Tabela stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych
dla pracowników bibliotek akademickich
rekomendacja Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
(kwiecień 2018)
Stanowisko

Minimalne wykształcenie

Staż pracy w
bibliotece
naukowej *

Wymagania kwalifikacyjne**

Kustosz
biblioteczny

wyższe magisterskie
w zakresie
bibliotekoznawstwa lub
informacji naukowej

12 lat

- dorobek publikacyjny: minimum 2
publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej lub nauk pokrewnych
związanych ze specjalizacją biblioteki
- aktywny udział w konferencjach z zakresu
bibliotekoznawstwa lub informacji
naukowej lub nauk pokrewnych związanych
ze specjalizacją biblioteki (wygłoszone 2
referaty)
- udokumentowany dorobek związany
z działalnością organizacyjną

wyższe magisterskie oraz
studia podyplomowe
z zakresu bibliotekoznawstwa
lub informacji naukowej albo
inne związane ze specjalizacją
posiadanie stopnia
naukowego
Starszy
bibliotekarz

wyższe magisterskie

8 lat

- praktyka zewnętrzna w wymiarze 36
godzin w innej niż macierzysta bibliotece
naukowej
- udział w konferencjach z zakresu
bibliotekoznawstwa lub informacji
naukowej lub nauk pokrewnych związanych
ze specjalizacją biblioteki (minimum 1
wygłoszony referat)
- udokumentowany rozwój i/lub aktywność
w pracy zawodowej

Bibliotekarz

wyższe

6 lat

- praktyka wewnętrzna w wymiarze 20
godzin
- udokumentowany rozwój i/lub aktywność
w pracy zawodowej

Konserwator
książki

wyższe (specjalizacja:
konserwacja papieru i skóry
lub określona indywidualnie)

Starszy
magazynier
biblioteczny

średnie lub zasadnicze
zawodowe

- wymagania określone indywidualnie przez
bibliotekę

8 lat

1

Młodszy
bibliotekarz

wyższe

-

średnie

2 lata

Technikkonserwator
książki

średnie lub zasadnicze
zawodowe

-

Magazynier
biblioteczny

średnie lub zasadnicze
zawodowe

-

Pomocnik
biblioteczny

średnie lub zasadnicze
zawodowe

-

- wymagania określone indywidualnie przez
bibliotekę

* Liczba lat pracy z różnych bibliotek naukowych sumuje się
** Dodatkowe kryteria uwzględniane w procesie awansu:
- aktywny udział w radach, komitetach naukowych, zespołach projektowych lub kierowanie nimi
- projektowanie oraz wdrażanie usprawnień i innowacji do biblioteki
- nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z przedstawicielami innych bibliotek lub instytucji zewnętrznych
- działalność dydaktyczna i popularyzatorska
- działalność na rzecz stowarzyszeń zawodowych i innych organizacji branżowych

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne:
Kustosz biblioteczny
Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej; lub
wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji
naukowej albo inne związane ze specjalizacją; lub posiadanie stopnia naukowego
Staż pracy w bibliotece naukowej: 12 lat
Kryteria merytoryczne:
 Jest autorem minimum dwóch publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji
naukowej albo nauk pokrewnych związanych ze specjalizacją biblioteki, z czego jedna
recenzowana.
 Wygłosił co najmniej dwa referaty na ogólnopolskich konferencjach lub seminariach
z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej lub nauk pokrewnych związanych ze
specjalizacją biblioteki.
 Posiada udokumentowany dorobek związany z działalnością organizacyjną na rzecz biblioteki
i/lub środowiska zawodowego lub uczelnianego.
 Aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki i/lub uczelni (np. uczestnictwo w zespołach
bibliotecznych i uczelnianych, inicjowanie projektów i zmian, organizacja imprez
bibliotecznych, dydaktyka biblioteczna).
 Posiada dobrą znajomość wszystkich procesów bibliotecznych oraz umiejętności związane z
ich realizacją.
 Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, chętnie dzieli się własnymi kompetencjami
zawodowymi z innymi pracownikami.
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Język obcy w stopniu komunikatywnym.
Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.

Starszy Bibliotekarz
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Staż pracy w bibliotece naukowej: 8 lat
Kryteria merytoryczne:
 Praktyka zewnętrzna w wymiarze 36 godzin w innej niż macierzysta bibliotece naukowej.
Z praktyki zwolniona jest osoba, która posiada udokumentowany staż pracy w innej niż
macierzysta bibliotece naukowej lub odbyła praktyki/staż w innej niż macierzysta bibliotece
naukowej w kraju lub zagranicą (np. w ramach programu Erasmus).
 Udokumentowany rozwój i/lub aktywność w pracy zawodowej. Wygłoszony minimum jeden
referat na konferencji. Co najmniej raz w roku bierze udział w: szkoleniu, warsztatach,
konferencji lub innym wydarzeniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.
 Aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki lub uczelni (np. uczestnictwo w zespołach
bibliotecznych i uczelnianych, inicjowanie projektów i zmian, organizacja imprez
bibliotecznych, dydaktyka biblioteczna).
 Posiada dobrą znajomość wszystkich procesów bibliotecznych.
 Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy.
 Język obcy w stopniu komunikatywnym.
 Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
Bibliotekarz
Wykształcenie: wyższe
Staż pracy w bibliotece naukowej: 6 lat
Kryteria merytoryczne:
 Praktyka wewnętrzna w wymiarze 20 godzin mająca na celu gruntowne poznanie wszystkich
procesów bibliotecznych w macierzystej jednostce.
 Udokumentowany rozwój i/lub aktywność w pracy zawodowej, np. uczestnictwo w szkoleniu,
warsztatach, konferencji lub innym wydarzeniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe.
 Aktywnie uczestniczy w życiu biblioteki (np. udział lub organizacja imprez bibliotecznych,
inicjowanie projektów i zmian, dydaktyka biblioteczna).
 Potrafi samodzielnie lub pod kierunkiem doświadczonego bibliotekarza wykonywać
większość zadań związanych z realizacją procesów biblioteczno-informacyjnych.
 Jest otwarty na potrzeby użytkowników, nowe zadania oraz nowatorskie rozwiązania
procesów bibliotecznych.
 Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy.
 Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
Konserwator książki
Wykształcenie: wyższe magisterskie (specjalizacja: konserwacja papieru i skóry lub określona
indywidualnie)
Staż pracy w bibliotece naukowej: niewymagany
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Kryteria merytoryczne formułowane indywidualnie przez bibliotekę w odniesieniu do jej potrzeb
i zaawansowania prac konserwatorskich.
Starszy magazynier biblioteczny
Wykształcenie: średnie lub zasadnicze zawodowe
Staż pracy w bibliotece naukowej: 8 lat
Kryteria merytoryczne:
 Potrafi samodzielnie organizować i wykonywać prace magazynowe.
 Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz odpowiedzialnością za powierzone mienie
i zadania.
 Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
Młodszy bibliotekarz
Wykształcenie: średnie (wymagany staż w bibliotece naukowej: 2 lata), wyższe (bez wymaganego
stażu)
Staż pracy w bibliotece naukowej: 2 lata (wykształcenie średnie); niewymagany (wykształcenie
wyższe)
Kryteria merytoryczne:
 Posiada podstawową wiedzę z zakresu działalności biblioteki i realizacji procesów
biblioteczno-informacyjnych.
 Potrafi wykonywać powierzone zadania pod kierunkiem przełożonego lub innego
doświadczonego bibliotekarza.
 Jest zaangażowany w wykonywanie zadań oraz zdobywanie umiejętności i wzbogacanie
wiedzy.
 Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
Magazynier biblioteczny
Wykształcenie: średnie lub zasadnicze zawodowe
Staż pracy w bibliotece naukowej: niewymagany
Kryteria merytoryczne:
 Potrafi samodzielnie wykonywać prace magazynowe.
 Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz odpowiedzialnością za powierzone mienie
i zadania.
 Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
Technik - konserwator książki
Wykształcenie: średnie lub zasadnicze zawodowe
Staż pracy w bibliotece naukowej: niewymagany
Kryteria merytoryczne formułowane indywidualnie przez bibliotekę w odniesieniu do jej potrzeb
i zaawansowania prac konserwatorskich.
Pomocnik biblioteczny
Wykształcenie: średnie lub zasadnicze zawodowe
Staż pracy w bibliotece naukowej: niewymagany
Kryteria merytoryczne:
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Potrafi wykonywać powierzone zadania pod kierunkiem przełożonego lub innego
doświadczonego bibliotekarza.
Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz odpowiedzialnością za powierzone mienie
i zadania.
Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność.
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