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kwalifikacji

Posiadacz kwalifikacji prowadzi działania związane z digitalizacją zbiorów bibliotecz-
nych oraz udostępnianiem, upowszechnianiem i archiwizacją kopii cyfrowych. Biblio-
tekarz cyfrowy identyfikuje lub nadzoruje identyfikację zbiorów, które powinny zostać 
poddane digitalizacji ze względu na wartość dla dziedzictwa kulturowego, stan zacho-
wania, potrzeby użytkowników. Wytwarza lub nadzoruje wytwarzanie, bez szkody dla 
zbiorów analogowych, wysokiej jakości kopii cyfrowych w formatach umożliwiających 
ich długotrwałe przechowywanie, wytworzenie formatów prezentacyjnych oraz odpo-
wiada za ich udostępnianie z zachowaniem międzynarodowych standardów, dobrych 
praktyk i zgodnie z przepisami prawa. Upowszechnia wiedzę o zbiorach cyfrowych oraz 
prowadzi komunikację z użytkownikami z wykorzystaniem cyfrowych i tradycyjnych 
kanałów komunikacyjnych. Edukuje użytkowników bibliotek cyfrowych i zachęca ich 
do aktywnego korzystania ze zdigitalizowanych zbiorów. Jest gotów do współpracy ze 
specjalistami zawodów i dziedzin wspierających proces digitalizacji, w tym m.in. z infor-
matykami, projektantami systemów informatycznych i grafikami.

Orientacyjny nakład pracy 350 godzin

Wymagane kwalifikacje 
poprzedzające Dyplom licencjata lub równorzędny

Relacje 
do innych kwalifikacji 

Kwalifikacja jest jedną z sześciu kwalifikacji bibliotekarskich. Może być przydatna dla 
pracowników archiwów, muzeów, ośrodków informacyjnych i dokumentacyjnych, 
jednostek administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów komercyjnych.

Możliwość uzyskania kwalifika-
cji w wyniku walidacji efektów 

wcześniejszego uczenia się
TAK

Opis kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji 
(wybrane pola)

Bibliotekarz cyfrowy

Wymagania dotyczące 
warunków uzyskania 

kwalifikacji

Roczne doświadczenie w pracach związanych z cyfryzacją, udostępnianiem, upo-
wszechnianiem i archiwizacją zbiorów.
Zaawansowane umiejętności posługiwania się narzędziami ICT, w tym znajomość spo-
sobów wyszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji w różnej formie.



Kraje Unii Europejskiej wspólnie budują nowoczesny system kwalifikacji. Poznaj nowy sposób porządkowania kwalifikacji i więk-
sze możliwości ich zdobywania. Dowiedz się, jak branże będą poszukiwały nowych pracowników. Sprawdź, jak będą opisy-
wały swoje kwalifikacje.

Kwalifikacja to po prostu dokument, który oznacza, że ktoś, np. zdając egzamin lub prezentując portfolio, udowodnił, co wie, po-
trafi i jak umie się zachować w rozmaitych sytuacjach, głównie zawodowych. Każdy kraj unijny buduje swoją ramę kwalifikacji, 
przypominającą szafę z szufladami, do której wkładamy swoje świadectwa. Każda szuflada to inny poziom kwalifikacji. Polska 
Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów.

Każdy kraj porównuje swoją ramę do uniwersalnej Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), która będzie tłumaczem wszystkich dy-
plomów i certyfikatów. Dzięki temu ktoś pracujący np. w Irlandii będzie mógł zarabiać tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi 
kompetencjami. 

31 marca 2015 r. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Główne elementy systemu 
opracował Instytut Badań Edukacyjnych. 

Dzięki Polskiej Ramie Kwalifikacji: 

będzie wiadomo, co naprawdę wie i umie absolwent
będzie można porównać dyplomy w Polsce i za granicą
będzie prościej potwierdzić wiedzę i umiejętności 
uzyskane poza szkołą 
będzie łatwiej wybrać i ocenić kurs czy szkolenie
będzie można bardziej świadomie się rozwijać  
lub przekwalifikować 

www.ibe.edu.pl
www.kwalifikacje.edu.pl
www.fb.com/Kwalifikacjepoeuropejsku
www.youtube.com/user/IbeKrk
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