Centrální depozitář Národní knihovny ČR slaví v těchto dnech
15 let od svého zprovoznění

O výstavbě nového depozitáře rozhodla vláda dne 25. 3. 1992 na svém zasedání. Národní
knihovně ČR byl po dlouhých jednáních přidělen pozemek a budova bývalého podniku Výstavnictví
v Praze 10 - Hostivaři. Projektové a přípravné práce byly zahájeny v lednu 1993, v březnu 1994 bylo
vydáno stavební povolení a v červenci roku 199 začaly stavební práce. Po 17 měsících, v listopadu
1995, došlo ke kolaudaci a převzetí objektu. Slavnostní otevření se konalo dne 25. 1. 1996. Výstavba
depozitáře umožnila řešit kritickou prostorovou situaci Národní knihovny. Tehdy byly
v nevyhovujících klimatických podmínkách provizorních objektů uloženy více než 2 mil. svazků. 600
000 svazků unikátních historických knižních fondů bylo uloženo na hromadách, v bednách a vyřazeno
z půjčování.
Po svém otevření byla budova Centrálního depozitáře největším depozitářem v České
republice, v současné době její kapacita – uskladnit 4 miliony knih - dnes již nestačí. V současné době
je Centrální depozitář již téměř zcela zaplněn. Zbývají rezervy na 1 až 2 roky pouze u několika
signatur, ostatní již musí být ukládány na různých místech, což ztěžuje expedici. Nejhorší situace je
s prostorem pro knihy velkých formátů, zejména noviny. V průběhu r. 2012 se však projeví důsledky
krize naplno a nebudeme mít prostor pro ukládání některých dokumentů Národního konzervačního
fondu.
Z toho důvodu bude letos zahájena dostavba a rekonstrukce depozitáře, která Národní
knihovně ČR umožní ukládat knihovní fond i v příštích desetiletích. Zároveň poskytne vysoce
komfortní zázemí pro projekt Národní digitální knihovny. Ukončení dostavby a rekonstrukce tohoto
areálu je plánováno na konec druhého čtvrtletí roku 2012. Centrální depozitář tak bude významnou
integrální součástí nově koncipované Národní knihovny, která se tak bude skládat ze dvou
významných stavebních objektů a to nově rekonstruovaného barokního areálu Klementina, jehož
revitalizace by měla skončit počátkem roku 2017 a moderní budovy Centrálního depozitáře
v Hostivaři, přičemž oba objekty budou tvořit moderní knihovnu 21. století.

