

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


Odvetvie : 
                              kultúra

Číslo :       1230 
Platová
trieda :             10.12.04 
Názov činnosti  / funkcie / :
                                                               Knihovník IX.



Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :


Vzdelanie :   VŠ 

 Platová 
 trieda : 

Bezprostredne podriadená funkcia : 






Prax : nad 9 rokov

Obsah pracovnej činnosti : 

Koordinovanie a metodické usmerňovanie tvorby a funkcií národných knižničných a informačných systémov, prieskum celoštátneho informačného fondu vrátane kontroly prác zaoberajúcich sa problematikou odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho významu

-	samostatné koncipovanie, tvorba, výskum, vedecké spracúvanie a vyhodnocovanie knižničných a informačných systémov v rámci národného informačného systému,
-	komplexné metodické usmerňovanie činnosti knižničných, bibliografických a informačných systémov / doplňovanie, spracúvanie, ochrana a sprístupňovanie fondov/,
-	zabezpečovanie národnej štandardizácie informačných nosičov,
-	výskum, spracúvanie a koordinovanie ochrany národného kultúrneho dedičstva – historických knižničných fondov a slovacikálnych dokumentov,
-	tvorba koncepcií a projektov, koordinácia a metodické usmerňovanie náročných knihovníckych a informačných podujatí na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
-	základný výskum v oblasti knihovníctva a v oblasti knižničných historických fondov a slovacikálnych dokumentov,
-	prednášková, expertízna, lektorská i edičná činnosť












POZNAMKA : 

DÁTUM  HODNOTENIE :                                                        HODNOTENIE : 





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


body : 240

A1.6 – VŠ                                                                                                                                                     160

A3.6 – odborná prax nad 9 rokov                                                                                                                 80




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


body :  200 

B1.I.5/II.4 – samostatná vysokošpecializovaná odborná zložitá práca s automatizovanými informačnými 
                   systémami, koncepčná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni, práca s novými informáciami       140

B2.3       - práca so zložitou technikou vlastnej činnosti                                                                                            20

B3.4      - práce v zahraničných databázach vyžadujúce kontakty s viacerými inštitúciami                                     40





C.  ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce , 
      zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného 
      rizika vzniku škody /

body :135

C1.5 – zodpovednosť za odbornú špecializovanú prácu s celospoločenským dopadom                                 135








D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /


body : 72 

D1.I.1/II.2 – bežná fyzická námaha prevažne v sede                                                                                             7
D2.A3/B3 – práce vyžadujúce dodržiavanie plánu s vysokým nárokom na pozornosť a myslenie                      30
     
4a  2/2    - riziko psychickej ujmy pri výkone prác                                                                                                15
  II3/III1 – k riešeniu zložitých problémov sú potrebné konzultácie, špeciálne podklady a pod.                         20




CELKOVÁ  HODNOTA  BODOV : 
                                                                                                                                                                                  647


