ANALYTICKÉ

HODNOTENIE

PR Á CE

Číslo : 1430
Názov činnosti / funkcie / :
Knihovník VIII. b/

Bezprostredne nadriadená funkcia :

Podľa doteraz platných predpisov :
Vzdelanie : VŠ

Bezprostredne podriadená funkcia :
Prax : do 9 rokov
Obsah pracovnej činnosti :

Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických
knižničných fondov vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť klasických jazykov
-

zabezpečovanie náročných špecializovaných odborných činností v oblasti výskumu, spracúvania, sprístupňovania
a ochrany historických knižničných fondov a slovacikálnych dokumentov,
riešenie právnych vzťahov deponovaných historických knižničných fondov s vlastníkmi,
spracúvanie starých a vzácnych tlačí mŕtvych jazykov / napr. latinčina, gréčtina, stredoveká nemčina, stredoveká
maďarčina a pod./ a ďalších zriedkavých jazykov / napr. arabščina, perština, turečtina, hebrejčina pod./

POZNAMKA :

DÁTUM HODNOTENIE :

HODNOTENIE :

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

A1.6 – VŠ
A3.5 – odborná prax do 9 rokov

160
60

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

B1 I5/II4 – samostatná špecificky zložitá práca vyžadujúca špeciálne vedomosti, kreatívne myslenie
a využívajúca nové, neúplné informácie
B2. 2 – výpočtová technika
B3.4 – riešenie zložitých úloh v spolupráci s viacerými rezortmi, regiónmi i zahraničím

140
10
40

C. ZODPOVEDNOSŤ / zodpovednosť za výsledky práce ,
zodpovednosť za bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného
rizika vzniku škody /
C1.4 – zodpovednosť za špecializovanú odbornú prácu – historické dokumenty, ktorá má celoštátny
dopad
C2.2 – existuje riziko poškodenia zdravia pri práci so starými dokumentmi
C3.2 – možnosť poškodenia starých a historicky cenných dokumentov pri manipulácii s nimi

105

15
10

D. ZÁŤAŽ / záťaž fyzická, záťaž psychická /

D1 I1/II2 – štandardné podmienky
D2 A3/B3 – vysoké nároky na myslenie, pozornosť, presnosť
C2/D2 – občasný kontakt so stránkou bez konfliktov
II3/III1 – zvýšené zaťaženie zmyslových orgánov, riešenie špecificky zložitých problémov

CELKOVÁ HODNOTA BODOV :

7
30
20
20

617

