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Vždycky jsem toužila si vyzkoušet pracovat v knihovně, která obsahuje snad všechny
složky knihovnictví, což Národní technická knihovna splňuje. Působí zde hodně
zaměstnanců, kteří vykonávají různé knihovnické práce. Díky informační kolečkům jsem
navštívila a viděla věci, které bych třeba nikdy nepoznala např. jsem spatřila nejstarší
knihu v NTK která pochází z 15. století a je uložena v historickém fondu. V informačních
kolečkách jsem navštívila např. oddělení revize fondu, dozvěděla jsem se něco o akvizici,
o ISSN, o ochraně fondu, o správě knižního fondu atd.
Pracovala jsem v oddělení digitální knihovny (DNTK), v referátu obsahové prověrky fondu,
v oddělení pro správu EIZ (elektronické informační zdroje), v oddělení ICT služeb. V DNTK
jsem propojovala hesla s odkazy z wikipedie. V oddělení EIZ jsem pracovala s
elektronickými zdroji, vypracovávala jsem data statistiky-jak často navštěvují čtenáři
knihovnu, jaké elektronické zdroje používají. V referátu obsahové prověrky jsem
vyřazovala časopisy a knihy. V oddělení ICT jsem dělala záznamy knih, které poté
zaměstnanci ICT dají do systému Kramerius.

Dále bych chtěla vyzdvihnout architekturu budovy. Patří do skupiny knihoven, která dbá i
na vozíčkáře, všude se dá dostat pomocí výtahů a to postiženým usnadňuje přístup k
dokumentům. Zmiňuji to zde proto, že ne každá knihovna toto poskytuje, protože hodně
knihoven sídli ve starých budovách.
Zaměstnanci NTK se o knihy starají velmi dobře. Studenti tu mají výbornou atmosféru a
klid pro učení. Můžou si zde pronajmout individuální studovny, které jsou trochu izolované
a dávají větší prostor pro soustředění. Konají se zde semináře a kurzy. V každém patře se
nachází mála kuchyně, kde si zaměstnanci mohou uvařit čaj nebo kávu.
Praxe v NTK mi hodně dala, prospěla mi, hodně užitečného jsem se zde naučila. Ráda
jsem v NTK pracovala. Doufám, že zde nabyté zkušenosti využiji ve svém studiu a při
vykonávání budoucí práce v některé z knihoven. Chtěla bych moc poděkovat knihovnicím
a knihovníkům, kteří mi pomáhali zejména paní L. Machalové.
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Nemůžu se úplně rozhodnout, kde se mi líbilo nejvíce. Každá z těchto prací obsahuje
pozitivní i negativní stránky. Oddělení ICT se mi vrylo do paměti nejvíce, zde jsem si
musela zapamatovat hodně úkonů a jednotvárnost zde nehrozila, proto se mi zdá tato
práce jako velmi dobrá. Na druhou stranu se mohlo stát, že udělám chybu, proto jsem se
musela hodně soustředit. Ve skladu knih jsem si vyzkoušela vyřazovat samostatně,
považuji to za dobrou zkušenost, jediné u čeho jsem se zarazila, že některé knihy jsou v
ruštině, tak jsem se více spoléhala na signatury, protože azbuce
vůbec nerozumím. Vyřazování časopisů se mi zdálo více náročné, z důvodu že titul skýtá
několik ročníků a tato činnost zabere hodně času.

