
METODIKOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO 

BIBLIOTEKININKO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas: 

1.1. analizuoja Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą, 

dalyvauja nustatant ilgalaikius Skyriaus  tikslus ir užtikrinant strateginių planų vykdymą; 

1.2. teikia pasiūlymus Skyriaus mėnesiniams ir metiniams planams, atsako už jų vykdymą, 

prisideda prie statistinės ir tekstinės Skyriaus veiklos ataskaitos rengimo; 

1.3. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant Bibliotekos biudžeto projektą, Bibliotekos 

strateginius planus, kitas programas bei projektus; 

1.4. tvarko Bibliotekos dokumentų fondo apskaitą, analizuoja fondo sudėtį, rūpinasi 

informacinių išteklių komplektavimu ir atsako už pasenusių bei neaktualių dokumentų nurašymą; 

1.5. vykdo naujų leidinių užsakymą, atsako už lėšų, skirtų dokumentams įsigyti, efektyvų 

panaudojimą; 

1.6. kontroliuoja Bibliotekos skyrių ir filialų dokumentų nurašymą; 

1.7. atlieka dokumentų fondo tiriamuosius darbus; 

1.8. organizuoja Bibliotekos komplektavimo tarybos veiklą; 

1.9. dalyvauja metodinėse išvykose, fondo patikrinimuose, konsultuoja Viešosios 

bibliotekos ir filialų darbuotojus dokumentų fondo komplektavimo, nurašymo, sustatymo ir apskaitos 

klausimais; 

1.10. viešina Bibliotekos teikiamas paslaugas, susijusias su informaciniais ištekliais; 

1.11. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę, priimant sprendimus dėl dokumentų 

pirkimo ir nurašymo; 

1.12. kontroliuoja ir derina Bibliotekos dokumentų fondo apskaitą su Jonavos rajono 

švietimo pagalbos tarnybos centralizuota buhalterija; 

1.13. dirba Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, kitose darbo grupėse; 

1.14. pagal sudarytą darbo grafiką šeštadieniais dirba kituose Bibliotekos skyriuose ir teikia 

nemokamas ir mokamas paslaugas Bibliotekos lankytojams; 

1.15. vykdo Bibliotekos administracijos, Skyriaus vadovo nurodymus bei atskirus 

pavedimus. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Vyriausiasis bibliotekininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

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

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Pirmenybė teikiama darbuotojui, turinčiam bibliotekų veiklą 

atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ar informacijos mokslų) aukštojo mokslo 

kvalifikaciją ir (arba) įgijusiems patirties dirbant bibliotekoje; 

2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su pareigybės funkcijomis 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. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo 

principus; 

2.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą; 

2.6. 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; 

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

 


