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Měla jsem možnost absolvovat odbornou praxi v Národní technické knihovně. Tato zpráva je 
souhrnem teoretických znalostí, které jsem se dozvěděla. Obdržely jsme rozpis na každý den 
nebo-li rozvrh. První týden dopoledne jsme měly tzv. informační kolečka a odpoledne praxe, 
kde nám ukázali, co a jak se dělá a také jsme si něco vyzkoušely. Také jsme měly možnost 
seznámit se s různými odděleními a jejich pracovníky.  

První den jsme se dozvěděly základní informace o NTK, zaregistrovaly jsme se a měly malou 
exkurzi po knihovně. Ve zkratce jsme se dozvěděly, kde co je. Odpoledne jsme byly každá 
rozdělená do jiného oddělení. Já jsem byla v oddělení knihovních a informačních služeb to 
jest ve studovně časopisů. Dozvěděla jsem se základní informace o studovně a jejich průběh 
dne.  

Druhý den jsme měly první informační kolečko v oddělení akvizice, dále v oddělení 
katalogizace a referát LCC. Odpoledne jsem opět byla v oddělení knihovních a informačních 
služeb, dostala jsem na starost vytvořit otázky na Tichou studovnu. Zda jsou zákazníci se 
studovnou spokojeni, popřípadě, co by změnili.  

Třetí den pokračoval informacemi v oddělení ochrany fondu, revize fondu, oddělení pro 
správu EIZ, referát správy knižního fondu a oddělení komunikace a fundraisingu. Tam jsem se 
dozvěděla jaké exkurze a pořady knihovna pořádá.  

Čtvrtý den jsme navštívily oddělení DNTK nebo-li oddělení digitální národní technické 
knihovny. Dále oddělení knihovních a informačních služeb, kde jsme se dozvěděly základní 
informace o studovně časopisů, informačních pultech, centrálním pultu služeb, registraci, self-
checku a výpůjčkách. Poté jsme pokračovaly do referátu historického fondu, kde jsme viděly 
ty nejstarší a nejvzácnější tisky a také trezor. Každé odpoledne jsme pracovaly na našich 
otázkách, které jsme také překládaly do angličtiny.  

Pátý den jsme se zúčastnily informačního kolečka v oddělení ISSN a  ref. vzdělávání. Poté jsem 
měla praxi v oddělení ochrany fondu, kde jsem svázané časopisy načítala do katalogu ALEPH. 

Další pondělí jsme měly naše poslední kolečka v oddělení ref. provozu a ref. obsahové 
prověrky fondu. Dále jsem měla praxi v oddělení ochrany fondu, kde jsem ve skladu 
kontrolovala nevázané časopisy. Odpoledne jsem se věnovala knihovnímu řádu, kde jsem se 
snažila označit ty nejdůležitější informace a pro zákazníky tak knihovní řád zkrátit.  

V úterý jsem se hned ráno zúčastnila praxe ve studovně časopisů, kde jsem řadila časopisy, 
zapisovala dotazy a zákazníky a zkoušela si vyhledávat v katalogu norem. Stejně tak proběhla 
i středa.  

Ve čtvrtek jsem pokračovala v praxi v oddělení ochrany fondu ve skladu a kontrolovala 
nevázané časopisy. Odpoledne jsme dodělaly knihovní řád. V pátek jsme měly poslední 
kolečko v oddělení meziknihovních služeb. Odpoledne jsme vraceli klíčky od šaten, dostaly 
hodnocení z praxe, výstupní list a rozloučily jsme se s NTK. 

Po čas odborné praxe jsem se dozvěděla spoustu nových informacích. Pracovníci jsou velice 
milí a těším se na další praxe v NTK. 

 

Co vím o NTK 

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České 
republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. NTK dříve sídlila v Klemetinu. Na dálku 
poskytuje NTK elektronicky kolem 18 tisíc odborných časopisů z oblasti techniky, přírodních 
věd a medicíny pro studenty, pedagogy a výzkumníky více než 70 vysokých škol, ústavů 
Akademie věd ČR, velkých knihoven a dalších výzkumných organizací. NTK sestává z několika 
oddělení. Kapacita tří podzemních skladů je 1,3 milionu svazků. Volný výběr ve čtyřech 
nadzemních patrech se může pochlubit maximální kapacitou 660 000 knihovních jednotek, 
reálně využitelná kapacita je okolo 500 tisíc svazků. Fond NTK umístěný ve volném výběru je 
opatřen elektronickými čipy RFID umožňujícími samoobslužné vypůjčování i vracení 
publikací. Ve volném výběru jsou publikace tematicky uspořádány podle klasifikačního 
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systému Kongresové knihovny (LCCS). Ve studovně časopisů jsou k disposici sešity aktuálního 
a předešlého ročníku asi dvou tisíc titulů z fondu Národní technické knihovny a Ústřední 
knihovny ČVUT. V elektronické podobě má návštěvník k disposici více než 10 000 titulů 
odborných periodik (vesměs v angličtině) zejména z produkce vydavatelství Elsevier, J. Wiley 
a Springer Verlag. NTK nabízí referenční, rešeršní, konzultační a meziknihovní výpůjční služby, 
badatelnu, archiv historického fondu (např. služba Elektronické knihy na objednávku), 
studovny odborných časopisů, norem, konferenční sál s 230 místy s moderní audiovizuální 
technikou, režií a tlumočnickými kabinami, výstavní síň zaměřující se na prezentaci 
současného umění a architektury. 

V NTK je 29 individuálních studoven (z toho 2 pro tělesně handicapované a 2 individuální 
multimediální studovny využitelné např. zrakově postiženými), 18 týmových studoven a noční 
studovna s provozem v době, kdy je knihovna jinak zavřena. Celková kapacita studoven je 1322 
osob. Dále je k dispozici kavárna se 150 místy a v podzemních garážích 300 parkovacích míst 
pro automobily a 200 stání pro kola. Knihovna má více než 500 relaxačních míst, wi.fi signál v 
celém objektu, možnost samoobslužného vypůjčování a vracení knih, samoobslužná 
kopírovací a tisková zařízení a 34 infokiosků pro přístup do on-line katalogů fondu NTK. Dále 
od 1. července 2010 je zákazníkům k dispozici 150 počítačových terminálů, rozmístěných od 3. 
do 6. patra s přístupem na internet, Open Office, Irfan View a také právnické databáze Codexis 
Advokacie a ASPI. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongresová_knihovna

