
I. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 

iki 1995 metų; 

1.2. turėti ne mažiau kaip trejų metų bibliotekinio  darbo patirtį; 

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų 

veiklą, informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, 

apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; 

1.4. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su lankytojais 

organizavimo principus ir technologiją, renginių organizavimo metodiką; 

1.5. būti susipažinusiam su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimais; 

1.6. žinoti Viešųjų pirkimų įstatymą; 

1.7. gebėti  organizuoti viešuosius pirkimus; 

1.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis 

raštu ir žodžiu, gebėti kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, susijusias su  pavestų funkcijų 

vykdymu, turėti projektinio darbo patirties; 

1.9. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;  
 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

      2. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

      2.1. Organizuoja viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą: 

      2.1.1. Numato skaitytojų aptarnavimo skyriaus strategiją ir jos įgyvendinimo būdus; 

      2.1.2. Planuoja, analizuoja, apibendrina jo veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaito SVB direktorei; 

      2.1.3. Tvarko ir saugo pirminės apskaitos dokumentus; 

      2.1.4. Užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą; 

      2.1.5. Dalyvauja ieškant rėmėjų. 

         2.2. Atlieka mikrorajono gyventojų ir viešosios bibliotekos skaitytojų skaitybos poreikių 

tyrimus: rengia anketas bei platina jas, atlieka  apklausas, analizuoja formuliarus ir kitus skyriaus 

dokumentus, apibendrina duomenis ir pateikia juos SVB metodininkui. 

      2.3.  Organizuoja skyriaus spaudinių ir kitų dokumentų fondą: 

         2.3.1. priima naujus spaudinius, sutikrina juos su lydraščiais, pildo bibliotekos fondo bendrosios 

apskaitos knygą; 

2.3.2. atlieka fondo tyrimus; 

        2.3.3. prisideda prie skyriaus fondo komplektavimo: analizuoja neigiamus atsakymus, teikia 

informaciją SVB spaudinių komplektavimo skyriui apie reikalingus leidinius, teikia pasiūlymus ir 

reiškia pastabas dėl naujų knygų ir periodinių leidinių užsakymo. 

     2.4. Organizuoja vaizdinius, žodinius ir kompleksinius renginius suaugusiems. 

     2.5. Organizuoja neformalių pomėgių klubų, vaikų skaitytojų grupių ir kt. veiklą, jei tokių yra, 

vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus; 

        2.6. Rūpinasi viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus įvaizdžiu: rašo straipsnius į 

spaudą apie skyriaus veiklą, bendrauja su žiniasklaida, rengia ir dalyvauja rengiant filialams skirtus 

leidinius (brošiūras, lankstinukus, knygų žymeklius ir kt.). 

      2.7. Organizuoja bibliotekos projektinę veiklą. 

     2.8. Organizuoja  viešuosius pirkimus. 

 

 


