
OGŁOSZENIE 

 
Wójt Gminy  O p a t o w i e c   ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 

Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna  w Opatowcu 

 
1. Kandydaci przystępujący do  konkursu powinni spełniać następujące 

wymagania: 

a) posiadać wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub studium bibliotekarskie 

określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania 

określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji 

/Dz.U.Nr 41,poz.419, z późn.zm./, 

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz  pełnię praw publicznych, 

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

d) staż pracy  co najmniej 5 lat na stanowisku bibliotekarza 

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, 

b) dysponowanie wiedzą w zakresie pozyskiwania środków finansowych 

pozabudżetowych na działalność kulturalną, 

c) znajomość: 

• ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach /Dz.U.Nr 85, poz.539               

z późn.zm./ 

• ustawy z dnia 25 października 1991 r  o organizowaniu i prowadzeniu  

działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001 r.,Nr 13, poz.123 z późn.zm./ 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 

r.,Nr 142, poz.1591, z późn.zm./, 

d) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

e) umiejętność tworzenia stron internetowych, baz danych i administrowanie nimi, 

f) komunikatywność, 

g) kreatywność. 

 

3. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku na które prowadzony jest konkurs: 

a) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja oraz opracowywanie 

zgromadzonych materiałów bibliotecznych, 

b) udostępnianie  zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, 

c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom 

niepełnosprawnym, 

d) sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliotecznych i dokumentacyjnych, 

e) popularyzacja książki i czasopisma, 

f) organizowanie imprez czytelniczych, spotkań z pisarzami, konkursów 

czytelniczych, wystaw itp. 

g) współdziałania  z innymi bibliotekami oraz innymi instytucjami  kultury oraz 

organizacjami i towarzystwami  w rozwijaniu o zaspakajaniu potrzeb oświatowych 

i kulturalnych społeczeństwa, 

h) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

i) podejmowanie innych  działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, 



j) sporządzanie  sprawozdań, analiz, baz danych związanych z zakresem działania 

instytucji. 

k) utworzenie i prowadzenie na bieżąco strony  internetowej biblioteki. 

 

 

4. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys /CV/ 

b) list motywacyjny, 

c) dokumenty  potwierdzające wykształcenie, 

d) dokumenty poświadczające staż pracy, 

e) kwestionariusz osobowy, 

f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu                  

z pełnych praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

– osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana  będzie do przedstawienia  

oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z KRK, 

g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  do pracy na w/w 

stanowisku, 

h) inne dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach. 

 

5. Informacja o terminie i miejscu  składania dokumentów: 

a) wymagane dokumenty  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec  

w terminie do dnia 06 maja 2011 r. lub przesłać pocztą /liczy się data stempla 

pocztowego/ na adres  Urząd Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec               

z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracy – Dyrektor Instytucji Kultury pn. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu”, 

b) dokumenty powinny być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgonie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych/Dz.U. z 2002 r.,Nr 101, poz.926 z późn.zm./, 

c) oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie określonym w pkt.a 

nie będą rozpatrywane, 

d) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej  

Gminy Opatowiec www.opatowiec.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy. 

 

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie             

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


