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Národní technická knihovna má nový web
„Surfovat po NTK“ mohou nejen její uživatelé na zbrusu novém webu, a to od pondělí
10. srpna. Nové stránky www.techlib.cz přinášejí „technicky hravý“ grafický styl, s čímž souvisí
například menu rozdělené podle barev a zvláštní číslování každé jednotlivé podstránky.
Struktura, logika a funkčnost webu se v zásadě nijak nemění.
Logo a vizuální styl NTK, jehož součástí je i grafický návrh nového webu, vytvořil Petr
Babák ve spolupráci s Janem Matouškem, Jaromírem Skácelem a Terezou Šerou (studio
Laboratoř).
Logo knihovny, které dominuje webu hned vlevo nahoře, bylo představeno koncem
dubna tohoto roku. Je tvořeno jednoduchým nápisem „NTK“ doplněným o plný název instituce,
a to v českém a anglickém jazyce. Nápis je vždy ještě rozšířen o pravdivé, vizuálně
nepřehlédnutelné informace provedené červenou barvou Pantone 032. Existuje jedno hlavní
logo s GPS zaměřením středu budovy a k němu je přiřazeno celkem šest dalších variant:
například s webovým kontaktem, s obvodem a výškou budovy nebo s reálnými úhly, které
svírají písmena v logu.
Co se týče vizuálního stylu NTK, k podpoře technického výrazu budovy slouží přesně
zaměřené kóty obvodu a výšky pláště umístěné na fasádě, vše ve fluorescentním provedení.
Tyto informace jsou doplněny o NTK číslování jednotlivých vchodů. V interiéru knihovny
nalezneme též více než čtyřicet „NTK-piktogramů“, které kromě základní informační úrovně
někdy dosti specifických činností jednotlivých oddělení knihovny, obsahují i další technické
informace. Tyto se často stávají samotnou ilustrací: například CO 2, vznikající při kouření, tvoří u
zákazového
piktogramu
„k
nebi“
lehce
stoupající
typografický
obláček,
v piktogramu označujícím pracoviště odborného knihovníka hlavu nahradila kniha. Individuální
studovny (umístěné pod prosklenou střechou budovy) jsou označeny nejen výrazným
pořadovým číslem, ale každá z nich nese velmi rozdílné výšky IQ…
Stavba Národní technické knihovny (NTK) v areálu technických vysokých škol v Praze 6Dejvicích započala v roce 2006. V nové budově veřejnost nalezne knihovní fondy bývalé Státní
technické knihovny a část fondů knihoven Českého vysokého učení technického a Vysoké školy
chemicko-technologické.
NTK nabídne svým uživatelům velmi vysoký komfort, jako například individuální i
týmové studovny, kavárnu se 150 místy a například také 300 parkovacích míst pro automobily
v podzemních garážích a 200 stání pro kola. Samozřejmostí je více než 1 200 studijních míst a
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300 míst relaxačních, WiFi v celém objektu, 250 počítačů pro veřejnost, noční studovna s
provozem mimo standardní otevírací hodiny a možnost samoobslužného vypůjčování a vracení
knih.
Kapacita uložených svazků ve třech podzemních skladech se odhaduje přibližně na 1,2
milionu. Volný výběr ve čtyřech nadzemních patrech se bude moci pochlubit kapacitou 600.000
knihovních jednotek.
Nová knihovna se slavnostně otevře v „magické“ datum 9. 9. 2009.

V případě zájmu naleznete další informace na webových stránkách www.techlib.cz
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