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Povinnou průběžnou praxi jsem si v rámci svého středoškolského studia v oboru Informační služby – Knihovnictví rozhodla vybrat Národní technickou knihovnu. Při mojí první návštěvě knihovny jsem zdaleka netušila, že si toto místo oblíbím natolik, že sem budu dojíždět
každých čtrnáct dní. Už jen samotná budova na mne působí velice lákavým, specifickým a
alternativním dojmem, a co teprve designově ztvárněný interiér s venkovními terasami, velkými prostory pro studium a drobnými technickými maličkostmi, kterými je knihovna protkána (malby na zdech, technické parametry na schodech, automaty s propiskami a bločky,
skleněné kukaně, apod.). Je zde primárně pro studenty přilehlých kampusů, což svědčí jak o
přizpůsobení prostor studujícím, tak např. i o knihovnou vydávaných návodech; jak psát závěrečnou práci, jak efektivněji vyhledávat aj.
Po nástupních formalitách a bezpečnostních školeních jsem byla přidělena do oddělení
Obsahové prověrky fondu pod vedení pí. Nindlové a pí. Burketové, přičemž obě byly velice
ochotné a vstřícné. Naši práci jsme plnily v depozitáři časopisů, kde jsme jednotlivé svazky
časopisů vyhledávaly mezi kompaktními regály a zapisovaly je do procesu schváleného vyřazení a následného odvozu na sběrný dvůr. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, o který sběrný dvůr
se konkrétně jedná.
Vděčně jsem přivítala „informační kolečka“, kde jsem s dalšími zaměstnanci knihovny
absolvovala krátké a zajímavé přednášky o provozu jednotlivých odděleních knihovny a o
funkci knihovny jako takové. Jednalo se například o navštívení a představení Oddělení správy
knižního fondu, Referátu vzdělávání a provozu, Oddělení služeb a komunikace, Odd. Budování
fondu, Odd. Meziknihovních výpůjčních služeb či Odd. ICT. Informační kolečka mi pomohla
v rychlé orientaci skrz celým fungováním knihovny a obohatila mě o velké množství praktických informací, které se mi do budoucna budou při studiu Informačních a knihovnických služeb hodit.
V další části praxe jsem pracovala na Oddělení systémové architektury. Zde mě čekala
práce jako hromadné vkládání šedé literatury (např. měsíčníků Českého statistického úřadu
nebo záznamů do sbírky Gender Studies a jiných prospektů, časopisů, apod.) do Národního
úložiště šedé literatury (NUŠL), přidělování předmětových hesel při vkládání do Invenia, evidence časopisů, výpomoc při výběru dokumentů z historického fondu v rámci VISKu 6, nebo
evaluace dat z workshopu Data papers: The Why and How o přístupnosti a využívání dat v oblasti vědy pořádaného NTK. Také jsem měla možnost se podílet na přípravných pracích a propagačních materiálech na 11. ročník mezinárodní Konference o šedé literatuře a repozitářích a
následné evaluace jejích dat.
Všem z tohoto oddělení děkuji za laskavý a přátelský přístup, ochotu pomáhat a neustále vysvětlovat, díky nim se stala moje praxe nezapomenutelnou.
Celou praxi považuji za jednu z nejlepších, člověk se zde skutečně dostal do reálného
provozu knihovny a skutečně ji mohl poznat takovou, jaká je. Atmosféru knihovny jsem si moc
oblíbila. Praxe mi přiblížila učivo, které jsem dosud znala pouze z teorie z hodin odborných
předmětů na škole.
Díky NTK jsem si vyzkoušela širokou škálu pracovních činností, které mě do budoucna hodně
ovlivnily, co se oboru týče. Děkuji všem, se kterými jsem se zde mohla poznat.

