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Dne 9. 9. 2013 jsem nastoupila na odbornou praxi v Národní technické knihovně, kde 
se mě a dvou studentek ujala paní Linda Machalová z Referátu vzdělávání. Po 
vyřízení všech potřebných formalit a zaškolení jsme každá obdržela svůj specifický 

rozvrh týkající se našich následujících tří týdnů.  Po dobu prvních osmi dnů jsme 
každé dopoledne absolvovaly tzv. kolečka. Tato kolečka se týkala návštěvy 
jednotlivých oddělení knihovny. V každém oddělení jsme strávily přibližně hodinu, 
kde se nám příslušní pracovníci věnovali a seznámili nás s jejich oddělením. Vše nám 
patřičně vysvětlily a objasnili či názorně ukázali. Po dobu těchto dní jsme navštívili 
Oddělení akvizice, Oddělení správy autoritních souborů, Oddělení správy katalogu a 
ANL, Referát obsahové prověrky fondů, Oddělení správy a ochranných fondů, 
Oddělení ČNS ISSN, Referát skladů, Referát historického fondu, Oddělení 
referenčních oborových služeb, Referát informačních služeb, Oddělení rozvoje 
elektronických služeb, Odbor ekonomický, Oddělení meziknihovních služeb, Referát 
vzdělávání, Oddělení digitální národní technické knihovny, Oddělení provozu ICT, 

Oddělení marketingu a kreativních služeb, Oddělení správy a provozu NTK a Referát 
správy. Návštěvy těchto oddělení byly pro mne velmi zajímavé. Získala jsem, tak 
opravdu mnoho informací o tom jak velká knihovna, jako je Národní technická 
knihovna, funguje a jak jsou všechna oddělení vzájemně propojená. Své poznatky, 
které jsem získala, během prvního ročníku studia na Karlově univerzitě jsem si tak 
mohla rozšířit. Velice mě nadchlo, do jaké míry jsme byly s knihovou seznámeny. 
Zaměstnanci knihovny byli velice vstřícní a ochotní odpovídat na jakékoliv otázky či 
s čímkoliv nám pomoci. Jedno dopoledne jsem se mohla spolu se zaměstnanci 
knihovny účastnit exkurze do knihovny Francouzského institutu, která byla velice 
zajímavá.  Většinu času své praxe jsem strávila v Referátu historického fondu, kde 
jsem poprvé začala pracovat s programem Aleph. Což bylo pro mne velmi přínosné, 

jelikož jsem s tímto programem nikdy předtím nepracovala. Bylo mi umožněno 
nahlédnout do skladů a přijít do styku se vzácnými tisky. Získala jsem tak informace 
o tom jak s nimi pracovat a jak tyto knihy nejlépe uchovávat. Převážně jsem 
pracovala s programem Aleph, třídila a zařazovala knihy. Také jsem se podílela na 
přípravách výstavy knih Historického fondu v galerii knihovny, která se konala 
v rámci Muzejní noci. 

Jsem ráda, že jsem odbornou praxi absolvovala v Národní technické knihovně. Bylo 
to pro mě velice přínosné a celkově jsem z toho byla nadšená. Knihovna má pro 
stážisty skvělý program. Seznámila jsem se s knihovou jako s budovou od sklepů až 
po střechu, ale hlavně také s knihovnou jako institucí, která neustále roste a vyvíjí se.  

 


