
INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKYRIAUS VYRESNIOJO BIBLIOTEKININKO 

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

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

vykdymą; 

1.2. organizuoja ir tvarko informacijos ir kraštotyros dokumentų fondą, atsako už apskaitos 

tikslumą, dokumentų saugumą; 

1.3. aptarnauja ir konsultuoja vartotojus, supažindina juos su Bibliotekos naudojimosi 

taisyklėmis; vykdo vartotojų aptarnavimą LIBIS Skaitytojų duomenų bazėje, Vartotojų registracijos 

ir statistikos sistemoje (VRSS); 

1.4. teikia vartotojams mokamas paslaugas pagal Bibliotekos  teikiamų  mokamų  paslaugų 

sąrašą; 

1.5. atsako į vartotojų užklausas, jas registruoja, konsultuoja gyventojus medijų ir informacinio 

raštingumo klausimais;  

1.6. kuria ir pildo Bibliotekos elektroninę svetainę aktualia informacija; 

1.7. organizuoja ir veda kraštotyrinius, edukacinius  renginius; 

1.8. rengia dokumentų tradicines ir virtualias parodas, organizuoja parodų pristatymus; 

1.9. pildo analizinės bibliografijos duomenų bazę kraštotyrinio pobūdžio analiziniais įrašais iš 

rajoninių ir respublikinių periodinių, naujų knygų ir tęstinių leidinių; 

1.10. organizuoja kraštotyros informacijos sklaidą, populiarina krašto literatūrinį, etnografinį 

palikimą ir kt.; 

1.11. dalyvauja Bibliotekos projektinėje veikloje; 

1.12. kuria/atnaujina inovatyvias paslaugas, dirba su naujosiomis technologijomis ir nuolat 

domisi šios srities naujovėmis; 

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

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. Pirmenybė teikiama bibliotekininkystės ar komunikacijos 

srities išsilavinimą turintiems asmenims; 

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, su 

pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais viešą informacijos naudojimą bei bendruosius 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainėms; 

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

informacijos sistema  (LIBIS); 

2.4. žinoti pagrindinius informacijos apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės 

apsaugos įstatymus, duomenų bazių naudojimo teisinius aspektus; 

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

tvarkymo metodiką; dokumentų rengimo principus; 

2.6. gebėti organizuoti kultūrinius, edukacinius ir informacinius renginius, medijų ir 

informacinio raštingumo mokymus; 

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

 


