
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení  
na pozice katalogizátor a správce fondu 

1. 
Katalogizátor 
Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na úvazek 1 případně podle domluvy. 
 
Náplň práce: 

 jmenná a věcná katalogizace knihovních dokumentů (knihy, multimédia, periodika) v knihovním 
systému Aleph 

 řešení koncepčních a metodických úkolů spojených se zpracováním fondu knihovny 

 průběžná evidence a aktualizace časopisů (Aleph, úplný seznam periodik knihovny, Souborný 
katalog ČR Caslin) 

 služby ve studovně 

Očekáváme: 

 VŠ vzdělání knihovnického nebo humanitního směru 

 pokročilá znalost katalogizace v knihovním systému Aleph (katalogizační pravidla AACR2 a RDA, 
datový formát MARC 21) 

 předchozí praxe na obdobné pozici podmínkou 

 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (aj, nj) 

 dobrá uživatelská znalost aplikací MS Office (zejména Word a Excel) 

 zájem o práci v odborné knihovně 

 orientace v oborové literatuře výhodou 

 bezúhonnost, komunikativnost a spolehlivost 

2. 
Správce fondu 
Úvazek 1 případně podle domluvy. 
 
Náplň práce: 

 evidence a organizace fondu knihovny (stavění, ochrana a revize fondu podle knihovního zákona, 
technický popis knihovních dokumentů) 

 ukládání vrácených knihovních dokumentů a přírůstků do fondu knihovny 

 agenda upomínek a úbytků (odpisy knihovních jednotek) 

 agenda meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR 

 rozvoj elektronických služeb a technického zázemí knihovny (dílčí administrace webových stránek 
a EIZ, skenování, dohled nad údržbou uživatelských počítačů, kopírovacích zařízení a skenerů 
apod.) 

 služby ve studovně 

Očekáváme: 

 VŠ vzdělání knihovnického nebo příbuzného směru 

 zkušenost s knihovním systémem Aleph výhodou 

 práce na obdobné pozici výhodou 

 zkušenost s administrací webových stránek a jiných uživatelských aplikací výhodou 

 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (aj, nj) 

 dobrá uživatelská znalost aplikací MS Office (minimálně Word a Excel) 

 orientace v oblasti oborových elektronických informačních zdrojů vítána 

 zájem o práci v odborné knihovně 

 bezúhonnost, komunikativnost a spolehlivost 
 
 
 
 



Nabízíme: 

Zajímavou různorodou práci v menším pracovním kolektivu v historickém centru Prahy. 

Zaměstnanecké výhody (odborná školení, stravenky, 5 týdnů dovolené). 

Nástup možný od dubna 2016 nebo podle vzájemné domluvy. 

Strukturovaný životopis s průvodním dopisem zasílejte nejpozději do 14. 2. 2016 na emailovou adresu 
knihovny: knihovna@flu.cas.cz  
Vybraní kandidáti postupující do druhého kola výběrového řízení budou informováni nejpozději do 18. 2. 

2016. 

Kontakt: 

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. 

Jilská 1, Praha 1, 110 00 

http://knihovna.flu.cas.cz/ 

Tel.: 221 183 304 
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