

A N A L Y T I C K É   H O D N O T E N I E   P R Á C E 

Rezort  (odvetvie)  
KULTÚRA

Poradové číslo hodnotenia:
            2315              
Číselný kód:
10.10.7.5.99
Názov pracovnej činnosti   :  
Knihovník                                                    


Bezprostredne nadriadený zamestnanec :

Orientačná dĺžka odbornej praxe : viac ako 6 rokov


Kvalifikačný predpoklad vzdelania:  

 VŠ I. st.

Bezprostredne podriadení zamestnanci : 






Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti : 

Samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie  historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov

	samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov a fondov,

spracúvanie záznamov historických knižničných dokumentov pre ich ústrednú evidenciu,
spracúvanie odborných posudkov pre schvaľovanie žiadostí na dočasný alebo trvalý vývoz historických knižničných dokumentov do zahraničia,
samostatná analytická činnosť v oblasti správy historických knižničných dokumentov a fondov,
samostatný odborný prieskum historických dokumentov a fondov u správcov a vlastníkov vrátane vypracovania odborných posudkov,
revízia historického knižničného fondu









POZNÁMKA : zákon č. 183/2000 Zúz. o knižniciach ...
                          zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane ...
                          zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch ...
DÁTUM  HODNOTENIA :  6.11.2003    HODNOTITEĽ :  Mgr. P. Sabov    PODPIS:
                                                                                                 SNK




A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX  / základná  odborná príprava , 
     nadväzná odborná príprava, odborná prax /

body: 185
                           

      A1.5 – VŠ I. stupňa (bakalárske vzdelanie)                                                                       125
      A3.5 -  odborná prax do 9 rokov                                                                                          60


B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE / zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zaradenie alebo
     zložitosť požadovanej techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných  
     vzťahov /


body : 170 

      B1 I. 5/II. 3 –  špecializované práce pozostávajúce zo zložitých
      činností s vysokými nárokmi na myslenie, s novými a meniacimi sa informáciami
      vrátane aplikácie najnovších výsledkov výskumu v oblasti HKF a HKD                         120
      B2.2 – práce s informačnými sieťami a systémami                                                             10                                                                             
      B3.4 – práce vyžadujúce stálu, pravidelnú spoluprácu pri riešení rôznorodých
      úloh viacerými kolektívmi a organizačnými útvarmi mimo vlastnej organizácie               40
      s dosahom na zahraničie pri riešení medzinárodných projektov
 
C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /

body : 95  

      C1.3 – výsledky práce  súvisia s komplexnou ochranou,
                  správou a prezentácia  kultúrneho dedičstva                                                           70                                                                                    
      C2.2 – existencia rizika ohrozenia zdravia v dôsledku práce s kontaminovanými 
                 fondmi a dokumentmi                                                                                                15
      C3.3 – existuje riziko vzniku škôd na zariadeniach a dokumentoch                                    10
D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /

 
body :  82 

      D1 I.1/II.2 – bežná fyzická námaha so striedaním polôh                                                     7
      D 2A.3/B.3 – práce vyžadujúce dodržiavanie plánu a časového harmonogramu 
      so zvýšenými nárokmi na myslenie, tvorivý prístup a pozornosť                                       30
      C.2/D2 – občasný kontakt so stránkou bez konfliktov                                                        20
      II.3/III.1 – riešenie zložitých problémov vyžadujúcich odborné konzultácie so zvýšením záťaže
       zraku                                                                                                                                    25


CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV :                                                                                       532                                


