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11. února 2009

Informační a kulturní centrum Nostický palác zahajuje svou činnost

Výstavou Zrození zázraku, která představuje práce studentů Sochařské restaurátorské 
školy Akademie výtvarných umění v Praze, zahajuje 12. února 2009 svou činnost nové 
Informační a kulturní  centrum Nostický palác.  Jeho správou a zajišťováním kulturních 
a galerijních  služeb  pro  Ministerstvo  kultury  ČR  bylo  na  konci  roku  2008  pověřeno 
Národní technické muzeum.

Kulturní a informační centrum chce navázat na tradici Nostického paláce jakožto významného 
pražského a národního intelektuálního centra. Na ploše 950 m2 v přízemních prostorách paláce, 
nacházejícího  se  v historickém  a  turisticky  atraktivním  jádru  Prahy,  bude  tuzemským  i za-
hraničním návštěvníkům prostřednictvím řady kulturních  akcí  a  výstav  představováno české 
kulturní dědictví, současná kulturní scéna a dění v jednotlivých regionech ČR. 

Centrum má ambici stát se místem pro prezentaci aktivit příspěvkových organizací zřizovaných 
Ministerstvem  kultury  ČR,  jednotlivých  krajů  a  obcí  a  jimi  zřizovaných  kulturních  institucí, 
uměleckých  škol  či  nevládních  neziskových  organizací  a  občanských  sdružení  působících 
v kultuře. Počítá se spoluprací s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, 
Asociací  muzeí  a  galerií,  Českými  centry  a  turistickými  centrálami.  Důraz  bude  kladen  na 
poskytnutí prostoru pro prezentaci regionů a sbírek regionálních muzeí, lidové kultury a před-
stavování  památek UNESCO v České republice.  V Centru bude možné navštívit  koncerty a 
performance profesionálních i amatérských umělců, volnočasové aktivity zaměřené na mladé 
lidi, výstavy věnované experimentálnímu umění v oblasti malby a plastiky a dílům využívajícím 
moderní komunikační média. 

Hlavním posláním Centra bude nabízet a zprostředkovávat možnost setkávání, zviditelnění a 
navázání vzájemné spolupráce. Centrum bude zastřešovat činnost meeting pointu. V jeho rámci 
pořádané semináře, konference a workshopy budou sloužit k výměně zkušeností a budování 
nových kontaktů.

V Nostickém paláci bude provozován vstupní informační portál poskytující aktuální informace 
o spolupracujících  institucích  a  v  nich  probíhajících  kulturních  akcích.  Informační  kiosky 
umístěné  v prostoru  bývalého  hospodářského  dvora  paláce  budou  sloužit  k audiovizuální 
prezentaci příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Součástí aktivit Centra bude i výroba, 
prodej i bezplatná distribuce informačních materiálů a publikací včetně elektronických nosičů a 
upomínkových předmětů.  K dispozici  budou i  tiskoviny a  katalogy  z produkce příspěvkových 
organizací. 

Informační a kulturní centrum Nostický palác je od prosince 2008 na základě změny Zřizovací 
listiny NTM ze dne 9. 12. 2008 samostatným specializovaným odborem Národního technického 
muzea pro oblast prezentace kulturního dědictví ČR a souvisejících veřejných kulturních služeb 
v umění. V jeho čele stojí ředitel, kterého jmenuje generální ředitel NTM.
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