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Tisková zpráva 

10. září 2012 

Praha 
 
 
Centrum Informačních služeb VŠCHT Praha 
a Národní technická knihovna vykročily k integraci: 
vznikne jedna knihovna pod jednou střechou 

 
Slavnostní podpis smlouvy o integraci knihoven odstartoval největší změnu od 
otevření knihovny v pražských Dejvicích před třemi lety. Od 10. září 2012 vznikne 
ChemTK, sdružení NTK a  VŠCHT Praha, které zastřeší obě instituce. Studenti Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze i zákazníci Národní technické knihovny se tak 
mohou těšit na jednotný katalog, více knížek a časopisů z oblasti chemie i na jednotný 
přístup do databází. 
 
Smlouvou o integraci se částečně naplňuje memorandum z července 2001 tehdejších 
rektorů ČVUT Praha a VŠCHT Praha a ředitele STK (nyní NTK) o vytvoření společné 
instituce, která by navázala na historickou tradici Knihovny vysokých škol technických.  
Záměrem bylo efektivně a levněji zajišťovat knihovnické a informační služby pro obě 
vysoké školy i zákazníky stávající technické knihovny. 
 
Podle Evy Dibuszové, vedoucí CIS VŠCHT Praha, je už v samotném záměru vzniku 
centra zakódována snaha o odstraňování bariér v přístupu odborné i široké veřejnosti 
k chemickým fondům. „Nyní chceme udělat další krok a delegovat standardní knihovní 
procesy a služby na našeho profesionálního partnera, tedy NTK, a všestranně a 
především efektivně využívat kampusovou knihovnu a zajistit studentům i 
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zaměstnancům VŠCHT Praha komfortní přístup k informačním zdrojům,“ upřesnila 
E. Dibuszová. 
Do nabídky NTK se nyní integruje přes 80 tisíc knih, časopisů a elektronických 
informačních zdrojů z chemické knihovny Centra informačních služeb VŠCHT Praha; 
škola naopak získá přístup ke všem informačním zdrojům NTK. Studenti chemických 
oborů již nebudou muset samostatně platit za využívání služeb NTK, postačí jim 
registrace jejich platného studentského průkazu. 
 
Chemický tištěný fond zákazníci naleznou na původním místě v pátém patře 
v sektorech C a D. Ve volném výběru budou umístěny ty nejžádanější, a tedy  
i nejpůjčovanější tituly, do podzemních skladů se naopak přestěhují některé starší 
vázané ročníky časopisů.  
Předpokládá se i společná akviziční politika při budování specializovaného chemického 
fondu. Společně proto budou nakupovány jak tištěné, tak i elektronické knihy 
a časopisy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Podrobnější informace Vám rádi sdělí Mgr. Ivana Picková, vedoucí Oddělení 
komunikace, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 
- Dejvice, 
tel.: (+420)220 444 159, mobil: (+420)733 690 543 e-mail: ivanka.pickova@vscht.cz, 
 
nebo Pavel Procházka, tiskový mluvčí a vedoucí Oddělení marketingu a vzdělávání, 
Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, 
tel.: (+420)232 002 476, mobil: (+420)774 113 910, e-mail: pavel.prochazka@techlib.cz. 
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Podpis smlouvy o integraci 
       
čas akce poznámka  

9.00 9.00 9.00 9.00 ---- 10.15 10.15 10.15 10.15    příprava prostoru v 5NP/C 

příprava stolů pro 
podpis smluv, 
ozvučení, paravány, 
značení, katering v TS 
7,8 a 9, přípitek a 
jednohubky - na 
tácech, servírované), 
židle z 3NP od Artkina 

 

10.30 10.30 10.30 10.30 ---- 11.30  11.30  11.30  11.30     
podpis smlouvy, přípitek, otázky 
novinářů 

vlastní 
focení/filmování; 
památeční pera – 
kovový parker – 
s vygravírovým 
textem; buď 10/9/2012 
nebo ChemTK 

 

Vstup  do knihovny: VŠCHT Praha na zaměstnanecVstup  do knihovny: VŠCHT Praha na zaměstnanecVstup  do knihovny: VŠCHT Praha na zaměstnanecVstup  do knihovny: VŠCHT Praha na zaměstnanecké průkazy, novináři ké průkazy, novináři ké průkazy, novináři ké průkazy, novináři na jednorázona jednorázona jednorázona jednorázové vé vé vé 
lístky.lístky.lístky.lístky.    
 


