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Svou povinnou dvoutýdenní praxi jsem se rozhodla absolvovat v NTK. 
Zaujala mě moderní budova knihovny, kolem které procházím každý den a také to, 
že je to právě technická knihovna, která spolupracuje s vysokými školami jako ČVUT 

a VŠCHT. Jelikož jsem z oboru mediální komunikace, o chodu knihovny jsem moc 
nevěděla. Nicméně pracovníci NTK mi všechno ochotně vysvětlili. 

Nejdříve jsem se dozvěděla něco o budově NTK. Byla otevřena v roce 2009. Sídlí 
v srdci technických vysokých škol v Praze 6. Proto klienti NTK jsou hlavně studenti 
a podnikatelé. Dostala jsem kartičku, která umožňuje přístup skoro do všech částí 
budovy. Poté pí. Linda Machalová mě a mé 3 kolegyně provedla po prostorách 
knihovny a ukázala jak do ní vstoupit, jak si půjčit nebo vrátit knížku a spoustu 
dalších věcí. Knihovna obsahuje 1 322 studijních míst, 27 individuálních studoven, 
20 týmových studoven, které si studenti či pedagogové VŠ mohou pronajmout, 
studovnu časopisů a noční studovnu.  

Mé dny v NTK probíhaly podle předem připraveného rozvrhu. Každé dopoledne jsem 
měla návštěvu informačních koleček, kde jednotliví pracovníci mi vysvětlovali jejich 
funkce v NTK, chod knihovny a provoz služeb. Mezi takové INFO patří oddělení 
akvizice, oddělení katalogizace, referát LCC, oddělení ochrany fondu, oddělení revize 
fondu, oddělení pro správu EIZ, referát správy knižního fondu, oddělení komunikace 
a fundraisingu, oddělení DNTK, oddělení knihovních a informačních služeb, referát 
historického fondu, oddělení ISSN, referát vzdělávání, referát provozu, referát 
obsahové prověrky fondu a oddělení meziknihovních služeb.  

Pro mě nejzajímavější bylo oddělení komunikace a fundraisingu, jehož pracovníci 
mají na starosti grafiku, produkce tištěných materiálů a speciální akce a projekty, 

co se konají v prostorách budovy NTK. Taky se mi velmi líbila procházka do 
historického fondu, kde jsem se mohla osobně podívat na nejstarší knihy, 
které jsou v NTK. A nakonec referát provozu, kde mně a mým kolegyním udělali 
zábavnou procházku podzemními chodbami.  

Odpoledne jsem pracovala na zadané práci v oddělení DNTK pod vedením 
pí. Charvátové.  

14 dní uplynulo jako voda a musím říct, že praxe v NTK je pro mě nezapomenutelný 
zážitek a díky ní jsem získala nové přátelé. Jediné co mě mrzí je to, že jsem 
se nedostala na střechu, o které všichni tak nadšeně mluvili. Na závěr chci 
poděkovat všem pracovníkům, kteří mi s mou stáži pomohli a pí. Lindě Machalové, 
která ji organizovala.  

 


