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Konkurs otwarty na stanowisko bibliotekarza  
w Bibliotece Instytutu Historycznego UW 

 

I. Oczekiwane kwalifikacje kandydatów: 

1. Posiadanie co najmniej tytułu magistra z zakresu historii lub informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa. 

2. Dodatkowym atutem będą: 

- biegła umiejętność obsługi komputera; 

- znajomość języka angielskiego (komunikatywna w mowie i piśmie); 

- znajomość formatu MARC21. 

II. Przewidywane obowiązki: 

- opracowywanie formalne i rzeczowe księgozbioru w formacie MARC21; 

- bieżąca obsługa wydawnictw wpływających do biblioteki (zamawianie, wymiana, dary, 

kupno); 

- obsługa czytelników oraz udzielanie informacji katalogowych, rzeczowych i 

bibliograficznych; 

- współpraca przy projektach w zakresie bieżącej działalności Biblioteki; 

- prowadzenie projektów w zakresie humanistyki cyfrowej (opcjonalnie). 

III. Procedura konkursowa: 

Termin składania dokumentacji: 21 lipca 2017 r. Liczy się data wpływu. 

Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z wybranymi 

kandydatami. Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniach 24-

26 lipca 2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 lipca 2017 r. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem 

określonej w Statucie UW procedury zatrudniania, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi 

podstawę do dalszego postępowania. 

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 sierpnia 2017 roku. 
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IV. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Zgłoszenie do konkursu: podanie do JM Rektora, które powinno zawierać 

informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

2. Odpis uzyskania tytułu magistra. 

3. Opis dotychczasowych doświadczeń zawodowych oraz list motywacyjny. 

4. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 

Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego). 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

 

 
	


