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Dne 20. května, za krásně deštivého počasí sem nastoupil na praxi do Národní Technické 

Knihovny (dále NTK). Jelikož sem byl 2 týdny před praxí na exkurzi se školou v NTK, tak sem 

už aspoň něco věděl, ale zdaleka to nebylo tolik, kolik jsem si myslel, o čemž jsem 

se přesvědčil hned první den. 

Když jsem tehdy poprvé viděl monumentální budovu NTK, kde mimochodem sídlí i další 

knihovny, jako je například knihovna ČVUT, nebo Městská knihovna, tak sem žasl nad jejím 

tvarem i barvou. 

 

Něco „krátce“ o NTK: 

Budova NTK zde na Dejvicích se začala stavět roku 2006 a byla otevřena dne 9. 9. 2009 

v 9 hodin a 9 minut, dříve NTK sídlila v Klementinu vedle Národní knihovny, kde postupem 

času prostory nebyly dostačující. Budova má celkem 9 podlaží, tři podzemní a 6 nadzemní. 

Do knihovny vedou 4 vchody a dále je zajímavostí, že podlaha v 1. Podlaží je broušený asfalt, 

jelikož knihovna byla postavena na místech bývalého parku. Po vstupu do 2. patra si nešlo 

nevšimnout kreseb od rumunského umělce, kterých je okolo 200 a pestrobarevného 

zbarvení podlahy, které znázorňuje statické zatížení budovy, což dodává knihovně nádech 

přátelského prostředí. Další zajímavostí je v 2. patře křížek na zemi, který značí místo, 

kam je směřováno světlo. V budově je velká spousta studijních i relaxačních míst 

a týmových i individuálních studoven. Budova také poskytuje prostor pro všelijaké 

přednášky, konference, výstavy a další kulturní aktivity. 

 

Knihy, Knihy a zase Knihy 

NTK pojme více než 1,7 Milionu knih, kde okolo 500 tisíc jich je volně přístupno hned 

na místě. Knihy jsou po patrech rozmístěny v kovových regálech podle témat, kde jich 

je značná část přístupna pro zapůjčení mimo NTK. Vzácnější knihy, zejména z historického 

fondu jsou přístupny pro veřejnost pouze v badatelně, která je otevřena 3 dny v týdnu. 

Mimo knih, kterých je v knihovně (kupodivu) hodně, je zde studovna časopisů, kde se udržují 

poslední 2 ročníky vědeckých a technicky zaměřených časopisů, kterých je zhruba 1700, 

časopisy starších ročníků se archivují v podzemních patrech budovy. Zajímavostí jsou 

meziknihovní služby, kde zákazníkům (převážně vysokoškolákům) je umožněno si pučit 

knížku nejen z jiné knihovny v ČR, ale i za poplatek z jiné země. 

 

Dojmy a zážitky 

Je těžké pro mě říct, co mě nejvíc nadchlo, jelikož je tu spousta zajímavých pracovišť které 

mě vysoce zaujali. Jedno z nich je již zmíněné zabývající se mezinárodní meziknihovní 

službou (MMS). Dále mě velice zaujala serverovna kde sem byl jedno odpoledne se super 

kolektivem lidí, kde nemůžu napsat, co mě zaujalo nejvíc, jelikož to bylo, dá se říct, všechno. 

Další oddělení, které stojí za zmínku je historický fond, kde jsem měl možnost se podívat 

na staré a vzácné knihy, některé zdobené zlatem, zde mě zaujaly hlavně ručně malované 

historické obrázky a mapy, kde musím smeknout klobouk před vynikající prací malířů. 

Co mě přijde za zmínku, je stav, ve kterém sou knihy, přesto, že sou tam knihy některé staré 

skoro 500 let, je jich většina ve vynikajícím stavu. 
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Co se mě nelíbilo 

Praxe v NTK pro mě byla zajímavá a přínosná, a ať mě pracoviště na kterých sem byl, zaujali 

míň či víc, tak sem byl rád, že jsem tu mohl být. Jedinou věcí, co bych mohl vytknout, 

jsou šíleně chaoticky uspořádané internetové stránky knihovny, ve kterých se dá hodně 

špatně orientovat, ale na kterých, jak mě bylo řečeno, už se pracuje, aby se upravili, 

tudíž jenom doufám, že se to změní k lepšímu. 

 

Závěr 

Na závěr bych jenom dal vzkaz pro lidi, co přemýšlí, že by sem šli na praxi: Rozhodně to stojí 

zato to tu zkusit, sami pak uvidíte že NTK není pouze o knížkách. 

 

 

 

 

 

 


