MONITORING MÉDIÍ 1. 9. – 30. 9.
Hlavní komunikační témata NTK v září


Šetrné budovy v Národní technické knihovně

Představení projektu: 24. září v Galerii NTK
Distribuce pozvánky: týden před akcí
Distribuce tiskové zprávy: souběžně s představením projektu


Chytrá lavička před NTK

Představení projektu: 29. září v Galerii NTK


LSFF – Life Sciences Film

Ostatní témata nezávislá na propagační činnosti NTK:
Národní technická knihovna (xx příspěvků)

Šetrné budovy v Národní technické knihovně
Shrnutí
Česká rada pro šetrné budovy se rozhodla spolu s Národní technickou knihovnou (NTK) vybudovat
specifický fond s cílem zpřístupnit informace o řešeních užívaných ve světě, nových technologiích,
trendech a vývoji v oblasti šetrných budov pro studenty a odbornou veřejnost.
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Česká rada pro šetrné budovy se rozhodla spolu s Národní technickou knihovnou (NTK) vybudovat
specifický fond s cílem zpřístupnit informace o řešeních užívaných ve světě, nových technologiích,
trendech a vývoji v oblasti šetrných budov pro studenty a odbornou veřejnost. Projekt je plánován na
3–5 let tak, aby fond odborné literatury mohl být průběžně doplňován o publikace s novými poznatky
v oblasti šetrného stavebnictví. Slavnostní zahájení projektu se koná 24. září od 18 hodin v Galerii
NTK.
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Česká rada pro šetrné budovy se rozhodla ve spolupráci s Národní technickou knihovnou
(NTK) vybudovat fond publikací zaměřených na šetrné stavění, který v Česku zatím
neexistuje. Projekt bude trvat několik let a bude průběžně doplňován o publikace s novými
poznatky. V pilotní fázi projektu bude zakoupeno 40 titulů s cílem vybudovat fond čítající
kolem 200 publikací. Krom toho proběhne 24. 9. od 10 do 21 hodin v prostorách Galerie NTK,
Technická 6, Praha 6 - Dejvice celodenní výstava knih fondu a další zahraniční literatury. Od
18 hodin zde bude Slavnostní večer s doprovodným programem. Na obě akce je vstup
zdarma. Podrobnosti najdete na http://www. czgbc.org/prehled-akci/
Online
iMateriály
http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/veda-a-vyzkum/setrne-budovy-v-narodni-technickeknihovne_42868.html
uveřejněná tisková zpráva
Automa
http://automa.cz/setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne-54069.html
článek – informace o projektu s pozvánkou
tzb.info.cz
http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/117692-setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne
uveřejněná tisková zpráva
Ikaros
http://ikaros.cz/setrne-budovy-v-narodni-technicke-knihovne
uveřejněná tisková zpráva
Stavební fakulta ČVUT
http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/73/
uveřejněná tisková zpráva

Chytrá lavička před NTK
Shrnutí
Na této lavičce bude zřejmě radost odpočívat. Nejenže si na ní unavený chodec oddechne. Zároveň si
bude moci dobít mobil nebo se zdarma bezdrátově připojit k internetu. Chytrou lavičku představil
tým studentů a vědců z ČVUT, stát bude před Národní technickou knihovnou v pražských Dejvicích.
(idnes)
Idnes.cz
Zdroj: http://praha.idnes.cz/studenti-vyrobili-chytrou-lavicku-da-se-na-ni-dobit-mobil-pzt-/prahazpravy.aspx?c=A150929_120006_praha-zpravy_bur
Novinky.cz
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/381931-chytra-lavicka-nabizi-wi-fi-i-nabijeni-promobily.html
Tyinternety.cz
http://www.tyinternety.cz/ostatni/ceska-chytra-lavicka-poskytuje-wifi-nabiji-mobily-v-ulicichparcich-jich-budou-desitky/
M-journal.cz
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/prvni-ceska-chytra-lavicka-miri-na-expo2015__s288x11615.html
Citebee.cz
http://www.citybee.cz/aktuality/1054-20/chytra-lavicka-vam-nabije-mobil-i-zmeri-kvalitu-vzduchu/
Parlamentní listy
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Chytra-lavicka-z-hlavicek-CVUT-400738
Ekolist.cz
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prvni-ceska-chytra-lavicka-zmeri-kvalitu-ovzdusi-ve-mestenebo-dobije-telefon-v-divocine
Ihned.cz
http://byznys.ihned.cz/c1-64670590-chytra-lavicka-nabije-mobil-a-nabidne-i-wi-fi-capasitty-muzebyt-i-v-narodnich-parcich
Mobilmania
http://www.mobilmania.cz/clanky/capasity-chytra-lavicka-je-cesky-vynalez/sc-3-a1332135/default.aspx
Elektřina
http://www.elektrina.cz/chytra-lavicka-capasitty
Aktuálně.cz

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chytra-lavicka-nabije-mobil-i-v-prirode-za-rok-jich-vcesku/r~99f5b1e0669f11e58c710025900fea04/
Mediaguru
http://www.mediaguru.cz/aktuality/v-cr-byla-vyvinuta-chytra-lavicka-miri-na-expo2015/#.VhUPrmM0-cA
Metro
http://www.metro.cz/nejdriv-na-expo-do-milana-pak-za-studenty-do-dejvic-chytra-lavicka-nabijimobily-a-ma-i-wi-fi-gwg-/co-se-deje.aspx?c=A150929_172208_co-se-deje_lupo
Česká televize
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100929/obsah/425640chytra-lavicka-cvut-miri-na-expo
Mobilizujeme
http://mobilizujeme.cz/clanky/cesi-vyrobili-chytrou-lavicku-ktera-nabiji-mobily-a-poskytuje-wi-fi/
Life Sciences Film Festival
Přiblíží vědu mládeži
Právo 12. 9. 2015
Projekce s tematikou potravin, zdraví a udržitelného rozvoje oživí v týdnu od 12. do 18. září prostory
České zemědělské univerzity, kampusu Dejvice a Národní technické knihovny. Kromě toho nabídne
také vzdělávací program pro střední školy, workshop známého architekta Martina Rajniše nebo
dvoudenní Street Food Festival.
Hlavním cílem mezinárodního soutěžního filmového festivalu Life Sciences Film Festival je
představovat vědu mladým generacím, a to živě, v praxi. Chce je inspirovat tak, aby našly cestu k
přírodním vědám a aby je to bavilo. Zároveň se snaží podpořit povědomí o možnostech vzdělání v
kampusech vysokých škol v Praze 6, otevřít nový prostor pro spolupráci základních a středních škol s
vysokými školami. V neposlední řadě pak podporuje tvořivý a aktivní přístup učitelů. "Jsme si vědomi
toho, že tento festival se svou velikostí řadí mezi největší kulturně-vzdělávací akce na území městské
části. Integruje vysoké školy a výzkumné ústavy v Praze 6 i Národní technickou knihovnu, zapojuje
také žáky místních středních škol a podporuje plánovanou debatu o veřejném prostoru a možnostech
oživení kampusu Dejvice," poznamenal místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN).

Ostatní – nezávisle na činnosti NTK
Lidovky
http://www.lidovky.cz/den-architektury-letos-laka-na-prohlidku-byvale-tovarny-pragovka-p9o/design.aspx?c=A150920_145951_ln-bydleni_toh
Foto NTK a Den architektury

