Tisková zpráva
26. listopadu 2009, 8:00 – 20:00

Praha
NTK zpřístupní svůj historický fond prostřednictvím
elektronických knih
Díky službě eBooks on Demand (EOD – „elektronické knihy na vyžádání“) si
budou moci uživatelé Národní technické knihovny objednat elektronickou verzi
vzácných knih z let 1500-1909, jež má knihovna ve svém fondu, již počátkem příštího
roku. Návštěvníci akce „eBooks on Demand – Vzácné knihy elektronicky? Proč ne?“
budou mít už 26. listopadu v předstihu možnost seznámit se s touto moderní a stále
populárnější službou, vyzkoušet čtečky elektronických knih a dozvědět se více
o historickém fondu NTK nebo o fenoménu elektronických knih.
Proč na akci přijít?
Ve třetím nadzemním patře si budou moci zájemci od 8.00 do 20.00 hod.
vyzkoušet v praxi čtečky e-knih, a to i na ukázkách z historického fondu NTK. Další
informace o čtečkách i historickém fondu knihovny nabídnou prezentace
a přednášky: Tomáš Zilvar, koordinátor projektu Gutenberg, bude hovořit o fenoménu
elektronické knihy; Adin Ljuca z NTK představí zástupcům odborné veřejnosti historický
fond knihovny.
Zájemci se tak mohou těšit například na ukázky z díla Albrechta Dürera
“Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt” z roku 1525 nebo ze
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slovníků druhé poloviny 19. stol. (např. „Německo-český slovník pro bednáře =
Deutsch-böhmisches Wörterbuch für Fassbinder“, Praha, 1866) či slovníku z počátku
minulého století („Terminologický slovník hutnictví zvláště železářství“, Praha, 1907).
Prostor pro různé názory na elektronické knihy nabídne odpoledne panelová diskuse
moderovaná Tomášem Zilvarem, o své zkušenosti s fungováním služby ve Vědecké
knihovně v Olomouci se podělí Rostislav Krušinský.
Proč eBooks on Demand?
Služba EOD umožňuje uživatelům objednávat vzácné knihy prostřednictvím
katalogů knihoven. Digitalizovaná kniha (vydaná po r. 1800) může nabídnout
i elektronicky generovaný fulltext. Navíc jsou pak digitalizované knihy přidávány do
digitálních knihoven zúčastněných institucí, a tak zpřístupňovány na internetu.
Odpovědi na další Proč? hledejte 26. 11. 2009 v Národní technické knihovně.
Akce proběhne zejména v počítačové studovně ve třetím nadzemním podlaží.
V parteru knihovny poběží smyčky o čtečkách e-knih, historickém fondu NTK a službě
eBooks on Demand. Návštěvníci, kteří se chtějí zúčastnit akce ve třetím nadzemním
patře a nemají čtenářskou kartu NTK, si musí vypůjčit čipové karty v Návštěvnickém
centru oproti vratné záloze 200 Kč.

Program
počítačová studovna č. 2, 3. NP

10:00 - 11:00

e-knihy: Slepá ulice nebo budoucnost? – přednáška o fenoménu
elektronické knihy (Tomáš Zilvar, koordinátor projektu Gutenberg)

11:15 - 12:00

Přednáška o historickém fondu NTK (Mgr. Adin Ljuca, NTK)

13:00 - 14:00

e-knihy: Slepá ulice nebo budoucnost? – přednáška o fenoménu
elektronické knihy (Tomáš Zilvar, koordinátor projektu Gutenberg)

15:00 - 16:00

Panelová diskuse na téma elektronických knih se zástupci českých
vydavatelů, knihkupců, knihovníků a počítačových odborníků

16:15 - 17:00
17:00 - 18:00

Více

Prezentace služby eBooks on Demand (Mgr. Rostislav Krušinský,
Vědecká knihovna v Olomouci)
e-knihy: Slepá ulice nebo budoucnost? – přednáška o fenoménu
elektronické knihy (Tomáš Zilvar, koordinátor projektu Gutenberg)

informací

o

projektu eBooks on Demand (EOD) naleznete na:
http://www.books2ebooks.eu/cz Dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím emailu:
eod@techlib.cz. Další informace naleznete také na stránkách www.techlib.cz nebo Vám je
rád sdělí Pavel Procházka, tiskový mluvčí, 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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