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Tisková zpráva
Univerzita Karlova v Praze, zastoupená rektorem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc., a Národní knihovna,
zastoupená generálním ředitelem Mgr. Vlastimilem Ježkem, podepsaly dne 15. května 2008 Rámcovou smlouvu o
spolupráci.
Cílem této smlouvy je vytvoření právního rámce pro hlubší a těsnější spolupráci mezi UK a NK při naplňování
vědeckovýzkumných, vědeckopedagogických a obdobných úkolů obou smluvních stran. Cílem této smlouvy je vytvoření
právního rámce pro účelné propojení a využívání materiálních prostředků, přístrojů, knihovních a dokumentačních fondů.
Na základě této smlouvy budou uzavírány dílčí smlouvy, řešící spolupráci v dílčích oblastech či smlouvy o konkrétní
spolupráci UK a NK.
Hlavní formy a obsah spolupráce:
a) spolupráce při digitalizaci vzácných tisků,
b) spolupráce při digitalizaci knižních fondů,
c) společné vydání kritických edic rukopisů (spolupráce autorská i nakladatelská),
d) koordinace nákupu přístupů na různé servery,
e) koordinace nákupu zahraničních periodik,
f) preferované působení knihovny pro studenty i badatele UK a to ve všech objektech NK a na všech pracovištích,
g) spolupráce při vzniku konferenčního centra v prostoru dnešní haly služeb a velké studovny a privilegované využívání
těchto kapacit UK,
h) využití části prostorů v Klementinu pro výuku především Filozofickou fakultou UK a částečně patrně i Právnickou
fakultou UK,
i) příprava muzea české vzdělanosti v historicky hodnotných prostorech Klementina, v autorské spolupráci NK a UK a
s využitím části sbírkových fondů UK, atd.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek
Mgr. Klára Hamanová
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů RUK
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
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tel: +420 224 491 248, e-mail: pr@cuni.cz
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