
Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník v oddělení 

pro děti a mládež (se zvláštním důrazem na přípravu besed, projektů a volnočasových aktivit) 

Datum nástupu: dle domluvy, nejlépe od 1. září 2017 

Úvazek: 0,88   (35 hodin týdně) 

Nabízíme: 

 perspektivní zaměstnání, 

 finanční podmínky dle platných platových tarifů a možné osobní ohodnocení, 

 zaměstnanecké benefity (stravování, 5 týdnů dovolené), 

 systém vzdělávání, 

 místo výkonu práce: Frýdek-Místek. 

 

Přihlášky do výběrového řízení zašlete nejpozději do 16. srpna 2017 buď poštou na adresu: Městská 

knihovna Frýdek-Místek, p.o., Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, nebo e-mailem na: 

liberdova@mkmistek.cz 

Součástí přihlášky je: 

 strukturovaný profesní životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 

 motivační dopis, 

 písemně zpracovaný návrh přípravy akce s dětmi do 15 let s využitím dětské knihy 

(beletristické nebo naučné) v délce cca 1 hodiny,  

 souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zák. č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po 

ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady 

skartovány. 

 

Bližší informace: Mgr. Irena Liberdová, liberdova@mkmistek.cz 

Kvalifikační požadavky 

Odborná příprava a certifikáty:  

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou event. 

vysokoškolské  v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v oboru, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, 

učitelství a sociální péče, event. vysokoškolské v těchto oborech. 

Měkké kompetence: 

Efektivní komunikace, spolupráce, flexibilita, uspokojování zákaznických potřeb, samostatnost, řešení 

problémů, plánování a organizace práce, aktivní přístup, zvládání zátěže, objevování a orientace 

v informacích, ovlivňování ostatních, kreativita, výkonnost, schopnost celoživotního učení. 

Obecné dovednosti: 

Počítačová způsobilost, jazyková způsobilost v češtině, (další jazyk na úrovni minimálně A2), 

numerická způsobilost, právní povědomí. 
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Způsobilost k řízení osobního automobilu je vítána. 

Odborné znalosti: 

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: 

knihovnické a informační služby, literatura, státní informační a kulturní politika, informační procesy, 

instituce v informační oblasti,  vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví, 

pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí, profilování, budování, základní 

znalosti zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických fondů, organizace a ochrana 

knihovního fondu, formy a metody individuální a kolektivní práce s dětským uživatelem 

knihovnických a informačních služeb, informační potřeby a bariéry a další … 

Odborné dovednosti:  

Orientace v základních elektronických informačních zdrojích, orientace v nakladatelské politice v ČR 

a zahraničí, orientace v aktuálně vydávaných titulech, poskytování výpůjčních služeb v knihovnách, 

ovládání automatizovaného knihovního systému, vyhledávání bibliografických a faktografických 

informací, jejich ověřování a správa bází dat, formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení, 

schopnost vystupování před veřejností, odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky 

v knihovnách, pedagogické schopnosti, příprava a realizace aktivit k podpoře dětského čtenářství, 

tvorba a realizace volnočasových činností a programů se zaměřením na výchovu ke čtenářství a další. 

 

 


