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Streszczenie: W artykule przedstawiono oferty pracy dla absolwentów informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa zamieszczone w Internecie w latach 2007–2010. W pierwszej części omówiono 
źródła, z których uzyskano informacje o ofertach, a w drugiej dokonano analizy tych ofert. 
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Wstęp 
 
Celem artykułu jest próba ukazania możliwości pracy absolwentów informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 
2007–2010. Odnalazłam 35 ogłoszeń, które opublikowano w tym czasie w Internecie 
na stronie Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego (5 ofert), na stronie Biuletynu 
Informacji UJ z ofertami pracy (9 ofert) i w serwisie EBIB Praca (21 ofert). Najwięcej 
ogłoszeń ukazało się w 2007 r. (13 ofert) i 2008 r. (12 ofert), następnie w 2010 r. (7 
ofert), a najmniej w 2009 r. (3 oferty). Z analizy 53 ogłoszeń w latach 2004–2006 
wynika, że najwięcej ofert zamieszczono w serwisie EBIB (44 oferty). Największą 
liczbę ogłoszeń o pracę (20), odnotowano w 2005 r. Podczas zbierania ofert z lat 
2004–2006 odrzuciłam te, w których wymagano doświadczenia zawodowego (tzn. 
stażu pracy) oraz ogłoszenia bibliotek szkolnych dla osób z uprawnieniami 
pedagogicznymi, ponieważ jako absolwentka nie miałam żadnego doświadczenia i 
brakowało mi uprawnień pedagogicznych. 
 
Źródła wykorzystane 
 

1. Biuro Karier UJ istnieje od roku 2001. Jego misją jest aktywne wspieranie 
studentów i absolwentów UJ w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy 
oraz w rozwoju zawodowym. Biuro organizuje i prowadzi szkolenia oraz 
udziela informacji dotyczących rynku pracy i edukacji. Zespół Badawczy Biura 
Karier UJ opracował raporty — Losy zawodowe absolwentów UJ, rocznik 
2007/2008 i 2008/2009. Badaniem zostali objęci absolwenci wszystkich 
wydziałów uczelni oprócz Collegium Medicum.  

2. Biuletyn Informacji UJ publikuje informacje dotyczące UJ, w tym oferty pracy.  
3. Serwis EBIB Praca umożliwia przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń o pracy 

dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek. 
 
Analiza ofert 
 
Oferty zebrane w latach 2007–2010 (razem 35), podzieliłam na cztery grupy. W 
pierwszej grupie były oferty pracy na stanowisku bibliotekarza, drugą tworzyły oferty 
dla archiwistów, trzecia grupa to oferty dotyczące stanowisk praktykanta lub 
wolontariusza, w czwartej umieściłam ogłoszenia, które nie spełniały powyższych 
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kryteriów. Największa liczba ogłoszeń — 29 dotyczyła pracy na stanowisku 
bibliotekarza. Absolwenci kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo są 
najchętniej zatrudniani w bibliotekach. W latach 2007–2010 pracowników o tych 
kwalifikacjach poszukiwały następujące rodzaje bibliotek: 
 

• biblioteki szkół wyższych, 
• biblioteki publiczne, 
• biblioteki zakładowe. 

 
Pracownika archiwum i biblioteki w Dziale Administracyjno-Gospodarczym 
poszukiwała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Szkoła kształci 
kandydatów na prokuratorów i sędziów. Praktykę na stanowisku archiwisty 
oferowano również w Kancelarii Archiwizacyjnej Auxilium Archeo w Krakowie, która 
zajmuje się archiwizacją dokumentów, zakładaniem i organizacją archiwum 
przedsiębiorstw oraz prowadzeniem archiwum zakładowego. 
 
Dla absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa pojawiły się ostatnio 
także nowe możliwości zatrudnienia poza biblioteką. Taką szansę daje wydawnictwo 
Versita w Krakowie, które wydaje elektroniczne, anglojęzyczne czasopisma i książki 
naukowe. Oferuje pracę na stanowisku Sales Executive. Od kandydatów wymagana 
jest biegła znajomość języka angielskiego i umiejętność wszechstronnego 
korzystania z Internetu. Do obowiązków pracownika na stanowisku Sales Executive 
należy budowa baz bibliotekarzy na całym świecie, korespondencja i rozmowa z 
bibliotekarzami oraz współpraca przy budowie baz naukowców z całego świata, 
korespondencja i rozmowy z naukowcami na temat prenumeraty. 
 
Kolejny pracodawca to MG Poland w Krakowie, który jest polskim oddziałem Medical 
Marketing Research International. Od kandydata na stanowisko w charakterze Desk 
Researcher wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz 
sprawne nawigowanie w Internecie. Dodatkowe wymagania to terminowość i 
odpowiedzialność. Do obowiązków pracownika Desk Researcher należy 
wprowadzanie informacji o lekarzach i ośrodkach do różnych baz danych. 

 
Z przeprowadzonej analizy ofert wynika, że najwięcej ogłoszeń zamieszczono w 
serwisie EBIB Praca. Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, który nie 
ma żadnego doświadczenia, ma możliwość zatrudnienia na stanowisku Sales 
Executive i Desk Researcher. Jednak w dalszym ciągu dominują oferty pracy w 
bibliotece. 
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