
 
 

Obsahový správce systémů pro budování, správu a 
ochranu novodobých knihovních fondů 

 
 
 

Národní knihovna ČR, Odbor správy fondů přijme pracovníka/pracovnici na pozici Obsahový správce 
systémů pro budování, správu a ochranu novodobých knihovních fondů.  
 
Náplň práce: 
Odpovědností pracovníka bude správa obsahu jednotlivých aplikací používaných v oblasti správy a 
ochrany knihovních fondů – zejména aplikace Virtuální depozitní knihovna, Registr odkyselování a 
Aplikace pro průzkum novodobých fondů. Pracovník bud odpovědný za datovou stránku uvedených 
softwarových nástrojů, tvorbu jednoduchých scriptů pro zajištění jejich chodu, odstraňování 
nalezených chyb atd. Dále se bude aktivně podílet na vývoji nových nástrojů v rámci projektu IN-
PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých 
knihovních dokumentů, který je financován prostřednictvím dotačního mechanismu NAKI II, 
zajišťovat technickou komunikaci se zúčastněnými knihovnami a vytvářet informace pro projektový 
web. 
 
Místo pracovní činnosti: 
Národní knihovna ČR, Centrální depozitář Hostivař (možnost práce na dálku dohodou) 
 
Požadujeme: 

VŠ vzdělání v oboru – informační vědy, nová média, informační technologie a jím podobné 

Zkušenosti se správou obsahu kulturní povahy 

Pokročilá počítačová gramotnost – psaní scriptů, práce s databází, úpravy dat 

Znalost správy digitálního obsahu výhodou 

Orientace v metadatových standardech výhodou 

Komunikativnost, schopnost spolupráce v týmu, aktivní přístup k řešení problémů 
 
Nabízíme: 

Pracovní poměr 1,0 úvazku na dobu určitou po dobu 5 let (do 31. 12. 2020) 

Nástup od 1. srpna 2016 

Platové ohodnocení ve 12. platové třídě dle platné platové tabulky, motivační odměny při dobré 
práci 

Možnost školení, osobní realizace, účast na řešení významného výzkumného projektu 

Stravenky 

5 týdnů dovolené 

Karta AMG (Asociace muzeí a galerií) opravňující k bezplatným nebo zvýhodněným vstupům 
do řady vybraných památek, muzeí a galerií 
 
Obsah přihlášky: 
Základní osobní údaje, profesní životopis a motivační dopis dokládající splnění výše uvedených 
požadavků zasílejte na e-mail: anna.vandasova@nkp.cz. 
 

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, kde budou moci předvést své 

předpoklady pro uvedené pracovní místo. 

mailto:anna.vandasova@nkp.cz

