Załącznik nr 5 do Statutu UŚ
Wymagania dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych
pracowników dokumentacji i informacji naukowej
§ 1. Wymagania ogólne:
1) wykształcenie:
a) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z zakresu
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, albo
b) stopień naukowy z bibliologii i informatologii, albo
c) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie inne niż
wymienione w lit. a oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu
bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, albo
d) stopień naukowy z innej dyscypliny niż wymienione w lit. b oraz co najmniej
dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej - potwierdzone stosownymi
dokumentami;
2) znajomość języka obcego potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez
uprawnioną instytucję.
§ 2. Wymagania dotyczące osiągnięć w zakresie działalności naukowo-badawczej, przy
czym wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych
kryteriów:
1) legitymowanie się publikacjami z zakresu bibliologii i informatologii albo nauk
zbieżnych z profilem naukowym danej biblioteki; pod uwagę brane są wszystkie
dotychczasowe publikacje kandydata z tych zakresów;
2) legitymowanie się publikacjami o charakterze informacyjnym i bibliograficznym
z zakresu bibliologii i informatologii albo nauk zbieżnych z profilem naukowym danej
biblioteki, innymi niż wymienione w pkt. 1;
3) legitymowanie się publikacjami o charakterze naukowym, innymi niż wymienione
w pkt. 1 i 2;
4) redakcja opracowań, o których mowa w pkt. 1-3;
5) inne formy aktywności naukowo-badawczej, a w szczególności udział w projektach
badawczych, prowadzenie badań z zakresu bibliologii i informatologii, badania
efektywności działalności bibliotecznej, tworzenie lub współtworzenie baz danych.
§ 3. Wymagania dotyczące osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej, przy czym
wymagane jest spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji
naukowej;
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych z innej dyscypliny niż wymienione w § 1 pkt 1
lit. b;
3) przygotowanie i realizacja różnych form dydaktyki bibliotecznej, w tym z zakresu
edukacji informacyjnej, również w wersji e-learningowej.

§ 4. Wymagania dotyczące działalności organizacyjnej, przy czym wymagane jest
spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:
1) pełnienie funkcji kierowniczych w bibliotece;
2) kierowanie projektami lub grantami, a także praca w stałych zespołach problemowych
biblioteki lub uczelni;
3) inicjowanie, projektowanie i wdrażanie usprawnień oraz innowacji w zakresie
organizacji pracy biblioteki;
4) opracowywanie dokumentów o znaczeniu praktycznym;
5) organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń lub praktyk;
6) członkostwo w komitetach i radach programowych konferencji, czasopism lub serii
wydawniczych;
7) współpraca z instytucjami z otoczenia nauki i sektora gospodarki.
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