
A mágikus számok azt a teret és idõt jelölik,
ahol és amikor megnyílt Közép-Európa leg-
újabb, építészetileg és könyvtár-technológiá-
ban minden bizonnyal legkorszerûbb könyv-
tára. A GPS adat Prága Dejvice városrészébe
vezet, ahol számos mûszaki és alkalmazott
technológiai felsõoktatási kar található: itt
szerezhetnek diplomát az építészek, építõ-
mérnökök, gépészek, elektrotechnikusok,
villamosmérnökök és vegyészek. Hozzájuk
alkalmazkodott a helyszín kiválasztásában
az építtetõ.

A Nemzeti Mûszaki Könyvtár (Národní
technická knihovna) országos, nemzeti szak-
könyvtári funkciója mellett felsõoktatási
könyvtári feladatokat is ellát. Szervezetileg a
két funkció jelenleg még megkülönbözteti 
a könyvtár munkatársait és a gyûjteményeket. 

Történetileg a mûszaki könyvtár gyûjte-
ményének kezdetei a XVIII. század elejéhez
vezetnek vissza. A mérnökképzéshez 1717-
ben teremtették meg a könyvtári gyûjtemény
alapjait, háromszáz arany gyarapítási keret-
tel. 1769-ben az Óvárosban a feloszlatott je-
zsuita rend helyén a mai Hus utcában kapott
helyet a könyvtár. 1831-ben a rektor elren-
delte a könyvtár gyûjteményének rendszere-
zését és katalogizálását. 1869-tõl a felsõok-
tatási politechnikai intézmény cseh és német
nyelvû részre vált szét, de a könyvtár egysé-
ges maradt. 1926-ban a Klementinum ba-
rokk termében kapott helyet az akkori nem-
zeti és egyetemi könyvtári gyûjtemény.
1935-ben a Klementinum keleti szárnyát át-
építették és korszerûsítették (telefonnal,
elektromechanikus szállítókkal, csõpostával
szerelték föl) a mûszaki könyvtár számára.
Az 1960-as években a Klementinum kapaci-
tása már nem bírta el gyûjteményt, ezért kül-
sõ tároló raktárakat nyitottak számára Prága
különbözõ részein.

Az új mûszaki könyvtár építésének szán-
déka 1995-tõl hivatalosan is megfogalmazó-
dott, az építészeti versenytervek elfogadása
2000–2001-ben történt. A pénzügyi forráso-

kat a következõ négy évben tervezték és üte-
mezték, majd 2007 elején elkezdõdhetett az
építkezés, az alapok betonozása. 2009 tava-
szán az épületet átadták, a féléves költöztetés
után a könyvtár megnyitására a mágikus-
technikai dátum alkalmával, 2009. IX. 9-én
került sor. Az épület a bársonyos forradalom
óta a csehek legnagyobb és legújabb nyilvá-
nos középülete, mely szervesen illeszkedik a
városrész tradícióihoz és a szomszédságában
található felsõoktatási mûszaki karok kör-
nyezetébe.

Az épületen kívül és belül egyaránt hasz-
nos és érdekes információk láthatók: a leke-
rekített négyzetes épület magassága, átmé-
rõje, a megnyitás ideje, a belsõ terekben a
lépcsõk számozása, a lépcsõzéshez szüksé-
ges energia mennyisége, a statikai szerkezet
tükrözõdése az aljzat szivárvány színeiben.
Szinte lépésrõl-lépésre vizuális-technikai-
gyakorlati információkat kapunk a passzív
épületrõl, amely energiatakarékos, egy légte-
rû, szintenként flexibilisen változtatható ki-
sebb-nagyobb tereket foglal magába.

Az építészeti és mûszaki információk nem
csak a látogatók, hanem a hallgatók kíván-
csiságát is kielégítik: a betonból és üvegbõl
készült épületet belülrõl sehol sem fedik bur-
kolatok és takarások. A hallgatók tanulmá-
nyozhatják a betonmennyezeten rendkívül
esztétikusan vezetett gépészeti megoldáso-
kat, a villamos, tûzvédelmi és egyéb vezeté-
kek gyakorlati kivitelezését. Tûz esetén a vé-
kony fémcsövek a mennyezetrõl köddel 
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borítják be a könyvtár tereit, védve az állo-
mányt a károsodástól. A belsõ berendezésre
a legkorszerûbb számítógépes technika, a
bútorzatra a piros-fekete-fehér szín variáció-
ja és a kémiai alakzatok, kötõdések változtat-
ható mintái jellemzõek. A vizualizált infor-
mációk szinte „élõ” technikai tankönyvre
emlékeztetnek, ahol az illusztráció maga a
valóság. Az épület tervezõje a Projektil Épí-
tész Rt. mûhelye, kivitelezõje a Helika cég
volt. Az épület hat szintje a föld felett, három
szintje a föld alatt található. A földszinti in-
formációs övezetben kávéház, kiállítóter-
mek, információs monitorok és a városi
könyvtár egy fiókja is megtalálható. A szin-
teket körbefutó beton mellvédek illusztrálá-
sára a román származású Dan Perjovschi
képzõmûvészt kérték föl, aki szellemes kari-
katúráival benépesítette a betonfelületeket.

A felsõoktatási campusok szívében talál-
ható könyvtár szolgáltatásai is a legmoder-
nebb technikát tükrözik. A hallgatók számá-
ra egyéni és csoportos tanulási lehetõségekre
egyaránt helyszíneket biztosítanak: egy-egy

szemeszterre, akár hosszú távra is igényelni
lehet egyéni tanulófülkéket, vagy kiscsopor-
tos konzultációs találkozóhelyeket. Összesen
mintegy 1300 tanulóhely és körülbelül 500
pihenõhely szolgálja a látogatók igényeit. 
A hallgatók számára a földszinten a hét min-
den napján éjszakai tanulószoba áll rendel-
kezésre, megfelelõ technikai és komfortos
környezetben. Az épület egészében WiFi
szolgáltatás biztosítja a hálózatos környeze-
tet. A könyvtári technológiára jellemzõ az
önkiszolgálás, a teljes körû automatizáció. 
A svájci számítógépes technikai berendezé-
sek, a kölcsönzõ gépek az épületen kívül és
belül egyaránt elérhetõek, de hagyományos
kölcsönzésre is lehetõség van. Az érzékszer-
vi vagy mozgássérülteket a legkorszerûbb
technikai eszközök segítik a szolgáltatások
igénybevételében.

A kilenc szintes épület 13 ezer négyzet-
méteres építési telken, ötezer négyzetméter
beépített területtel, 38 ezer négyzetmé-
ter összes hasznos területtel várja évente 
átlagosan 900 ezer látogatóját. A teljes gyûj-
teményi kapacitás közel 1,8 millió doku-
mentum, melybõl négy szinten 600 ezer sza-
badpolcos kölcsönözhetõ dokumentum fér
el. 661 számítógépes munkaállomás és 165
munkatárs áll a látogatók rendelkezésére.
Négy nagy, 180 férõhelyes számítógépes
elõadóterem biztosít oktatási és rendezvényi
lehetõségeket. 18 kiscsoportos terem és 
29 individuális tanulófülke áll a hallgatók
rendelkezésére. A földszinti információs
övezetben 34 számítógépes terminálon lehet
elérni az online katalógust. A kávéházban
150 férõhely, ezen kívül számos italautoma-
ta biztosítja a használók komfortját. A mély-
garázs 300 autó és 200 kerékpár számára
nyújt parkolási lehetõséget. Az épületet ösz-
szesen 2,2 milliárd korona biztosításával va-
lósították meg. 

A méreteiben és szolgáltatásaiban lenyû-
gözõ épületet a könyvtár tájékoztatási osz-
tályvezetõje, Zdenka Kloucková mutatta be.
A látogatásra a Magyar Ösztöndíj Bizottság
támogatásával, rövid cseh tanulmányút kere-
tében, 2009. október 7-én került sor.

Elérhetõség: Národní technická knihovna,
160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6. Hon-
lap: www.techlib.cz ■

Dan Perjovschi 
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