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 V rámci studia třetího ročníku na Vyšší odborné škole informačních technologií, jsem 
absolvoval téměř čtyřměsíční praxi v Národní technické knihovně. Knihovna byla otevřena 
roku 2009 v areálu vysokých škol v pražské části Dejvice. Budova knihovny zaujme svým 
netradičním tvarem připomínající čtverec se zaoblenými rohy. Budova disponuje čtyřmi 
vchody, šesti nadzemními, třemi podzemními podlažími včetně podzemního parkoviště. Po 
příchodu do knihvony zaujme parter s odpočinkovými místy. Do knihovny se vchází přes 
turnikety použitím čipové karty. Volný vstup do budovy je umožněn i návštěvníkům, kteří si 
chtějí budovu pouze prohlédnout. Vnitřek budovy se snaží navodit příjemnou atmosféru ke 
studiu nejen použitím pastelových barev na podlaze, ale i vzdušným prostorem všech šesti 
podlaží. Část fondu je uložena ve volném výběru, kde jsou dokumenty řazeny dle systému 
LCC, jde o třídění dokumentů dle oborů a NTK jej využívá jako jediná v ČR. Zbylá část fondu 
je ve skladech, kde jsou svazky řazeny podle signatur. V knihovně je umístěna i část fondů 
knihoven VŠCHT a ÚOCHB. V pátém podlaží je fond pro studenty ČVUT, kteří mají možnost 
využít informačního pultu ve druhém podlaží.  

 V prvních týdnech praxe jsem byl seznámen s chodem několika oddělení. Dozvěděl 
jsem se například, jak funguje přidělování mezinárodního čísla ISSN, v oddělení 
meziknihovních služeb zase postup při objednávce knihy z jiné knihovny a mnoho dalších 
zajímavých a užitečných informací. Největší dojem na mně zanechalo oddělení digitalizace, 
starající se o zpřístupňování dokumentů v online podobě. 

 Praktická část mě zavedla především do prostředí digitální knihovny a Národního 
úložiště šedé literatury, zkráceně označované NUŠL. V prvně jmenovaném jsem pracoval 
na vkládání digitalizovaných dokumentů do digitální knihovny Kramerius. Za úkol jsem měl 
přes webovou aplikaci načíst dokument, následně zkontrolovat, případně přečíslovat strany 
tak, aby odpovídaly dokumentu a poté vložit do Krameria. Práce to byla místy velmi náročná 
na pozornost, neboť ne vždy byly všechny strany číslovány jednotně. 

 Práce v oddělení Digitální Národní technické knihcony spočívala v doplňování nových 
dokumentů do NUŠL. NUŠL obsahuje dokumenty, které zpravidla nejsou oficiálně vydávány. 
V mém případě šlo hlavně o zprávy a analýzy vydané Českým statistickým úřadem. 
Vyplňoval jsem údaje do polí popisující dokument. 

 Každé úterý jsem pomáhal v obsahové prověrce fondu. Čekalo mě vyřazování starých 
knih a časopisů. Pohyboval jsem se ve skladových prostorech, tedy ve druhém a třetím 
podzemním podlaží. Mým úkolem bylo zkontrolovat dokumenty, zda obsahují údaje shodné 
s knihovním systémem. Šlo o název, roky vydání, přírůstková čísla, u časopisů ročníky, čísla, 
atd. Dvakrát jsem také pomáhal při přenášení vyřazených knih a časopisů na rampu pro 
odvoz do sběru. 

 Měl jsem možnost se také zúčastnit několika sobotních směn. Trávil jsem je pod 
dozorem zkušených knihovníků na informačním pultu poskytujíc rady čtenářům nebo 
ve studovně časopisů, kde jsem rovnal ročníky a čísla časopisů od nejstarších po nejnovější. 

 Praxe v Národní technické knihovně pro mě byla velmi příjemná. Dozvěděl jsem 
se mnoho nových informací a zkusil zajímavé praktické činnosti. Zlepšil jsem si také 
představu o celkovém fungování knihoven. Velmi mile mě překvapila přátelská atmosféra 
a přístup všech pracovníků, se kterými jsem přišel do kontaktu. Děkuji všem, kteří mě 
po dobu praxe podporovali a dávali užitečné rady. 

 


