Adam Kopolovič

Stáž v Anglii - Portsmouthu
Na této stáži jsem byl díky mé škole OA Praha a programu Erasmus +. Všechny mé výdaje byly zcela
hrazeny z grantu EU. Zúčastnil jsem se OSL Erasmus kurzu a dalších příprav, které se konaly ve škole.
Pracoval jsem v knihovně jménem Carnegie Library a Central Library v Portsmouthu. Tato společnost
se zabývá půjčováním a prodejem knih, tisknutím a skenováním papírů a vystavování parkovacích
dokladů. Carnegie Library, kde jsem pracoval přes polovinu stáže, je poměrně malá, zaměstnává 2
pracovníky. Zatím co Central Library je velká knihovna v centru Portsmouthu a zaměstnává přibližně
10 pracovníků.
Shrnutí pracovní mé náplně:
V knihovně jsem převážně mluvil se zákazníky, věnoval se personálu a byl vždy při ruce, tiskl jsem
papíry a skenoval soubory dle zákazníků, které potřebovali, objednával jsem knížky pro knihovnu,
které byla třeba dokoupit dle potřeby. Vyskladňování knížek a odesílání do jiných knihoven. Starání a
hlídání dětí, které zde měli akce. Pomocník při jakýkoliv akcí. Pracování v programu Spydus.

Volný čas:
Volný čas se našel zejména o víkendech, kdy jsem si plánoval aktivity na den sám, nebo jsme se
se spolužáky domluvili na programu, podle toho, co měl kdo chuť dělat. Navštívil jsem například:
Spinnaker tower, Gunwharf Quays, Old Portsmouth, Alexandra Park, Victoria Park, Clarence Pier, The
Point, Millennium Walkway, Portsmouth Harbour.
Hostující rodina:
Bydlel jsem se spolužákem z nižšího ročníku. S rodinou jsem spokojený, starala se o nás starší žena
s přítele, měli 2 psy. Naše ubytování bylo ve dvojlůžkovém pokoji, který dále obsahoval skříň a
kuchyňskou linku. Byl jsem víc než spokojen.
Shrnutí - přínosů stáže:
Na stáži jsem si převážně uvědomil, že se tolik nemusím bát mluvit. Uvědomil jsem si, že na tom
nejsem zas tak špatně a rozvíjel jsem svojí slovní zásobu. Dále jsem se naučil s programem, který se
jmenuje „Spydus“. Stáž mi také přinesla hodně pozitivní nálady do života, protože lidé zde jsou
výrazně odlišní než v ČR. Ochotnější a přátelští ať už jde o cokoliv.
Za tuto příležitost a zkušenost děkuji a jsem si jist, že využiji v mých budoucích pracovních aktivitách.
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