ANALYTICKÉ

Číslo : 1429

Odvetvie :
kultúra

HODNOTENIE

PR Á CE

Platová
trieda : 10.11.04

Názov činnosti / funkcie / :
Knihovník VIII. a/

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŚ

Bezprostredne podriadená funkcia :

Platová
trieda :

Prax : do 9 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Tvorba koncepcie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly
-

spracúvanie metodických, analytických a rozvojových materiálov v oblasti knižnično-informačnej a bibliografickej
činnosti,
vytváranie štandardov v oblasti knihovníctva a bibliografie,
riešenie a zodpovednosť za odbornú, technickú a vecnú úroveň spracúvaných súborov informácií na celoštátnej úrovni,
vrátane súborného katalógu SR,
koordinácia odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných agend,
aplikovanie informačných technológií v podmienkach automatizovaných knižnično-informačných systémov a sietí,
prieskum, analýza, hodnotenie a interpretácia odborných informácií pre potreby výskumu, výroby a riadenia

POZNAMKA :

DÁTUM HODNOTENIE :

HODNOTENIE :

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

body : 220

A1.6 – VŠ

160

A3.5 – odborná prax do 9 rokov

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

60

body : 190

B1 I5/II4 – samostatná špecificky zložitá práca s vysokými nárokmi, vyžadujúca kreatívne myslenie
a využívajúca nové, neúplné informácie, pričom riešenie má dopad na celý odbor

140

B2.2 – výpočtová technika

10

B3.4 – riešenie zložitých úloh vyžaduje medzirezortnú spoluprácu

40

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

body :105

C1.4 – výsledky práce majú vplyv na činnosť knižnično-informačných zariadení v celoštátnom meradle

105

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /
body : 77
D1 Il/II2 – bežná fyzická námaha prevažne v sede
D2 A3/B3 – práce vyžadujúce dodržiavanie plánu s vysokými nárokmi na pozornosť a myslenie
C2/D2 – občasný kontakt so stránkou v nekonfliktnom prostredí
II3/III1 – riešenie zložitých problémov, zvládnuteľných za pomoci špec. podkladov a konzultácií
so zvýšeným zaťažením zmyslových orgánov

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

7
30
20
20

592

