
VARTOTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO BIBLIOTEKININKO 

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI   

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas: 

1.1. užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų planavimą ir tinkamą 

vykdymą;  

1.2. dirba su Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau LIBIS) duomenų 

baze ir programiniais moduliais: Katalogavimo posistemiu, skaitytojų aptarnavimo posistemiu ir kitais; 

1.3. aptarnauja Viešosios bibliotekos vartotojus, skolinant dokumentus panaudai į namus ir 

Skyriuje; 

1.4. aptarnauja senyvo amžiaus, neįgalius, ar kitus negalią turinčius vartotojus, pristatant 

knygas skaityti namuose; 

1.5. apskaito vartotojus, lankytojus ir dokumentų išduotį, užklausas, renginius, pildo 

dienoraštį; 

1.6. registruoja periodinius leidinius LIBIS programos katalogavimo ir komplektavimo 

posistemyje; 

1.7. moko vartotojus naudotis informacijos paieškos sistema, vykdo dokumentų paiešką 

Viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge, LIBIS suvestiniame kataloge, Skyriaus fonde; 

1.8. organizuoja elektroninių knygų skaitymą su elektroninėmis skaityklėmis: konsultuoja 

vartotojus, rezervuoja ir užsako el. knygas, prižiūri el. skaitykles; 

1.9. sudarinėja naujų, paklausių dokumentų sąrašus, analizuoja periodinių leidinių panaudą, 

teikia siūlymus dėl naujų leidinių užsakymų; 

1.10. organizuoja informacijos išteklių fondą, tikrina jo išdėstymą, atrenka ir nurašo 

pasenusius ar suplyšusius spaudinius, atlieka knygų remontą; 

1.11. išima vartotojų savitarnos būdu grąžintus dokumentus iš dokumentų grąžinimo 

įrenginio (DGĮ), juos atžymi ir atsako už teisingą ir tvarkingą DGĮ apskaitą; 

1.12. tvarko ir prižiūri Knygų terasos lentyną: papildo leidiniais ir išima susidėvėjusius; 

1.13. rūpinasi knygų grąžinimu iš skaitytojų skolininkų (rašo raginimus, elektroninius 

laiškus, skambina ir pan.).  

1.14. organizuoja skaitymo skatinimui skirtus renginius ir ruošia dokumentų parodas;  

1.15. informuoja skaitytojus apie TBA paslaugą: priima ir siunčia užsakymus, kontroliuoja 

spaudinių grąžinimą; 

1.16. teikia skaitytojams mokamas paslaugas (kopijavimo, skenavimo, spausdinimo, 

dokumentų įrašymo ir kitas paslaugas) pagal patvirtintą sąrašą, veda mokamų paslaugų apskaitą; 

1.17. dalyvauja Viešosios bibliotekos projektinėje veikloje, prisideda prie kitų Viešosios 

bibliotekos organizuojamų renginių; 

1.18. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;  

1.19. vykdo Viešosios bibliotekos administracijos, Skyriaus vadovo nurodymus bei atskirus 

pavedimus. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Vyresnysis bibliotekininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą 

iki 1995 m.; 

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šalies viešųjų bibliotekų veiklą; 

2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu,  Lietuvos  integralia bibliotekų 

informacijos sistema  (LIBIS); 

2.4. išmanyti informacijos paieškos sistemos principus, elektroninio katalogo sudarymo bei 

tvarkymo metodiką, dokumentų rengimo principus; 



2.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

2.6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir 

procedūras, savarankiškai atlikti užduotis, planuoti savo veiklą, už ją atsakyti ir atsiskaityti; 

2.7. žinoti profesinės etikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 

 


