procházková. Zamerala sa na základné i nám 

menej známe služby. Postupne sme prešli vstupnými priestormi, zónou predregistračných 

pultov, registráciou, zónou s infokioskami. Navštívili sme čitáreň a študovne. Knižnica má k 

dispozícii viac ako tisíc študijných miest. Šudenti si však môžu zarezervovať aj jednu z 26 

individuálnych študovní. Vyhľadávané sú aj teamové študovne. 

Na rezerváciu funguje aj nočná študovňa, kde majú študenti pokoj na štúdium. Knižnica má 

výbornú polohu – v blízkosti fakúlt a internátov, preto nočná študovňa niekedy kapacitne 

nepostačuje. 

Bibliobox pred budovou už pre nás nie je nič prekvapujúce, ale samoobslužný pult na vrátenie 

, či požičanie kníh nás právom zaujal. A, samozrejme, my, knihovníci, sme sa dostali aj do 

skladov s modernými posuvnými regálmi. 

NTK má ročne cca 20 tisíc zaregistrovaných používateľov a ďalšie tisícky využívajú knižnicu 

bez registrácie prezenčne. Študenti majú možnosť založiť si virtuálnu peňaženku, ktorú 

využívajú na platby služieb a upomienok. 

Návšteva Prahy pokračovala. Objavili sme aj mestskú knižnicu, zistili, že Klementinum stále 

stojí tak, ako keď sme ho navštívili počas našich študentských exkurzií. Knihovníci objavili aj 

múzeum voskových figurín, múzeum mučiacich nástrojov, Vyšehrad a umelecky cítiace duše 

stihli aj divadelné predstavenie. Na druhý deň sme spoločne i po skupinkách objavovali 

zákutia Pražského hradu, vyliezli sme na mestskú vežu, prešli sa po Karlovom moste. 

Naše zážitky z návštevy Prahy umocňovalo aj krásne jesenné slnečné počasie. 
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