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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych 343304

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Bibliotekarz dziedzinowy.
Bibliotekarz zbiorów specjalnych.
Pracownik biblioteki.
Pracownik do spraw gromadzenia zbiorów.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3433 Gallery, museum and library technicians.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Górski – Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, Legionowo.
Łukasz Kapica – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Maciej Szablewski – Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Żaneta Kubic – Biblioteka Jagiellońska, Kraków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
Jolanta Stępniak – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych dobiera książki i inne materiały biblioteczne5 oraz
kolekcje czytelnicze z uwzględnieniem zainteresowań, poziomu wiedzy, potrzeb zawodowych lub
edukacyjnych, zapotrzebowań i osobowości czytelników, ich wieku oraz etapu rozwoju. W tym celu
współpracuje z różnymi instytucjami oraz klientami indywidualnymi i czytelnikami.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych wykonuje pracę o charakterze administracyjno-biurowym
i informacyjno-usługowym. Identyfikuje potrzeby użytkowników oraz uczestniczy w określaniu
i realizowaniu polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych. Dobiera książki i inne materiały
biblioteczne (w tym także zbiory cyfrowe) do potrzeb indywidualnego klienta, uwzględniając
indywidualną wrażliwość, wiek, zainteresowania itp., a także do potrzeb użytkowników instytucji, w
której pracuje lub z którą współpracuje.
Na bieżąco monitoruje rynek wydawniczy, księgarski8, w tym także antykwaryczny7 oraz wyszukuje
książki i inne materiały biblioteczne niedostępne w księgarniach.
Angażuje się w akcje rozbudzania zainteresowań czytelnictwem oraz jego dalszej promocji6. Tworzy
informacje bibliograficzne3 o materiałach bibliotecznych.
Do zadań doradcy do spraw zasobów bibliotecznych należy śledzenie rynku książki z danej dziedziny
w celu wzbogacenia zbioru bibliotecznego, prowadzenia ich zakupów i innych materiałów
bibliotecznych, zgodnych w potrzebami czytelników.
W wydawnictwach lub firmach kolporterskich dokonuje subskrypcji9 książek i czasopism
elektronicznych. Wyszukuje bazy danych, które powinny być subskrybowane przez instytucje oraz
bierze udział w tworzeniu bibliotek cyfrowych1.
Zajmuje się popularyzacją wiedzy o kolekcji, organizując wydarzenia, typu: konferencje, seminaria,
spotkania autorskie, konkursy, wystawy, warsztaty.
Sposoby wykonywania pracy
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych wykonuje działania polegające m.in. na:
 analizowaniu wyników badań czytelnictwa oraz przeprowadzeniu badań ankietowych i rozmów
w celu identyfikacji potrzeb użytkowników danej instytucji,
 przygotowywaniu propozycje zakupu książek i innych materiałów bibliotecznych na zlecenie
instytucji lub osób prywatnych,
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kupowaniu książki i innych materiałów bibliotecznych dla instytucji zgodnie z ustawą Prawo o
zamówieniach publicznych oraz dla osób prywatnych,
uczestniczeniu w aukcjach antykwarycznych w imieniu instytucji lub osób prywatnych,
wycenianiu książki i innych materiałów biblioteczne na zlecenie instytucji lub osób prywatnych,
organizowaniu spotkań z autorami oraz innych akcji na rzecz promocji czytelnictwa,
organizowaniu akcji wymiany książek (materiałów bibliotecznych) pomiędzy instytucjami,
przeprowadzaniu akcji promocyjnych i popularyzatorskich z wykorzystaniem nowych technologii,
wspieraniu bibliotekarzy dziedzinowych i bibliotekarzy zbiorów specjalnych w wyszukiwaniu
materiałów bibliotecznych tworzących kolekcje dziedzinowe i specjalne,
zarządzaniu kolekcją w zakresie jej uzupełniania na podstawie przyjętej przez instytucję polityki
gromadzenia zbiorów przez różne formy nabycia: dary, kupno, wymiana, egzemplarz
obowiązkowy, subskrypcja,
dbaniu o dobry stan zachowania kolekcji (wycofywaniu ze zbioru dzieł zniszczonych),
prowadzeniu polityki zarządzania dubletami2 i selekcjonowaniu zasobów,
obsługiwaniu urządzeń biurowych, przeszukiwaniu i tworzeniu baz danych, korzystając
z bibliotecznych systemów komputerowych oraz innych źródeł informacji.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych są pomieszczenia
biblioteczne, w których przechowywane są zbiory książek oraz pomieszczenia biurowe zapewniające
właściwe, bezpieczne i efektywne posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem,
wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne
oraz instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną.
Praca jest wykonywana przeważnie w pozycjach siedzącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę
sprzętu komputerowego i przeglądanie książek oraz stojącej i chodzącej.
Miejscem pracy są także antykwariaty, targi, księgarnie i inne biblioteki, w których doradca do spraw
zasobów bibliotecznych poszukuje materiałów bibliotecznych do księgozbioru. Praca może więc być
wykonywana także w innych pomieszczeniach niż wyżej wymienione, sporadycznie również na
zewnątrz, a także może być związana z przemieszczaniem się.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu, z oprogramowaniem biurowym oraz systemy biblioteczne,
 sprzęt biurowy (telefon, kserokopiarkę, niszczarkę, projektor),
 drukarkę, skaner,
 aparat cyfrowy,
 skrzynie do transportu materiałów bibliotecznych,
 wózek biblioteczny.
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Organizacja pracy
Działania doradcy do spraw zasobów bibliotecznych zwykle wykonywane są w systemie
jednozmianowym, a dzienny czas pracy wynosi 8 godzin. W zależności od warunków zatrudnienia
praca może mieć charakter stały i pełnoetatowy lub też zadaniowy. Może być realizowana na
samodzielnym stanowisku w strukturze danej instytucji lub też w ramach komórki organizacyjnej
odpowiadającej za gromadzenie zbiorów bibliotecznych.
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych może także prowadzić jedno- lub wieloosobową
działalność gospodarczą i świadczyć swoje usługi instytucjom lub klientom prywatnym.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych narażony jest m.in. na:
 obciążenie wzroku oraz układu kostno-szkieletowego w związku z pracą przy komputerze,
 kontakt z kurzem, roztoczami, pleśnią i innymi mikroorganizmami, co wynika ze stanu materiału
bibliotecznego,
 zagrożenia mechaniczne związane z przenoszeniem i układaniem na półkach materiałów
bibliotecznych oraz przemieszczaniem się w wąskich przejściach,
 stres wynikający ze zmian w prawie i w nowych technologiach oraz wynikający z presji czasu,
konieczności podejmowania decyzji dotyczących zakupów zasobów bibliotecznych (w tym aukcji),
a także wynikający z kontaktu z usługobiorcami.
Do chorób występujących w zawodzie można zaliczyć m.in.: dysfunkcje/wady wzroku i reakcje
alergiczne.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód doradca do spraw zasobów bibliotecznych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 ostrość wzroku,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 rozróżnianie barw;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 dobra pamięć,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność podejmowania trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 komunikatywność,
 skrupulatność,
 wytrwałość i cierpliwość,
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rzetelność,
radzenie sobie ze stresem,
samodzielność,
dokładność,
wysoka kultura osobista,
ciekawość poznawcza.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do wykonywania obowiązków doradcy do spraw zasobów bibliotecznych konieczne są sprawność
obu rąk i dobry wzrok, odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa, odporność na stres oraz presję
czasu.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są: alergia na kurz i roztocza oraz wady wzroku
wykluczające prace przy komputerze. Ograniczeniami mogą też być: zły stan psychiczny i słaby układ
nerwowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych
preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i Bibliologia lub
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby z
wyższym wykształceniem II lub III stopnia na wymienionych kierunkach.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych ułatwia posiadanie dyplomu
ukończenia studiów I oraz II stopnia na kierunku na kierunku Zarządzanie informacją i Bibliologia lub
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz posiadanie odpowiednio tytułu licencjata lub
magistra.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych są
m.in.:
 suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 zaświadczenia/certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające:
 biegłą obsługę komputera i urządzeń biurowych,
 znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie min. B2,
 dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliologii i informatologii lub
dziedzin zgodnych z profilem gromadzenia zasobów bibliotecznych,
 doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub placówkach o kierunku działania zgodnym
z profilem gromadzenia zbiorów, a także w firmach działających w zakresie rynku
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wydawniczego, księgarskiego i antykwarycznego na stanowiskach, na których uzyskano
przydatne doświadczenie zawodowe.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych po zdobyciu doświadczenia może awansować na
stanowisko kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za politykę gromadzenia zbiorów.
Możliwość rozwoju zawodowego może uzyskać także poprzez:
 ukończenie studiów wyższego I oraz II stopnia na kierunkach Zarządzanie informacją i Bibliologia
lub Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo,
 ukończenie specjalistycznych kursów w zakresie metod pracy z książką i czytelnikiem,
 rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych nie ma możliwości
potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Uczelnie wyższe poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie
odpowiednio tytułu licencjata lub magistra na kierunku Zarządzanie informacją i Bibliologia lub
Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo lub pokrewnym.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kierownik biblioteki
Nauczyciel bibliotekarz
Bibliotekoznawca
Broker informacji (researcher)
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
S
Bibliotekarz
Technik informacji naukowej

134908
235904
262203
262204
262206
343301
343303

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Badanie i identyfikowanie potrzeb czytelniczych klientów.
Z2 Monitorowanie rynku wydawniczego i księgarskiego.
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Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8

Monitorowanie rynku antykwarycznego.
Prowadzenie polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych.
Szacowanie wartości zbiorów będących własnością klienta lub pracodawcy.
Promowanie wiedzy o kolekcjach bibliotecznych.
Promowanie i prezentowanie materiałów bibliotecznych w serwisach internetowych.
Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, targach, wystawach i innych formach promocji
książek.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Określanie i realizowanie polityki gromadzenia
materiałów bibliotecznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Określanie i realizowanie polityki gromadzenia materiałów
bibliotecznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Badanie i identyfikowanie potrzeb czytelniczych klientów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady dotyczące badania i określania potrzeb
czytelniczych użytkowników – instytucji,
organizacji i osób prywatnych;
Zasady dotyczące aktualizowania i uzupełniania
komputerowych baz danych zawierających
propozycje zakupu materiałów bibliotecznych
zgodnych z profilem tworzonej kolekcji;
4
Zasady dotyczące tworzenia księgozbiorów dla
różnych grup użytkowników;
Zasady dotyczące analizy katalogów zbiorów
bibliotecznych instytucji pod kątem ich rozwoju;
Zasady dotyczące przewidywania potrzeb
czytelniczych;
Raporty i publikacje dotyczące czytelnictwa.









Badać i określać potrzeby czytelnicze
użytkowników;
Aktualizować i uzupełniać komputerowe bazy
danych zawierające propozycje zakupu
materiałów bibliotecznych zgodnych z profilem
tworzonej kolekcji;
Tworzyć księgozbiory dla różnych grup
użytkowników;
Analizować katalogi zbiorów bibliotecznych
instytucji pod kątem ich rozwoju;
Przewidywać potrzeby czytelnicze na podstawie
danych uzyskiwanych z instytucji w której jest
zatrudniony lub z rynku wydawniczego;
Wykorzystywać raporty i publikacje dotyczące
czytelnictwa dla potrzeb przewidywania potrzeb
czytelniczych.

Z2 Monitorowanie rynku wydawniczego i księgarskiego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Raporty i publikacje dotyczące ruchu
wydawniczego i księgarskiego;
Zasady dotyczące analizy ofert dostawców
nowości wydawniczych;
Zasady dotyczące aktualizowania katalogów
wydawców (baz danych nowości i zapowiedzi
wydawniczych);
Procesy i mechanizmy związane
z rynkiem książki w kraju i za granicą.





Analizować raporty i publikacje dotyczące ruchu
wydawniczego i księgarskiego;
Analizować oferty dostawców nowości
wydawniczych – krajowych i zagranicznych;
Analizować katalogi wydawców (baz danych
nowości i zapowiedzi wydawniczych);
Wykorzystywać w swojej działalności wiedzę
z zakresu procesów związanych z rynkiem
książki w kraju i za granicą.

Z3 Monitorowanie rynku antykwarycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Raporty i publikacje dotyczące rynku
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Korzystać z raportów i publikacji dotyczących
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antykwarycznego i kolekcjonerskiego;
Zasady dotyczące analizy katalogów aukcyjnych;
Zasady reagowania na okazje aukcyjne;
Pozaantykwaryczne źródła zakupu unikalnych
książek (materiałów bibliotecznych).





runku antykwarycznego i kolekcjonerskiego;
Analizować katalogi aukcyjne;
Reagować na okazje aukcyjne;
Monitorować pozaantykwaryczne źródła zakupu
unikalnych książek (materiałów bibliotecznych).

Z4 Prowadzenie polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady realizowania zakupów materiałów
bibliotecznych z uwzględnieniem
obowiązującego prawa;
Zasady nieodpłatnego pozyskiwania materiałów
bibliotecznych i wymiany międzyinstytucjonalnej
zbiorów;
Raporty i publikacje dotyczące rynku
wydawniczego i księgarstwa;
Profil tematyczny księgozbioru instytucji lub
osoby prywatnej w kontekście potrzeb jej
użytkowników;
Katalogi i kartoteki instytucji gromadzących
materiały biblioteczne;
Zasady dotyczące licytacji materiałów
bibliotecznych na aukcjach antykwarycznych;
Zasady wyboru ofert zakupów;
Zasady współpracy z dostawcami książek
i materiałów bibliotecznych;
Zasady negocjacji z wydawcami;
Zasady dotyczące pracy administracyjnobiurowej związanej z prowadzenie polityki
gromadzenia materiałów bibliotecznych.











Realizować zakupy materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem obowiązującego prawa;
Pozyskiwać materiały biblioteczne w drodze
wymiany i darów z innych instytucji lub osób
prywatnych;
Wykorzystywać w swojej pracy dane z raportów
i publikacji dotyczących rynku wydawniczego
i księgarstwa;
Gromadzić materiały biblioteczne zgodnie
z profilem tematycznym księgozbioru instytucji
lub osoby prywatnej;
Wykorzystywać w swojej pracy dane
z katalogów i kartotek instytucji gromadzących
materiały biblioteczne;
Licytować materiały biblioteczne na aukcjach
antykwarycznych;
Wybierać najkorzystniejsze oferty zakupów;
Współpracować z dostawcami książek i
materiałów bibliotecznych;
Negocjować z wydawnictwami;
Wykonywać prace administracyjno-biurowe
związane z prowadzeniem polityki gromadzenia
materiałów bibliotecznych.

Z5 Szacowanie wartości zbiorów będących własnością klienta lub pracodawcy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Raporty i publikacje dotyczące bibliofilstwa;
Znaki własnościowe instytucji;
Katalogi i publikacje dotyczące najważniejszych
księgozbiorów historycznych;
Katalogi i publikacje dotyczące najcenniejszych
materiałów bibliotecznych;
Zasady dotyczące określania proweniencji
materiałów bibliotecznych;
Zasady wyceny materiałów bibliotecznych;
Przepisy dotyczące rzeczoznawstwa materiałów
bibliotecznych.
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Wykorzystywać dane pochodzące z raportów
i publikacji dotyczących bibliofilstwa;
Identyfikować znaki własnościowe instytucji
Wykorzystywać w swojej pracy wiedzę na temat
katalogów i publikacji dotyczących
najważniejszych księgozbiorów historycznych;
Wykorzystywać w swojej pracy wiedzę na temat
katalogów i publikacji dotyczących
najcenniejszych materiałów bibliotecznych;
Określać proweniencje materiałów
bibliotecznych;
Ustalać wartość materiałów bibliotecznych,
ewentualnie pomagać w ich ustaleniu;
Stosować przepisy dotyczące rzeczoznawstwa
materiałów bibliotecznych.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie kontaktów z czytelnikami
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie kontaktów z czytelnikami obejmuje zadania
zawodowe Z6, Z7 i Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Promowanie wiedzy o kolekcjach bibliotecznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Metody promowania wiedzy o kolekcjach
bibliotecznych;
Zasady organizacji promocji wiedzy o kolekcjach
bibliotecznych;
Zasady upowszechniania wiedzy na temat
materiałów bibliotecznych;
Preferencje i wybory czytelników;
Sposoby komunikacji z czytelnikami;
Zasady dotyczące rozbudzania zainteresowania
kolekcją biblioteczną i poszczególnymi
materiałami bibliotecznymi.








Stosować różne metody promowania wiedzy
o kolekcjach bibliotecznych;
Organizować różne formy promocji wiedzy
o kolekcjach bibliotecznych;
Upowszechniać wiedzę na temat materiałów
bibliotecznych (np. konferencje, targi książki,
wystawy, konkursy);
Wykorzystywać w swojej pracy znajomość
preferencji i wyborów czytelników;
Komunikować się z czytelnikami;
Rozbudzać zainteresowanie kolekcją
biblioteczną i poszczególnymi materiałami
bibliotecznymi.

Z7 Promowanie i prezentowanie materiałów bibliotecznych w serwisach internetowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Rzeczywistość medialną, technologie
informacyjne oraz urządzenia i systemy
komunikacji;
Zasady wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej
na temat pozycji książkowej;
Strategie doboru narzędzi komunikacyjnych
do wykorzystywanych mediów.






Stosować w swojej pracy znajomość
rzeczywistości medialnej, technologii
informacyjnych oraz urządzeń i systemów
komunikacji, np. poprzez prowadzenie bloga lub
profilu na portalu społecznościowym;
Przygotować komunikaty tekstowe
i audiowizualne na potrzeby mediów
społecznościowych.
Wypowiadać się w formie ustnej
i pisemnej o pozycji książkowej;
Stosować strategie doboru narzędzi
komunikacyjnych do wykorzystywanych
mediów.

Z8 Organizacja i uczestniczenie w targach, wystawach i innych formach promocji książek
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Rynek wydawniczy, księgarski
i antykwaryczny;
Kalendarz imprez czytelniczych;
Harmonogram wydarzeń cyklicznych
i okazjonalnych niezwiązanych wprost
z czytelnictwem np. wystaw;
Narzędzia i techniki promocji książki skierowane
do różnych grup odbiorców;
Zasady przygotowania reklam materiałów
bibliotecznych;
Zasady organizacji spotkań autorskich.
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Przygotowywać materiały informacyjne
o organizowanych wydarzeniach;
Przygotowywać i prowadzić stoisko wystawowe;
Współpracować z wydawnictwami
i księgarniami przy organizowaniu akcji
promujących książki (targi, seminaria);
Przygotowywać różne formy reklamy
materiałów bibliotecznych;
Organizować spotkania autorskie.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań związanych z tworzeniem kolekcji występujących
w danej bibliotece.
Zbierania informacji o oczekiwaniach, zainteresowaniach czytelników i potrzebach klientów
zlecających uzupełnianie zbiorów bibliotecznych lub tworzenie własnej kolekcji.
Pomagania czytelnikom w znajdowaniu interesujących ich materiałów bibliotecznych.
Komunikowania się z otoczeniem: czytelnikami, współpracownikami, zleceniodawcami oraz
otoczeniem związanym z rynkiem książki.
Pracy w zespole w celu organizowania wydarzeń promocyjnych związanych z rynkiem książki,
promocją czytelnictwa.
Rozwoju osobistego i ustawicznego doskonalenia zawodowego w zakresie znajomości aktualnych
trendów wydawniczych.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu doradca do spraw zasobów bibliotecznych.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu doradca do spraw zasobów bibliotecznych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Doradca do spraw zasobów bibliotecznych może m.in.:
 prowadzić własną działalność gospodarczą, w ramach której możliwa jest współpraca
z osobami prywatnymi np. w zakresie pomocy w tworzeniu księgozbiorów prywatnych, a także
z instytucjami np. w sprawie tworzenia kolekcji tematycznych (m.in. norm i patentów, czasopism
naukowych, podręczników, literatury dla dzieci, klasyki literatury XIX w., literatury
iberoamerykańskiej),
 być zatrudniony w instytucjach gromadzących materiały biblioteczne, w szczególności
w komórkach odpowiedzialnych za określanie i realizowanie polityki gromadzenia, a także
wycenę zbiorów,
 znaleźć zatrudnienie w bibliotekach: archiwów i ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych, cyfrowych, dla osób niewidomych i niedowidzących, fachowych, kościołów
i grup wyznaniowych, medycznych, muzealnych, muzycznych, narodowych, naukowych,
parlamentarnych, polonijnych, publicznych, sądów i prokuratur, statystycznych, szkolnych
i pedagogicznych, szpitalnych, więziennych, wojskowych.
W badaniu Barometr zawodów 2018 zawód doradca do spraw zasobów bibliotecznych został
przyporządkowany do grupy bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej.
W 2018 roku grupa ta została zaliczona do zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba
wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających
wymagania pracodawców.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-
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pracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) do pracy w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych przygotowują
liczne szkoły wyższe na studiach I, II oraz III stopnia na kierunkach Zarządzanie informacją i Bibliologia
oraz Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, które posiadają w swej ofercie zarówno
uniwersytety, jak i wyższe szkoły zawodowe państwowe i niepaństwowe.
Szkolenie
Szkolenia dotyczące różnych aspektów pracy w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych
są organizowane regularnie przez biblioteki i ośrodki metodyczne, np. przez Bibliotekę Narodową,
biblioteki wojewódzkie i inne biblioteki naukowe oraz organizacje zawodowe np. Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 nowoczesne metody pracy z książką i czytelnikiem,
 prawa autorskie w bibliotece,
 psychologiczne aspekty pracy w bibliotece,
 nowe formy kolekcji bibliotecznych,
 źródła informacji,
 dobór kolekcji do biblioteki.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych
wynosi od 2120 zł do 5000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Na poziom wynagrodzenia w zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych mają także wpływ
m.in.:
 poziom wykształcenia,
 posiadane doświadczenie zawodowe,
 staż pracy,
 lokalizacja instytucji zatrudniającej,
 miejsce pracy.
W odniesieniu do własnej działalności stanowi pochodną liczby zleceń i realizowanych projektów.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie doradca do spraw zasobów bibliotecznych możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
– z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
– z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza przemieszczania się,
– z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
– z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem zapewnienia pracownikowi odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.











Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. poz. 1668).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 217, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (t.j. Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (t.j. Dz. U. poz. 369).

Literatura branżowa:




Antczak A., Walczak-Niewiadomska A. (red.): Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody?
O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia. Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódź – Warszawa 2017.
Babik W. (red.): Nauka o informacji. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Kakareko K., Sobczak J. (red.): Biblioteki i archiwa na jednolitym
rynku cyfrowym. Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018.
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Karzewska B. Nietypowi użytkownicy bibliotek. Poradnik psychologiczny. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2018.
Nieć G.: Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy. Wydawnictwo
Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
Nowicki R., Gomoliszek J., Wodniak K. (red.): Ochrona zbiorów bibliotecznych. Wydawnictwo
UKSW, Bydgoszcz 2016.
Szablewski M., Zakrzewski W.: Bibliotekarze XXI wieku: usługodawcy, radykalni katalogerzy,
animatorzy kultury. Rocznik Biblioteki Narodowej, Warszawa 2015.
Tokarska A. (red.): Bibliotekarstwo. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2013.
Wojciechowski J.: Biblioteki w nowym otoczeniu. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2014.
Wojciechowski J.: O bibliotekach po mojemu. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2012.
Żbikowska-Migoń A., Skalska-Zlat M. (red.): Encyklopedia książki. Tom I i II. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Platforma Edukacyjna Bibliotekarzy: http://moodle.ebib.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Biblioteki Narodowej: http://www.bn.org.pl
Portal Lustro Biblioteki, baza wiedzy na temat bibliotek: http://lustrobiblioteki.pl
Portal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: http://www.sbp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.
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Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Biblioteki cyfrowe

Zorganizowane kolekcje cyfrowych informacji.

http://dl.psnc.pl/co-to-jestbiblioteka-cyfrowa
[dostęp: 31.10.2018]

2

Dublet

Drugi identyczny egzemplarz jakiegoś przedmiotu.

https://sjp.pl/dublet
[dostęp: 31.10.2018]

3

Informacja
bibliograficzna

Zbiór opisów bibliograficznych dokumentów
dobranych według określonych kryteriów. Zawiera
dane zaczerpnięte z różnych typów bibliografii.
Najczęściej wykorzystywanymi źródłami informacji
bibliograficznej są katalogi, które skierowują do
dokumentów znajdujących się w zbiorach biblioteki.

http://www.ebib.pl/publikacje
/matkonf/biblio21/poster_ref1
1.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

4

Księgozbiór

Zbiór książek, rękopisów i druków. Wydzielona w
określonym celu grupa materiałów bibliotecznych.
Celowo skompletowany zbiór książek.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.):
Podręczny słownik
bibliotekarza. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2011

5

Materiały
biblioteczne

Dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli
ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania,
niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu
treści, zwłaszcza: dokumenty graficzne
(piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne
i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne
i elektroniczne, stanowiące przedmiot gromadzenia
w bibliotekach, w odróżnieniu od dokumentów
będących przedmiotem gromadzenia w archiwach
i muzeach.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.):
Podręczny słownik
bibliotekarza. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2011

6

Promocja
czytelnictwa

Zespół działań i środków, za pomocą których
wydawnictwo, księgarnia lub biblioteka przekazują
otoczeniu informacje charakteryzujące ich usługi,
kształtują potrzeby swych klientów, wzmagają
stopień znajomości oferowanych przez siebie
książek i innych dokumentów oraz pobudzają
i ukierunkowują popyt.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.):
Podręczny słownik
bibliotekarza. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2011

7

Rynek antykwaryczny
(rynek antykwarski)

Całokształt stosunków zachodzących pomiędzy
antykwariuszami, wydawcami, hurtownikami,
księgarzami i nabywcami, obejmujący różne formy
sprzedaży i kupna dawnych, używanych książek,
czasopism, rycin, nut, map i innych materiałów,
których nakład został już wyczerpany.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.):
Podręczny słownik
bibliotekarza. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2011

8

Rynek książki (rynek
księgarski)

Całokształt stosunków zachodzących pomiędzy
wydawcami, hurtownikami, księgarzami
i nabywcami obejmujący różne formy sprzedaży
i kupna książki.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.):
Podręczny słownik
bibliotekarza. Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2011

9

Subskrypcja

Prawne zobowiązanie do nabycia określonej
publikacji, często połączone z przedpłatą.

https://sjp.pl/subskrypcja
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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