Zpráva z odborné praxe

Zpráva z praxe

Filip Jelínek

297 mm

Střední škola Náhorní
U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8

Obor studia: Knihkupectví a nakladatelství
2. ročník

Termín odborné praxe: 14. 5. 2018 - 28. 5. 2018

18. 5. 2018
S = 62 370 mm2

210 mm

A4

V NTK to je nyní již podruhé co jsem se zde rozhodl absolvovat moji souvislou praxi.
Minulý rok mě praxe bavila a věděl jsem, že podruhé tomu nebude jinak. První den praxe
začal tradiční registrací a důkladným proškolením o bezpečnosti na pracovišti. Následovala
exkurze po NTK, která mi připomněla, jak knihovna funguje společně s hezkou prezentací
zaměřenou na historii NTK od jejího vzniku až do dnešní doby. Poté jsem měl tu příležitost
seznámit se s oddělením systémové architektury, ve kterém jsem většinu týdne pracoval.
Byl jsem uveden do chodu tohoto oddělení a bylo mi podrobně představeno Národní
uložiště šedé literatury (NUŠL) do kterého jsem vkládal nové dokumenty a podílel se tak
přímo na jeho rozšíření.
Praxe v oddělení systémové architektury mi pod vedením pí. Černohlávkové rychle utíkala
a celkově jsem z ní měl velice dobrý pocit, jelikož jsem reálně přispíval k rozšiřování už tak
obsáhlého repozitáře šedé literatury. Pokud jsem si něčím nebyl jistý, vždycky jsem se měl
na koho obrátit. V průběhu souvislé praxe jsem zavítal i zpět do referátu obsahové prověrky
fondu pod pí. Nindlovou, kde jsem stejně jako minulý rok pomáhal s vyřazováním starých
časopisů.

297 mm

Ačkoliv jsem se již letos z důvodu loňské praxe nezúčastnil až na jednu výjimku informačních
koleček, tak i přesto jsem se dozvěděl spoustu nových a cenných informací o fungování NTK.
Nakonec bych rád poděkoval paní Machalové za skvělé zorganizování a naplánování celé
praxe stejně jako tomu bylo i rok minulý. Praxe v NTK pro mě byla již podruhé nesmírně
přínosnou zkušeností a příjemně stráveným týdnem, během kterého jsem mohl opět rozšířit
své znalosti v oboru knihovnictví.
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