ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
kultúra

Poradové číslo
hodnotenia: 2240

Číselný kód:
1

0

0

7

2

0

Názov pracovnej činnosti:
Analytik
Bezprostredne nadriadený zamestnanec: vedúci oddelenia
informetiky

Orientačná dĺžka odbornej praxe:
Nad 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ÚSO
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania
-

-

-

prezentovanie projektov na podporu, propagáciu a šírenie slovenskej literatúry doma a v zahraničí
s dôrazom na širšie kultúrne súvislosti (nielen celoštátneho dosahu a významu pre Slovensko
i zahraničie). ,
systematické spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí na Slovensku, príprava
podkladov pre plány a vyhodnotenia,
samostatné získavanie informácií a zabezpečovanie ich prevodu do databázy zameranej na
rozličné aspekty slovenského literárneho života, sprostredkovanie je výstupov pre pracovníkov
LIC, pre domácich a zahraničných záujemcov.
dokumentačné a elektronické spracúvanie informácií z oblasti literárnej kultúry v SR,
zabezpečovanie ich pravidelného dopĺňania,

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
13.6.2002

Hodnotiteľ:
PhDr. Viktor Timura, CSc.

Podpis:

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
predpoklady, odborná prax:
A1.3 – ÚSO
70 b.
A3.5 - odborná prax nad 6 rokov
60 b.

B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov
B1. 4/2 samostatné odborné práce vyžadujúce profesionálny prístup k hodnotám slovenskej literatúry
80 b.
B2. 2 PC
10 b.
B3. 3 spolupráca s domácimi i zahraničnými partnerskými organizáciami, vydavateľstvami
30 b.

C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody
C1. 3 zodpovednosť za výsledky práce majú dopad na viaceré organizácie, ide o spracovanie,
archivovanie a šírenie informácií o literárnych osobnostiach a literárnom živote doma i v zahraničí
70 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1. 1,2 bežná záťaž
7 b.
D2 3,3 koordinácia, nároky na pozornosť, myslenie
30 b.
2,2 občasné kontakty so stránkou, nekonfliktné prostredie
20 b.
3,1 zložitá tímová práca, riešenie nových problémov
20 b.

Spolu : 387

