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Březen – měsíc čtenářů v NTK končí až v dubnu!
Národní technická knihovna představí nové možnosti čtení:
digitalizované knihy a čtečky elektronických knih
Národní technická knihovna (NTK) se připojila k celostátní iniciativě Březen – měsíc čtenářů
2010 několika prezentacemi a odbornými přednáškami. Akce navazují na dřívější akce Březen –
měsíc knihy a Březen – měsíc internetu, pořádané ve spolupráci se Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Letos jsou v centru zájmu především čtenáři a čtení. Záměrem NTK je svými aktivitami
upoutat jak čtenáře klasických knih, tak i ty, kteří preferují nové formy čtenářství
a zajímají se o elektronický obsah, digitalizaci a čtečky elektronických knih.

1/2

První plánovanou akcí pro zákazníky NTK byl tzv. Kurz vyhledávání informací, který se
uskutečnil ve čtvrtek 25. března. Kurz seznámil uživatele s vyhledáváním v online
katalogu NTK, představil možnosti Oborové brány TECH (http://tech.jib.cz/), která nabízí
federativní prohledávání českých i zahraničních zdrojů (tj. databází, katalogů knihoven,
odborně zaměřených portálů). Účastníci si pod vedením lektora mohli prakticky
vyzkoušet vyhledávání v katalogu či v bráně TECH, respektive inspirovat se a načerpat
nové zkušenosti na poli získávání informací.
Další akcí je soubor přednášek nazvaný „Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení“
s podtitulem „E-knihy ve školství“, připravený na úterý 30. března. Vystoupí zde Pavel
Čejka (Vice Czechoslovakia) s přednáškou Obsah zdarma a sociální média. Následná
přednáška Tomáše Zilvara, koordinátora projektu Gutenberg, bude pojednávat
o Digitálních skriptech – budoucnosti vysokého školství. Pavel Brejcha z Nakladatelství
Fraus představí koncept podpory zavádění ICT do základních a středních škol
a odprezentuje průběžné výsledky pilotní fáze projektu VZDĚLÁNÍ21. Zájemci budou
moci od 16:45 s přednášejícími diskutovat na téma e-knih. Nedílnou součástí programu
bude představení služby eBooks on Demand (EOD) – digitalizace starých a vzácných
tisků na objednávku, předvedení zajímavých ukázek z historického fondu NTK
a seznámení s koncepcí digitalizace učebních textů v NTK.
V průběhu dne si bude možné prohlédnout a vyzkoušet práci se čtečkami
e-knih. Akce se uskuteční od 13 do 18 hodin v počítačové učebně č. 2 ve 3. nadzemním
podlaží NTK, přičemž čtečky e-knih budou k vidění už od 11 hodin tamtéž.

Následující týden, tedy v úterý 6. dubna, se uskuteční druhý blok přednášek se
zastřešujícím názvem „Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení“, tentokrát
s podnázvem „Novinky v oblasti mobilních zařízení“. Zde, kromě opakovaných
přednášek týkajících se služby EOD, historického fondu NTK a digitalizace učebních
textů v NTK, budou mít zájemci možnost seznámit se s novinkami na poli tabletů
a čteček e-knih. Nový iPad od firmy Apple představí Tomáš Zilvar spolu s Pavlem
Čejkou. Program potrvá od 15 do 17:30 hodin a uskuteční se v počítačové učebně č. 2
ve 3. nadzemním podlaží NTK.
Kromě výše zmiňovaných akcí jsou ve 3. a 5. nadzemním podlaží NTK umístěny
stojany se čtečkami e-knih, v nichž je možné prohlédnout si autorsky volná díla spolu
s digitalizovanými ukázkami z historického fondu NTK a skript.

Více informací o projektu EOD a akcích v rámci Března - Měsíce čtenářů naleznete na:
http://www.techlib.cz/ nebo zde: http://www.books2ebooks.eu/cz. Dotazy rádi zodpovíme
prostřednictvím emailu: eod@techlib.cz.
Podrobnější informace Vám ráda sdělí Kateřina Kamrádková, koordinátorka projektu
EOD v NTK, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, tel.: (+420)
232 002 537, e-mail: katerina.kamradkova@techlib.cz
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