ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
Kultúra

Poradové číslo
hodnotenia: 2237

Číselný kód:
1

0

1

1

2

5

Názov pracovnej činnosti:
Manažér šírenia literatúry v zahraničí 1
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:
vedúci oddelenia

Orientačná dĺžka odbornej praxe:
nad 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí
-

-

príprava a realizovanie projektov na propagáciu slovenskej literatúry v jednotlivých regiónoch
sveta v nadväznosti na zahraničnokultúrne záujmy Slovenska,
kritická reflexia súčasnej literárnej tvorby (produkcie) na Slovensku,
iniciovanie, navrhovanie a realizácia projektov propagujúcich slovenskú literatúru a knižnú kultúru
v zahraničí.
nadväzovanie kontaktov so zahraničnými i slovenskými inštitúciami a osobami (vydavateľstvami,
Slovenskými inštitútmi, kultúrnymi inštitúciami, lektorátmi slovakistiky, literárnymi agentmi, vecami,
spisovateľmi a prekladateľmi a i).
koordinovanie spolupráce pri realizácii projektov medzi domácimi a zahraničnými inštitúciami.
zabezpečovanie prezentácií slovenských kníh v preklade do cudzích jazykov a odborných
seminárov o slovenskej literatúre a prekladovej literatúre doma i v zahraničí.
poskytovanie informácií pre internetový informačný systém v slovenčine a v cudzích jazykoch.

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
13.6.2002

Hodnotiteľ:
PhDr. Viktor Timura, CSc.

Podpis:

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
predpoklady, odborná prax:
A1.6 VŠ
160 b.
A2

A3. 5 – nad 6 rokov
60 b.
B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov
B1 5/3 samostatný odborný profesionálny prístup k hodnoteniu slovenskej literatúry v celom jej
rozsahu, vysoko profesionálny a odborný prístup k jej hodnotám, dôkladná znalosť literárnej
a kultúrnej situácie v rozličných regiónoch sveta,schopnosť analýzy a syntézy problematiky
120 b.
B2 2 – výpočtová technika
10 b.
B3. 5 úzka súčinnosť s domácimi i zahraničnými spisovateľskými a prekladateľskými organizáciami,
vydavateľstvami, vysokými školami a inými inštitúciami, účasť v medzinárodných odborných tímoch
50 b.

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

C1. 4 vysoká zodpovednosť za prácu s dôsledkami na viaceré organizácie doma i v zahraničí
105 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1. 1/2 bežná fyz. práca prevažne v sede
7 b.
D2. 3 /3 nevyhnutnosť vysokej pozornosti a dodržiavania termínov
30 b.
2/2 kontakt s partnerskými organizáciami, flexibilita,interpersonálne vzťahy
20 b.
3/1 riešenie zložitých úloh
20 b.
Spolu: 582 bodov

