

ANALYTICKÝ LIST

Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra
Poradové číslo
hodnotenia: 2238

Číselný kód:
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Názov pracovnej činnosti:

Manažér šírenia literatúry v zahraničí 2

Bezprostredne nadriadený zamestnanec: riaditeľ LIC


Orientačná dĺžka odbornej praxe:  nad 9 rokov
Bezprostredne podriadení zamestnanci: 


Kvalifikačný predpoklad vzdelania:  VŠ
Ďalšia odborná príprava: postgraduálne vzdelanie
Obsah pracovnej činnosti:

Tvorba  koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí 

-	tvorba koncepcie šírenia slovenskej literatúry v zahraničí, začlenenej do systému reprezentácie slovenskej kultúry vo svete, príprava a realizácia konkrétnych krokov podpory medzinárodnej kultúrnej výmeny, vrátane prezentácie slovenskej literatúry v zahraničí, jej propagácie a podpory jej vydávania v zahraničí,
-	spracúvanie literárno historických analýz literárnych procesov doma i v zahraničí,
-	nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov so zahraničnými vydavateľstvami, medzinárodnými a národnými organizáciami v oblasti literatúry a knižnej kultúry, s organizáciami poskytujúcimi granty na preklad beletrie,
-	koncepčné budovanie a rozvíjanie dotačného systému s ohľadom na fungovanie podobných systémov vo svete,
-	vytváranie a napĺňanie koncepcie literárneho časopisu o slovenskej literatúre v angličtine, nemčine a iných jazykoch (Slovak Literary Review),
-	koncepčné vedenie vydávania ďalších publikácií v cudzích jazykoch (Album slovenských spisovateľov),
-	ideové zabezpečovanie konferencií, festivalov, sympózií a seminárov na Slovensku, ako aj účasť slovenských autorov na takýchto podujatiach v zahraničí,
-	koncepcia, príprava a koordinácia pri prezentáciách preložených slovenských kníh v zahraničí.



















Poznámka:


Dátum hodnotenia:                                               Hodnotiteľ:                                                                Podpis:

13.6.2002                                                          PhDr. Viktor Timura, CSc.

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
      predpoklady, odborná prax:

A1.6 – VŠ
160 b.

A3.6 – odb. prax nad 9 rokov
80 b.

B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
      zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov

B1. 5/4 – samostatná špecializovaná práca, spracúvanie nových a neúplných informácií,
               schopnosť analyzovať problém a navrhovať riešenia, koncepčne myslieť, koordinovať    
               činnosť na národnej i medzinárodnej úrovni
140 b.

B2. 2 –  PC
10b.

B3. 5 – spolupráca s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s katadrami slavistiky a slovakistiky na zahraničných univerzitách
50b.





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

C1. 5 zodpovednosť za výsledky  s dopadom na prezentáciu národnej kultúry v zahraničí, za fungovanie dotačného systému i za kvalitu vydávaných publikácií
135 b.




D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž

D1. 1,2 bežná záťaž
7 b.
D2. 3,3 koordinácia v tíme, presnosť, pozornosť
30 b.
4a     3,2  vysoké riziko psychickej ujmy
25 b.
     3,1 riešenie zložitých problémov s potrebou konzultácií
20 b.

Spolu: 657 bodov









