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Knihovník - katalogizátor 

Národní muzeum – Knihovna Národního muzea vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice 

  

Knihovník – katalogizátor do oddělení Základní knihovna 

  
   
Místo výkonu práce: 
Oddělení Základní knihovna, Vinohradská 1, Praha 1 

  
Nástup: 
říjen 2020 
  

Popis pozice: 
- jmenná i věcná katalogizace přírůstků českých i zahraničních monografií, seriálů i elektronických nosičů 

podle katalogizačních pravidel AACR2 a RDA ve výměnném formátu MARC21 prostřednictvím 
knihovnického systému Verbis společnosti Kp- sys s.r.o. 

 
Požadavky pro výkon práce: 

- VŠ (Bc./Mgr.) se zaměřením na informační studia a knihovnictví, nebo SŠ s praxí v knihovně, 
- výborná znalost katalogizačních pravidel AACR2 a RDA, 
- pasivní znalost NJ, AJ (RJ a základní znalost azbuky výhodou), 
- pečlivost, spolehlivost, systematičnost, komunikativnost, schopnost samostatné i týmové práce, 
- znalost Microsoft Office, schopnost vyhledávání potřebných informací na internetu, 
- zájem o nové technologie, ochota učit se, aktivní přístup ke svěřeným úkolům, 
- znalost práce s knihovními katalogy a informačními zdroji, 
- trestní bezúhonnost. 

Nabízíme: 
- pracovní úvazek 1,0, 
- pracovní poměr na dobu určitou  - zástup za MD a RD,  
- práci v odborné knihovně se zajímavým převážně historickým knihovním fondem, 
- stabilitu příspěvkové organizace, 
- zázemí významné kulturní instituce, 
- 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování a kulturu. 

Odměňování: 
Odměňování  podle  zákona  č. 262/2006 Sb.,  zákoník  práce, ve znění pozdějších předpisů,  a  podle  nařízení 
vlády  č.  341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
  
Termín pro podání přihlášky: 
21. 9. 2020 
 
Přihlášky zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu: „knihovník - katalogizátor“. 

Neúplné přihlášky budou vyřazeny.    

 

Způsob zpracování přihlášky: 
Motivační dopis 
Profesní životopis  
 
Kontakt: 
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Lachmanová, vedoucí oddělení Základní knihovna, tel.: 224 497 165, 
                              e-mail: eva.lachmanova@nm.cz 
  
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. 
 
Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání 
a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to 
maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 

 

mailto:personalni@nm.cz

