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Pondělí 14.5. 

Náš první den praxe započal v devět hodin ráno, kdy jsme s paní Machalovou vyřídili několik 

základních formalit a nakonec nahrání čipové karty. Následovala prohlídka po celé budově 

knihovny. Uchvátil mě celý prostor, který působí velmi příjemně a komfortně. Po polední 

přestávce následovala má praktická část. Byla jsem zařazena do oddělení meziknihovních 

služeb, kde mi paní Černá naučila s ALEPHem. Chvíli mi trvalo, než jsem se do práce dostala 

a  pochopila, oč jde, ale nakonec jsem se do toho dostala a z Excelových tabulek zadávala 

kódy nejrůznějších časopisů.  

Úterý 15.5. 

Druhý den nám začala naše informační kolečka, která nás měla seznámit s nejrůznějšími 

činnostmi v této instituci. Exkurze zahájili v oddělení budování fondu a skončili referátem 

správy knižního fondu. Je fascinující, kolik knih se v podzemních podlažích nachází. 

Odpoledne jsem pokračovala ve vyplňování excelových tabulek a zjišťovala, které časopisy 

byly vyřazeny, které jsou pod hranicí poloviny a které například procházejí obsahovou 

prověrkou.  

Středa 16.5.  

Středeční kolečka zahájila paní Machalová, která hovořila o náplni referátu vzdělávání, 

dopolední kolečka zakončil pan Šindelář z oddělení komunikace, jehož prezentace mě velmi 

zaujala a pobavila. I v tento den jsem pracovala s časopisy. Narazila jsem zde i na takové, 

které začaly být vydávány už třeba od roku 1890.  

Čtvrtek 17.5. 

Náš předposlední den byl zahájen velmi podrobným povídáním o ISSN od paní Jeřábkové, 

která nám ukazovala hned několik praktických příkladů. Pro mě jednoznačně nejlepší částí 

dne ale byla půlhodinka o historickém fondu s panem Nouzou, kdy jsme se mohli podívat 

do nejspodnější části skladu na velmi vzácné knihy. Ta nejstarší, která se v knihovně nachází, 

je dokonce z roku 1525. Když skončily dopolední přednášky, přišla odpolední praxe, již má 

poslední. Snažila jsem se doplnit vynechaná pole, o kterých jsem se ještě poradila s paní 

Černou a opravit si některé chyby. Snad se mi povedlo alespoň část zachránit.  

Pátek 18.5.  

Naposled jsme byli na kolečkách. V poslední den jen v oddělení meziknihovních služeb, 

kde jsem byla zařazená, a kde nám bylo vysvětleno hned několik odvětví, která se zde 

nachází.  

Jsem moc ráda za zkušenosti, které mi praxe v Národní technické knihovně dala. 

Absolvované exkurze do jednotlivých útvarů knihovny mi jistě budou hodit v budoucnosti 

při studiích a má praktická část, ač se mi zdála občas trochu monotónní, byla skvělá, včetně 

příjemné atmosféry, kterou tvořili i ostatní zaměstnanci na oddělení. Pevně věřím a doufám, 

že zde nejsem naposledy a na chvíle strávené zde budu ještě dlouho s úsměvem vzpomínat. 

 


