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Obor: Informační systémy a služby – Knihovnictví

Termín odborné praxe: 18. 5. 2015 – 29. 5 2015

29. 5. 2015
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Ve dnech 18. 5 2015 – 29. 5. 2015 proběhla naše praxe v Národní technické knihovně v Praze.
V těchto dvou týdnech jsme se seznámily s jednotlivými odděleními, která se v knihovně
nachází a s jejich samotným provozem. Zejména v prvním týdnu praxe jsme každé dopoledne
chodily po těchto odděleních a seznamovaly se s jejich pracovníky a jejich činností. V pondělí,
po té, co jsme si vyslechly základní informace o knihovně a udělaly si po ní malou exkurzi,
jsme se každá odebrala do svého oddělení, se kterým jsme se sblížily více. U mě to byl referát
historického fondu. Seznámila jsem se s jejich zázemím, viděla jsem ty nejstarší a nejvzácnější
tisky co se v knihovně nachází a podívala se do badatelny. Další den, to jest v úterý začala
naše dopolední kolečka. Podívaly jsme se po odděleních akvizice, katalogizace a do referátu
LCC. Odpoledne nás čekala exkurze po oddělení knihovních a informačních služeb, kde jsme
se seznámily se všemi jejich službami. Zde nám dali pár úkolů, ve kterých jsme měly vyzkoušet
jak snadné je pro uživatele najít některé z důležitých věcí. Ve středu 20. 5. jsme byly
v odděleních ochrany fondu, revize fondu, oddělení pro správu EIZ, referát správy knižního
fondu a oddělení komunikace a fundraisingu (pro mě asi nejlepší a nejzajímavější oddělení).
Odpoledne nás čekala práce na otázkách pro tichou studovnu. Ve čtvrtek jsme se podívaly
na oddělení DNTK (digitální národní tech. knihovny) kde nám řekli i něco o národním úložišti
šedé literatury (NUŠL). Poté jsme byly v oddělení knihovních a inf. služeb a pak nás čekal

tiché studovny. A v pátek 22. 5. nás čekala prohlídka oddělení ISSN (České národní středisko
ISSN) a referát vzdělávání. Pak už mě čekala práce v historickém fondu, kde jsem pomáhala
s revizí starých tisků. Odpoledne jsme překládaly vymyšlené otázky pro studenty do angličtiny.
Další týden v pondělí nás čekaly prohlídky posledních referátů. Byly to referát provozu
a obsahové prověrky fondu. Pak jsme měly praxi v odd. ochrany fondu, kde jsem kontrolovaly
ve skladu nevázané tituly časopisů. Odpoledne nás čekala práce na úpravě knihovního řádu,
abychom ho udělaly přehlednější pro uživatele knihovny. V úterý 26. 5. jsem již od rána
pracovala v referátu historického fondu, kde jsem zase pomáhala s revizí starých tisků.
Odpoledne nás čekala další práce s knihovním řádem. Ve středu jsem vytvářela seznam
signatur starých tisků v oddělení map a čistila jsem jednu ze starých mapovnic, jelikož se
chystá na výstavu. Odpoledne jsme následně dodělávaly knihovní řád. No a dnes, ve čtvrtek
28. 5. jsem dopoledne vyhledávala staré tisky, čistila některé z nich, pro jejich přípravu na
Muzejní noc a vybírala, které z nich se tam dostanou či ne. A právě teď odpoledne pracuji na
této zprávě. Zítra nás čeká poslední prohlídka jednoho z oddělení, a to oddělení
meziknihovních služeb. Pak už jen vrátíme klíče, popřípadě vypůjčené knihy a naše praxe
v NTK tak končí.
Během těchto 10 dní jsem se o knihovně dozvěděla spoustu nových informací. Její lokalita
je perfektní, jelikož kolem ní se nachází většina technických a na přírodní vědy zaměřených
vysokých škol. Její vizuální dojem je skvělý, velmi se mi líbí styl jakým je knihovna postavená,
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referát historického fondu. Odpoledne jsme nadále pracovaly na otázkách pro návštěvníky

technika je zde na každém kroku a to je vzhledem k jejímu zaměření dokonalé. Také všichni
vedoucí oddělení a referátů k nám byli velmi vstřícní, nikdo se k nám nechoval neslušně
a my pochopitelně také ne. Jak jsem již zde jednou napsala, mě osobně se nejvíce líbilo
oddělení fundraisingu, ve kterém bych si dokázala představit, že bych pracovala.
Být zde byl skvělý zážitek a hlavně zkušenost do dalších let a také doufám, že se do této
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knihovny někdy vrátím.
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