Zpráva z odborné praxe

Zpráva z praxe

Pavel Řezáč

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 - 18. 5. 2018

18. 5. 2018
S = 62 370 mm2

210 mm

A4

V pondělí nás vřele přivítali v NTK. Nejdříve jsme vyřešili organizační záležitosti.
Poté započala naše exkurze po NTK. Byly nám sděleny obecné informace o chodu a struktuře
budovy. Po celý týden jsem si vyzkoušel práci v oddělení služeb. Pondělní část praxe jsem
strávil ve studovně. Seznámil se s jejím chodem, vyzkoušel třídění časopisů. Kontroval
jsem dané tituly a popřípadě nalepoval bezpečnostní proužky.
V úterý jsme od 9:00-12:00 absolvovali informační kolečka, kde jsme se seznámili například
s budováním fondu, obsahovou prověrkou, nebo provozem. V praktické části jsem v tento
den byl na Centrálním pultu. Náplní práce byla pomoc návštěvníkům s jejich dotazy ohledně
knih nebo knihovny samotné.
Ve středu jsme se ráno dozvěděli prostřednictvím informačních koleček další informace
tentokrát z oblasti vzdělávání, revizi fondu nebo ochrany fondu. Náplní praktické části
v tento den bylo seznámení se s prací v registraci nových návštěvníků knihovny, popřípadě
prodloužení jejich registrace.
Ve čtvrtek jsme byli obeznámeni formou dalších informačních kolečkách například
o historickém fondu NTK, který má širokou škálu vzácných a starých knih, nebo o systémové
architektuře. Svou praktickou část praxe jsem dnes realizoval na pracovišti informací,
které bylo spojené i s registrací.

Hodnocení praxe
Některá informační kolečka mě zaujala více, jiná méně. Asi nejvíce zajímavý byl pro mne
historický fond. Získal jsem spoustu nových vědomostí a zkušeností, které určitě v budoucnu
uplatním.
Praktickou část vnímám velice pozitivně, vše mi bylo jasně vysvětleno a vše jsem také
pochopil. Instruktoři na mě byli vždy milí. Pokud sem potřeboval pomoct, ochotně
mi pomohli, a velice rádi odpovídali na moje zvídavé dotazy.
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V pátek jsme získali povědomí prostřednictvím informačního kolečka o meziknihovních
službách, jak knihovna postupuje, pokud si musí knihu vypůjčit z jiné české knihovny
nebo odjinud ze světa. Odpoledne jsme se věnovali psaní závěrečné zprávy z praxe a celkové
ukončení a zhodnocení praxe.

