
INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO BIBLIOGRAFO 

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas: 

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

vykdymą;  

1.2. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant Bibliotekos biudžeto projektą, strateginius planus, 

kitas programas bei projektus; 

1.3. aptarnauja vartotojus, teikia jiems informaciją ir ją registruoja, veda skaitytojų, lankytojų, 

išduoties ir užklausų apskaitą; 

1.4. renka informaciją publikavimui elektroninėje erdvėje, ją skelbia Bibliotekos svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 

1.5. tvarko Skyriaus dokumentų fondo apskaitą, analizuoja fondo sudėtį, rūpinasi informacinių 

ir kraštotyrinių leidinių komplektavimu; 

1.6. rengia kraštotyros bei kitas temines, virtualias parodas; 

1.7. organizuoja kraštotyrinius ir kitus renginius, koordinuoja juos su kitais Bibliotekos 

renginiais, rūpinasi jų reklama ir sklaida; 

1.8. rengiant  LIBIS analizinės bibliografijos įrašus;  

1.9. organizuoja teikiamų Skyriaus paslaugų bei naujų informacinių leidinių reklamą; 

1.10. teikia metodines konsultacijas informacijos ir kraštotyros darbo klausimais; 

1.11. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros 

ir švietimo įstaigomis; 

1.12. dalyvauja  Bibliotekos elektroninės svetainės kūrime ir jos palaikyme; 

1.13. dalyvauja Bibliotekos administracijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, 

dirba direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse; 

1.14. vykdo išankstinę finansų kontrolę, priimant sprendimus atsako už rengiamų projektų ar 

renginių sąmatų  tikslingumą; 

1.15. pavaduoja Skyriaus vadovą, jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu; 

1.16. vykdo kitus Bibliotekos administracijos nurodymus bei pavedimus. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Vyriausiasis bibliografas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu; 

2.2. turėti 1 metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

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

2.4. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas 

taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, 

atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole; 

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

principus, gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

2.6. žinoti profesinės etikos, saugos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 

 


