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Národní technickou knihovnu jsem si doslova zamilovala.
Odbornou praxi jsem zde měla již po třetí, přesto si to tu nemohu vynachválit. Plánuji,
že příští rok sem opět zavítám na další praxi. Mým snem by ovšem bylo, pracovat tu –
nejlépe v oddělení historického fondu, kde jsou ty nejstarší a nejvzácnější technické
a vědecké knihy.
Během praxe jsem nejvíce navštěvovala právě oddělení ochrany fondu a oddělení referátu
obsahové prověrky. Většinu času jsem trávila ve skladu, kde jsem vyřazovala staré časopisy
a knihy, které byly určeny k úplné likvidaci. Tato práce se mi moc líbila.
Kladně hodnotím i seznámení s administrativní prací v oddělení ochrany fondu, kde
jsem aktivovala identifikační a ochranné prvky NTK na svázaných časopisech a knihách,
které jsem později zařazovala do volného výběru dle LCC. Poslední činností v tomto
oddělení byla kontrola multiplikátů nevázaných periodik a kontrola stránkování
u poškozených knihovních jednotek.
Dvě dopoledne jsem strávila ve 4. patře u počítače, který mi byl přidělen na dobu,
co tu budu na praxi. Z oddělení pro správu EIZ jsem dostala práci v podobě hodnocení
kritérií kvality volně dostupných elektronických zdrojů na oborové bráně, měla jsem
tzv. kontrolovat aktuálnost webových stránek v databázi. Tato činnost byla složitější,
protože většina stránek byla v jiném jazyce, ale alespoň jsem si procvičila svou slovní
zásobu, což považuji za užitečné. Zprvu jsem se této práce bála, protože statistiky nejsou
mým koníčkem, ale nakonec to bylo docela zábavné.
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Tuto zkušenost, vlastně tedy odbornou praxi, doporučuji všem studentům informačních
služeb – knihovnictví, protože si myslím, že tato knihovna je opravdu velmi moderní
a na úrovni, takže se tu člověk naučí spoustu nového a dosud nepoznaného.
Na závěr chci poděkovat paní Lindě Machalové, která mi byla nápomocná po celou dobu
mé praxe. Také chci vyjádřit své poděkování paní Petrové z oddělení ochrany fondu za to,
že mě seznámila s chodem knihovny a zpříjemnila mi ten týden zde.
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