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V rámci mého bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Karlově
univerzitě jsem měl splnit povinnou odbornou praxi. Tuto praxi jsem se rozhodl splnit
v Národní technické knihovně v Praze, se kterou jsem se seznámil v rámci exkurze v 1. ročníku.
Tuto knihovnu jsem si vybral proto, že nabízí rozsáhlou možnost praxe v jednotlivých oddělení
knihovny a především proto, že jako jedna z mála knihoven v ČR se zabývá digitalizací, které
mě zajímá, a byla tu možnost si vyzkoušet, jaké to je pracovat v oddělení, které se zabývá
zpracováním digitalizovaných materiálů.
Praxe v délce 15 dní byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Během teoretické části
jsem se společně s novými zaměstnanci knihovny zúčastnil tzv. informačních koleček, krátkých
exkurzí do jednotlivých oddělení knihovny, během kterých nám byla představena činnost
a funkce jednotlivých útvarů a zaměstnanců.
Prvním informačním kolečkem byla exkurze po budově NTK, během níž jsme si prošli celou
budovu a dozvěděli se mnoho informací o samotné budově knihovny.
Prvním oddělení, které jsme navštívili, bylo oddělení budování fondu neboli akvizice,
jehož hlavním úkolem je objednávání a nakupování nových knih a časopisů především
technického zaměření.
Dalším oddělením bylo oddělení katalogizace. Zde jsem měl možnost vidět, naživo to, co jsme
se učili v minulém semestru, např. katalogizační záznam dle MARC 21, jeho vytvoření a obsah.

Praktickou část praxe jsem poté absolvoval v referátu historického fondu a oddělení
systémové architektury. Mým úkolem zde bylo vyhledávání knih, které vlastní knihovna a které
je možné zdigitalizovat, tj. ty které ještě nebyly jinde zdigitalizované. Digitalizace těchto knih
je možná pouze díky programu VISK 6, což je národní program digitálního zpřístupnění
vzácných dokumentů do roku 1800. Během této činnosti jsem především využil své znalosti
s vyhledáváním na internetu, konkrétně v databázích, ve kterých se nacházejí zdigitalizované
knihy.
Během praxe jsem měl možnost i pomoci s přípravou 11. ročníku Konference o šedé literatuře
a repozitářích (NUŠL). Pomáhal jsem s organizací přicházejících účastníků i přednášejících.
Posledním oddělením, ve kterém jsem měl možnost během praxe působit coby referent, bylo
oddělení ICT služeb. Zde jsem měl možnost využít mé znalosti a zároveň si mohl vyzkoušet
praktickou část předmětu, který momentálně navštěvuji, jedná se o Věcné pořádání informací
a znalostí. Mým úkolem zde byla příprava naskenovaných zdigitalizovaných dokumentů
a jejich metadat v produkčním a archivačním programu ProArc a k následnému uložení
a zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius.
Absolvovaná patnáctidenní praxe byla pro mně velkým přínosem a to nejen pro můj osobní
rozvoj v oboru, ale i v profesní oblasti. Měl jsem možnost se naučit mnoho nových věcí,
dozvěděl jsem se a vyzkoušel si, jak to v knihovně skutečně funguje a díky informačním
kolečkům jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací a zkušeností.
Z této praxe si odnáším spoustu pozitivních dojmů a cenných zkušeností, které budu moci
v budoucnosti určitě uplatnit a využít.
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Dále jsme navštívili např. oddělení revize fondu, které se zabývá porovnáváním skutečného
stavu knihovních jednotek v knihovním fondu se stavem evidence a výpůjček, nebo oddělení
ISSN, které je Českým národním střediskem ISSN a zabývá přidělováním ISSN periodikům
v ČR.

