
METODIKOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ 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 bei tinkamą 

vykdymą;  

1.2. tvarko ir paskirsto Bibliotekos skyriams ir filialams naujai gautus informacinių išteklius 

vadovaujantis LIBIS Katalogavimo ir komplektavimo posistemio programa; 

1.3. sudaro bibliografinį įrašą, naudojant pilną UNIMARC formą, kopijuoja bibliografinius 

įrašus iš LNB suvestinio ir kitų prieinamų katalogų, redaguoja surastą duomenų bazėje bibliografinį 

įrašą; 

1.4. registruoja informacinių išteklių fondo gavimo duomenis (tiekėją, komplektavimo 

šaltinį, sąskaitos-faktūros numerį, gautų egzempliorių skaičių, pinigų sumą, finansavimo šaltinį ir 

kt.); tvarko individualią informacinių išteklių apskaitą; 

1.5. pagal reikalavimus sutvarko gautus informacinių išteklius: užklijuoja brūkšninį kodą, 

užrašo saugojimo šifrą, inventorinį numerį, dokumento kainą, uždeda bibliotekos antspaudą; 

1.6. formuoja Bibliotekos skyriams ir filialams perduodamų informacinių išteklių 

lydraščius; 

1.7. ruošia sutvarkytų ir apskaitytų informacinių išteklių siuntas, sutikrina su lydimaisiais 

dokumentais ir perduoda Bibliotekos skyriams ir filialams; 

1.8. pažymi nurašytus informacinių išteklius bendroje fondo inventoriaus knygoje ir 

elektroniniame kataloge; 

1.9. spausdina fondo inventoriaus knygos dalis Bibliotekos skyriams ir filialams; 

1.10 renka ir registruoja informaciją apie Bibliotekos skyrių ir filialų fondams reikalingus 

informacinių išteklius; 

1.11. dalyvauja metodinėse išvykose, fondo patikrinimuose, teikia filialų darbuotojoms 

metodinę pagalbą savo veiklos kompetencijos ribose; 

1.12. pagal sudarytą darbo grafiką dirba kituose Bibliotekos skyriuose ir teikia nemokamas 

ir mokamas paslaugas Bibliotekos lankytojams; 

1.13. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose; 

1.14. vykdo 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 metų. Pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią 

(bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacinių mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) 

profesinę kvalifikaciją; 

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 

informacinių sistema  (LIBIS); 

2.4. išmanyti informacinių 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; 
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2.7. žinoti profesinės etikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 


