
 
 
 
 
 
 
 

Οι	Φίλοι	του	Μουσείου	Ασιατικής	Τέχνης,		

Παλαιά	Ανάκτορα,	49100	Κέρκυρα,	τηλ.	2661081932	

	
Κέρκυρα,	11	Απριλίου	2017	

Αρ.	πρωτ.	27	
	

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ	
		

του	Σωµατείου	Φίλων	του	Μουσείου	Ασιατικής	Τέχνης	
	
	
για	την	πλήρωση	συνολικά	τριών	(3)	ατόµων	για	την	οργάνωση	της	βιβλιοθήκης	του	
Μουσείου	 Ασιατικής	 Τέχνης	 και	 τη	 φωτογράφιση	 –	 τεκμηρίωση	 –	 ταύτιση	 350	
ιαπωνικών	 τυπωμάτων	 –	 χαρακτηρισμένων	 ως	 αριστουργήματα	 της	 συλλογής	 του	
μεγάλου	δωρητή	του	Μουσείου,	Γρ.	Μάνου.	Το	έργο	της	οργάνωσης	της	βιβλιοθήκης	
και	 της	 φωτογράφισης	 –	 τεκμηρίωσης	 -	 ταύτισης	 των	 ιαπωνικών	 τυπωμάτων	
υποστηρίζεται	με	δωρεά	από	το	‘Ιδρυμα	Σταύρος	Νιάρχος.	
	
	
Ανακοινώνουµε	την	προκήρυξη	των	παρακάτω	θέσεων:	
	
	
1.Ένα	άτοµο	ΠΕ	Βιβλιοθηκονόμου	για	5νθηµερη	8ωρη	απασχόληση	
2.Ένα	άτοµο	ΠΕ	Βιβλιοθηκονόμου	για	5νθήµερη	4ωρη	απασχόληση	
	
3.Ένα	άτοµο	ΠΕ	Αρχαιολόγου	με	εξειδίκευση	στην	ιαπωνική	πολιτιστική	κληρονομιά	
για	5νθηµερη	8ωρη	απασχόληση	
	
	
Για	τις	θέσεις	της	προκήρυξης	αυτής	ο	υποψήφιος	πρέπει	να	κατέχει	έναν	από	τους		
οριζόµενους	για	κάθε	κατηγορία	και	ειδικότητα	τίτλους	σπουδών	που	αναγράφονται		
κατά	περίπτωση.	
	
	
ΠΙΝΑΚΑΣ	ΚΥΡΙΩΝ	ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ	ΑΝΑ	ΘΕΣΗ	
	
	
1.ΠΕ	Βιβλιοθηκονόμος	(8ωρη	απασχόληση):		
	
α)	 Πτυχίο	 ή	 Δίπλωμα	 ΑΕΙ	 Αρχειονομίας	 -	 Βιβλιοθηκονομίας	 ή	 ισότιμος	 και	
αντίστοιχος	τίτλος	σχολών	της	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής	
β)	Τουλάχιστον	καλή	γνώση	αγγλικής	γλώσσας	
γ)τουλάχιστον	καλή	γνώση	γαλλικής	γλώσσας	



δ)αποδεδειγμένη	γνώση	χειρισμού	Η/Υ	στα	αντικείμενα:	1.	επεξεργασίας	κειμένων,	
2.	υπολογιστικών	φύλλων,	3.	υπηρεσιών	διαδικτύου,	
ε)	 αποδεδειγμένη	 εργασιακή	 εμπειρία	 (τουλάχιστον	 12	 μηνών)	 στην	 οργάνωση	
βιβλιοθήκης	
	
	
2.ΠΕ	Βιβλιοθηκονόμος	(4ωρη	απασχόληση):		
	
Α)	Πτυχίο	ή	Δίπλωμα	ΑΕΙ	Αρχειονομίας	-	Βιβλιοθηκονομίας	ή	ισότιμος	και	
αντίστοιχος	τίτλος	σχολών	της	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής	
β)	γνώση	χειρισμού	Η/Υ	στα	αντικείμενα:	1.	επεξεργασίας	κειμένων,	2.	
υπολογιστικών	φύλλων,	3.	υπηρεσιών	διαδικτύου	
	
	
	
3.	Ένα	άτοµο	ΠΕ	Αρχαιολόγου	με	εξειδίκευση	στην	ιαπωνική	πολιτιστική	
κληρονομιά	(8ωρη	απασχόληση)	
	
α)	 Πτυχίο	 Φιλοσοφικής	 Σχολής	 Τμήματος	 Ιστορίας	 και	 Αρχαιολογίας	 ή	 Τμήματος	
Ιστορίας	 και	 Αρχαιολογίας	 με	 ειδίκευση	 ή	 κατεύθυνση	 στην	 Αρχαιολογία	
πανεπιστημίου	 της	 ημεδαπής	 ή	 ισότιμο	 αντίστοιχης	 ειδικότητας	 της	 αλλοδαπής	
αναγνωρισμένο	από	το	Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.	Σε	περίπτωση	που	η	ειδίκευση	στην	Αρχαιολογία	
δεν	 αναγράφεται	 στον	 τίτλο	 σπουδών	 απαιτείται	 η	 προσκόμιση	 αναλυτικής	
κατάστασης	βαθμολογίας	.	
β)	 	Αποδεδειγμένη	άριστη	γνώση	της	αγγλικής.	 Στην	περίπτωση	που	δεν	υπάρξουν	
υποψήφιοι,	οι	οποίοι	να	διαθέτουν	το	προσόν	της	άριστης	γνώσης	ξένης	γλώσσας,	
μπορούν	 να	 επιλεγούν	 και	 υποψήφιοι	 και	 με	 πολύ	 καλή	 γνώση	ή	 ακόμη	 και	 καλή	
γνώση	ξένης	γλώσσας	
γ)	 γνώση	 χειρισμού	 Η/Υ	 στα	 αντικείμενα:	 1.	 επεξεργασίας	 κειμένων,	 2.	
υπολογιστικών	φύλλων,	3.	υπηρεσιών	διαδικτύου	
ε)για	 την	 εξειδίκευση	 στην	 Ιαπωνική	 Πολιτιστική	 Κληρονομιά	 απαιτείται	 σχετικός	
μεταπτυχιακός	τίτλος	σπουδών	ή	διδακτορικός	τίτλος	πανεπιστημίου	της	ημεδαπής	
ή	 ισότιμος	 αντίστοιχης	 ειδικότητας	 της	 αλλοδαπής	 αναγνωρισμένος	 από	 το	
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.	 από	 τον	 οποίο	 να	 προκύπτει	 η	 ειδίκευση	 στο	 ως	 άνω	 επιστημονικό	
πεδίο	 (σε	 περίπτωση	 που	 δεν	 αναγράφεται	 στον	 τίτλο	 σπουδών	 απαιτείται	 η	
προσκόμιση	 αναλυτικής	 κατάστασης	 βαθμολογίας	 και	 βεβαίωση	 του	 τίτλου	 της	
μεταπτυχιακής	διπλωματικής	εργασίας	από	την	οποία	να	προκύπτει	η	ειδίκευση)	ή	
αποδεδειγμένη	εργασιακή	εμπειρία	(τουλάχιστον	12	μηνών)	σε	καταγραφή	ή	μελέτη	
ή	τεκμηρίωση	κινητών	μνημείων	ιαπωνικής	τέχνης.	
	
Απαραίτητα	έγγραφα:		
	
-	αίτηση		
-	βιογραφικό	σημείωμα	υποψηφίου	
-	απαραίτητα	δικαιολογητικά	σύμφωνα	με	τον	πίνακα	κύριων	προσόντων	
	
Για	την	οριστική	επιλογή	του	προσωπικού	θα	πραγματοποιηθεί	και	συνέντευξη	των	
υποψηφίων.	Βασικό	μέλημα	του	ΔΣ	είναι	να	προβεί	στην	αξιολόγηση	ζητημάτων	που	



δεν	 μπορούν	 να	 αποτυπωθούν	 στα	 βιογραφικά	 σημειώματα	 των	 υποψηφίων,	 να	
αναζητήσει	 συγκεκριμένες	 δεξιότητες	 και	 επιτεύγματα	 και	 να	 συγκρίνει	 τους	
συνυποψήφιους	 και	 να	 επιλέξει	 το	 πιο	 κατάλληλο	 άτομο	 για	 την	 κάλυψη	 των	
θέσεων.	
	
Οι	αιτήσεις	και	τα	λοιπά	δικαιολογητικά	θα	πρέπει	να	υποβληθούν	στη	διεύθυνση:	
	
-Μουσείο	 Ασιατικής	 Τέχνης,	 Παλαιά	 Ανάκτορα,	 49100	 Κέρκυρα,	 τηλ.	 2661030443,	
20193	(υπεύθυνη	επικοινωνίας	κα	Ματίνα	Σακαρέλη)	
	
	
Η	 παρούσα	 ανακοίνωση	 θα	 αναρτηθεί	 στα	 ΚΕΠ	 του	 Δήμου	 Κερκυραίων	 και	 στην	
ιστοσελίδα	του	μουσείου	www.matk.gr.	για	χρονικό	διάστημα	δέκα	ημερών.	
	
Ως	 καταληκτική	 ηµεροµηνία	 κατάθεσης	 των	 αιτήσεων/βιογραφικών	 ορίζεται	 η	
Παρασκευή	 21η	 Απριλίου	 2017	 και	 ώρα	 01:00	 µ.µ.	 στα	 γραφεία	 του	 Μουσείου	
Ασιατικής	Τέχνης.	
	
	
	

	
 

Η	Πρόεδρος	του	Σωματείου	
	
	
	

Δέσποινα	Ζερνιώτη 
 


