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Na začátku praxe jsem byla seznámena s činností jednotlivých oddělení Národní technické
knihovny a pravidly potřebnými k jejímu správnému fungování. Navštívila jsem např.
oddělení akvizice, ale také oddělení historického fondu, nechybí ani oddělení katalogizace
nebo oddělení správy a provozu. Seznámila jsem se s meziknihovní a mezinárodní výpůjční
službou, kterou knihovna zajišťuje. Jednotlivá oddělení této instituce se liší počtem
pracovníků, každé z nich má specifické povinnosti vycházející z jejich náplně práce.
Během samostatné praxe jsem pracovala pod vedením paní Hvězdové v oddělení EIZ
(Elektronických informačních zdrojů) a dále pod vedením paní Charvátové v oddělení DNTK.
V oddělení EIZ jsem pracovala převážně s webovými stránkami TECHLIB, ověřovala jsem
funkčnost stránek a internetových odkazů. Také jsem pomáhala s teoretickou přípravou akce
jménem Mystery shopping.
V oddělení DNTK jsem propojovala hesla z Wikipedie a Polytematického strukturovaného
hesláře (PSH). Rámec zaměření hesel byl široký, od literatury po stavebnictví, sociologii
nebo zemědělství.

Přínos pro osobní rozvoj v oboru, návaznost praxe na předměty vyučované na ÚISK:
Přínosné pro mne bylo seznámení s knihovnickým systémem Aleph, vyzkoušela jsem si i
načítání knih do tohoto systému, a také s discovery systémem Summon, který je v knihovně
používán jako hlavní vyhledávač. Měla jsem během praxe možnost poznat zajímavé věci,
které mi v budoucnu budou jistě prospěšné. Nyní už znám důvod, proč odpadá lepená vazba
u knížek či časopisů, vím, že časopisy se po určité době svazují do svazků a dávají do
volného výběru, a dozvěděla jsem se, jakým způsobem se poskytují meziknihovní a
mezinárodní výpůjční služby, jak se dělá retrokonverze knih do počítačové podoby a důležité
pro mne bylo i setkání se jmennou katalogizací, kterou uplatním nejen v další výuce.
Doufám, že jednoho dne budu mít možnost pracovat se stejně příjemnými lidmi, jaké jsem
poznala v Národní technické knihovně.
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V rámci praxe jsem docházela také na soboty, které byly užitečné pro zkušenosti, které jsem
z nich získala. Během nich jsem trávila čas na Centrálním pultu služeb, na pultu registrací,
kde se registrují noví zákazníci do knihoven, nebo ve Studovně časopisů, kde jsem
přerovnávala časopisy podle správného pořadí.

