Kutsetunnistuse lisa
Eesti Vabariik

1. Kutsenimetus ja -tase; keelekood – ET (1)

Raamatukoguhoidja, EKR tase 7
(1)

originaaldokumendi keeles

2. Kutsenimetus ja -tase (tõlgitud) (1)

Librarian, EstQF level 7
(1)

Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. Kutseoskused
Raamatukoguhoidja töö on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs informatsioonile,
teadmistele ja kultuurile ning toetada teadus-, loome- ja arendustegevust. Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on
pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, võimaldades juurdepääsu inforessurssidele. Raamatukoguhoidja osaleb
infopädevuste arendamisel. Tulemuslik töö eeldab pidevat enesetäiendamist.
Raamatukoguhoidja, tase 7 on juhtivspetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades - kogude kujundamises,
töötlemises, säilitamises ja nende kättesaadavaks tegemises. Töö eeldab inimeste ja ressursside juhtimise oskust.
Tööosad
1. Kogude kujundamine
- Infovajaduse väljaselgitamine ja kogutava info valimine
- Inforessurssidele juurdepääsu ja teavikute hankimine
- Kogude inventuuri läbiviimine, teavikute kustutamine
2. Kogude töötlemine ja säilitamine
- Metaandmete loomine
- Inforessursside loomine
- Kogude korraldamine ja turvalisuse tagamine
3. Lugeja- ja infoteenindus
- Teenindus- ja suhtlemisviiside rakendamine
- Raamatukogu- ja infoteenuste pakkumine
- Kogude ja teenuste tutvustamine, kasutajakoolitus
4. Juhtimine ja arendustegevus
-

Koostöö ja võrgustikes osalemine
Uurimine ja analüüsimine
Raamatukogu poliitikate, strateegiate ning rakenduskavade koostamine ja elluviimine
Suhtlemine avalikkusega
Protsesside juhtimine
Inimeste juhtimine ja eestvedamine

4. Kutsetunnistuse omaniku võimalikud töökohad ja/või töövaldkonnad (1)
Direktor/raamatukogu juhataja, Raamatukoguhoidja
(1)

(*)

Kui on kohaldatav

Selgitav märkus

Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil
õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide
institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Otsus nr 2241/2004/EÜ, 15.
detsember 2004, kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass)
© Euroopa Liit, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

5. Kutsetunnistuse väljaandmise alus
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm
Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa
saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni
nimi ja õiguslik vorm
Vabariigi Valitsuse määruse alusel moodustatud
Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Kutseomistamise vorm ja viis

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7

Sooritatud/mittesooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Rahvusvahelised lepingud

Raamatukoguhoidja, EKR tase 8

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. Ametlikult tunnustatud viisid kutsetunnistuse saamiseks
Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

