
 
 
Židovské muzeum v Praze pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě a je dlouhodobě jedním 
z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice. Do našeho týmu hledáme kolegyni/kolegu: 
 

Kurátor/ka podsbírky Knihy, úvazek 0,5 
 

Nabízíme: 
• velmi zajímavou práci ve významné kulturní instituci 

• zaměstnanecké benefity (stravenky, 30 dnů dovolené) 

• příjemné pracovní prostředí v centru Prahy 

• hlavní pracovní poměr, 0,5 úvazek, doba určitá 1 rok s možností prodloužení 

• nástup ihned nebo dle dohody. 
          

Požadujeme: 
• magisterský studijní program v oboru hebraistika. (Alternativně magisterský studijní program ve skupině 

oborů judaistika a teologie, historie, nebo v oboru informační studia a knihovnictví.) 

• hebrejský jazyk slovem i písmem (C1/C2)  

• anglický jazyk (B2) 

• znalost jidiš (základní úroveň) 

• praxe v paměťových institucích pečujících o sbírky dle zákona 122/2000 Sb. výhodou 

• praktickou znalost Office365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

• analytické schopnosti, systematičnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, cit pro český jazyk 

• ekonomické a právní povědomí v rozsahu nutném pro výkon práce (viz činnosti níže) 

• trestní bezúhonnost. 
 

Hlavní náplň práce: 

Správa podsbírky Knihy v souladu s příslušnými právními předpisy: 

• ve spolupráci s pověřeným pracovníkem pro CES vybírá knihy z knihovního fondu do podsbírky Knihy 

• vědecky zpracovává vzácné tisky – určení, katalogizace, dohledání údajů v bibliografických pramenech, 

určení vlastnických záznamů, posouzení stavu 

• provádí konzultační a expertní činnost týkající se podsbírky Knihy 

• spravuje uložení souboru vzácných tisků 

• spolupracuje při inventarizaci podsbírky 

• vybírá dokumenty vhodné na restaurování či digitalizaci 

• připravuje a administruje granty pro restaurování dokumentů. 

Odborná činnost: 

• spolupracuje na identifikaci původních vlastníků knih – práce s hebrejskými nápisy 

• vědecky zpracovává hebrejskou knižní produkci 

• účastní se jednání Sbírkotvorné komise. 

Další činnosti: 

• expedice dokumentů ze skladů 

• prodej publikací ŽMP 

• kalkulace poskytovaných placených služeb podle ceníku. 

 

Váš životopis a motivační dopisem prosím zasílejte na adresu blanka.schiffauerova@jewishmuseum.cz. 
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