
RINKODAROS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR 

KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas vykdo šias funkcijas: 

1.1. organizuoja Viešosios bibliotekos ir filialų viešuosius ryšius su visuomene, 

žiniasklaida, kitomis įstaigomis bei organizacijomis;  

1.2. analizuoja Viešosios bibliotekos ir filialų veiklą, teikia Bibliotekos administracijai 

siūlymus rengiant strateginius ir metinius planus, įgyvendina Bibliotekos vidinės bei išorinės 

komunikacijos strategiją;  

1.3. rengia informaciją apie bibliotekų veiklą, rūpinasi jos sklaida; rengia straipsnius, 

interviu, informacinius pranešimus ir kitą informacinį turinį, skirtą talpinti Bibliotekos 

internetinėje svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidos priemonėse ir kt. 

1.4. inicijuoja ir organizuoja konkursus, akcijas, rengia projektus ir teikia ataskaitas;  

1.5. rūpinasi papildomų lėšų paieška, ieško partnerių ir rėmėjų;  

1.6. kaupia ir skleidžia informaciją apie naujausią bibliotekų vadybos ir technologinių 

procesų naudojimo patirtį Lietuvos ir pasaulio bibliotekose; 

1.7. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Bibliotekoms darbuotojams reklamos, 

renginių viešinimo, bibliotekos įvaizdžio formavimo klausimais; 

1.8. dalyvauja rengiant reklaminius ir kitus Bibliotekos leidinius;  

1.9. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, 

kultūros ir švietimo įstaigomis; 

1.10. ieško kontaktų ir užmezga ryšius su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis; 

1.11. fotografuoja ir filmuoja Bibliotekos vykdomą veiklą, montuoja filmus, archyvuoja 

vaizdo medžiagą; 

1.12. dalyvauja Bibliotekos administracijos organizuojamuose pasitarimuose, dirba 

Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse; 

              1.13. vykdo išankstinę finansų kontrolę, priimant sprendimus atsako už rengiamų 

projektų ar renginių sąmatų tikslingumą; 

1.14. vykdo kitus Bibliotekos administracijos nurodymus bei pavedimus; 

1.15. už savo darbą tiesiogiai atsiskaito Bibliotekos direktoriui arba direktoriaus 

pavaduotojui. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 

jam prilygintinu išsilavinimu;  

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

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

ir visuomenės informavimą; 

2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo 

principus, turėti darbo patirties su informacijos turinio valdymo sistemomis; 

2.4. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo 

programomis ir vizualinio turinio kūrimo, informacijos turinio valdymo programomis; 

2.5.  gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti 

pastabas ir pasiūlymus; 

2.6. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo 

darbą. 

 


