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Ve dnech 30. července až 17. srpna jsem byla na praxi v NTK – Národní technické knihovně. 
Moje očekávání byla celkem veliká, jelikož jsem věděla z různých přednášek, že tato knihovna 
patří mezi to nejlepší, co může Česká republika v oblasti knihovnictví nabídnout.  

Už první den se vše potvrdilo … spousty výtahů, různých dveří, složitých přístupů, několik 
uživatelských jmen a bezpočet nejrůznějších hesel. Říkala jsem si, že na tohle nemám. Proč 
mám zadávat nějaký PIN, když chci vejít do dveří?  Ale časem si člověk zvyknul a po třech 
týdnech mi už to ani nepřišlo zvláštní.  

Během své praxe jsem postupně navštívila jednotlivá oddělení NTK a hodně času strávila 
v Historickém fondu. Z každého si člověk mohl najít něco pro něho zajímavého a užitečného. 
Nejdříve tedy pár slov k jednotlivým exkurzím. 

Návštěv na odděleních bylo velmi mnoho a každé bylo jiné a unikátní. Bohužel, jsem měla 
všechny prakticky během jednoho týdne, ale hold někdy se to tak sejde. Nicméně já jsem se 
překonala a snažila poslouchat každé slovo, aby mi nic neuteklo, i když to někdy bylo velmi 
složité, třeba po dobrém obědě.  

Nejvíce mě zaujaly exkurze na ta oddělení, o kterých jsem toho nic moc nevěděla, popřípadě si 
nedokázala představit, o co by se mohlo jednat. Jedna z takových byla na oddělení marketingu, 
kde jsem pochopila celý vizuální koncept NTK, jak je vše propracováno do nejmenších detailů a 
navzájem různě propojeno. Tato část mě velmi překvapila i ohromila zároveň. 

Další velmi zajímavé a nové věci jsem se dozvěděla na EOD, PSH, NUŠL a ČNS ISSN. Ty 
knihovnické zkratky… První tři jsou projekty NTK, které už nějakou dobu fungují. Myslím si, že 
veřejnost o nich mnoho neví, já osobně jsem o nich slyšela poprvé. Nejvíce mě upoutalo EOD a 
NUŠL. EOD z osobních zájmů, jelikož si myslím, že chránit staré a vzácné tisky je velmi důležité 
a tato činnost tomuto jenom napomáhá. NUŠL jakožto uložiště šedé literatury využiji 
v budoucnu, jako pomocníka pro vyhledávání podkladů k mým kvalifikačním pracím.  

Ostatní exkurze se víceméně týkaly knihovnické profese: akvizice a revize fondu, jmenný a 
věcný popis, meziknihovní služby, rešeršní a referenční služby a nesmím zapomenout 
na oddělení služeb. Jelikož jdu teprve do druhého ročníku, některé věci byly pro mě nové a 
v teorii se s nimi setkám během mého dalšího studia. Ale základní poznatky již mám. Vím, co je 
to MDT, jak probíhá rešerše a jak akvizice. Jistě si na to během zkoušek vzpomenu.  

Národní technická knihovna toho může mnoho nabídnout nejednomu zákazníkovi, pokud bude 
mít zájem a projde si její stránky, otevřou se mu nekonečné možnosti využití jejích služeb. 
Já jsem je poznala a v budoucnu bych je chtěla využívat. 

A teď k druhé části mojí praxe a tou byla práce v Historickém fondu. Překvapil mě už samotný 
fakt, že existuje něco takového jako Historický fond v NTK. Když jsem se s tím smířila, byla 
jsem nadšená. Pro mě jako historičku nemohla být praxe lepší. Probírat se starými knihami, 
ze kterých na vás dýchne duch času. Moc jsem se na to těšila, ale realita byla bohužel trochu 
jiná.  

Úprava informací o jednotkách byla dost jednotvárná a vcelku úmorná, ale člověk má zkusit 
vše. Něco jiného bylo, když jsme šli do trezoru, tam se schovávají ty pravé poklady. Knihy 
ve starých vazbách, některé i s ilustracemi. Mám za to, že mnoho zákazníků si ani neumí 
představit, co se nachází několik metrů pod zemí a čeká na to pravé zhodnocení. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za pěkné tři týdny v NTK. Bylo tu o mě dobře postaráno, každý 
se na mě usmíval a já jsem sem ráda docházela. Nikdy jsem se nesetkala se špatným 
zacházením. A i když mi něco nešlo, dostalo se mi chápavého vysvětlení.  

Ještě jednou děkuji. Provozujte praxe dále, děláte to dobře 


