
 

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO-INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO 

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖ (4) 

 

PAREIGYBĖS PASKIRTIS 

 

1. Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybės 

paskirtis – Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) ir 

Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus (toliau – skyrius) nuostatuose numatytiems tikslams 

bei uždaviniams įgyvendinti, projekto „Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo saviraiškai“ tvarumui 

2017 m. užtikrinti, bibliotekos lankytojų (pagrindinė tikslinė grupė 14–29 m. amžiaus Bibliotekos 

jaunimo inovatyvios erdvės (toliau – JIE) lankytojai) aptarnavimui: kompiuterinio raštingumo ir 

informacinių įgūdžių ugdymui, kultūrinių, edukacinių, informacijos sklaidos renginių 

organizavimui JIE, kokybiškam kitų Bibliotekos paslaugų teikimui ir suteiktų paslaugų apskaitai 

JIE vykdyti. 

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities 

edukologijos, informacijos ir komunikacijos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties, 

pedagogikos ar vadybos ir verslo administravimo, ar bibliotekininko profesinio bakalauro ar 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 

2.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų 

veiklą, vartotojų aptarnavimą, informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimus, 

dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai; 

2.3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais 

organizavimo principus, konsultacijų teikimo, veiklos viešinimo, renginių organizavimo metodikas; 

2.4. būti susipažinusiam su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimais;  

2.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 

žodžiu, gebėti kūrybiškai spręsti įvairias įgyvendinant pavestas funkcijas iškylančias problemas; 

2.6. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, kompiuterinės 

grafikos, vaizdo ir garso produktų kūrimo, redagavimo ir montažo programine bei technine 

įrangomis; 

2.7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti 

pasiūlymus, numatyti galimus sprendimo būdus ir metodus. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 3. Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas: 



3.1. prisideda prie skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo, dalyvauja 

skyriaus veiklos planavimo bei atsiskaitymo už veiklos rezultatus procese; 

3.2. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl bibliotekos strategijos nuostatų, susijusių su JIE 

vartotojų aptarnavimu ir paslaugų jiems teikimu, tobulinimu, siūlo priemones bibliotekos metiniam 

ir kitiems veiklos planams; 

3.3. organizuoja ir įgyvendina lankytojų užimtumo JIE priemones, konsultuoja lankytojus 

informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) naudojimo klausimais; 

3.4. užtikrina JIE esančios įrangos bei medžiagų racionalų naudojimą, pritaikymą 

organizuojamose veiklose; 

3.5. dalyvauja planuojant ir organizuojant JIE, bibliotekos lankytojų bei darbuotojų IRT 

gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones (veda užsiėmimus (filmavimo, montavimo ir pan.), 

teikia individualias konsultacijas ir kt.); 

3.6. vykdo vartotojų registraciją JIE (registruoja vartotojus rankiniu ir/ar automatizuotu 

būdu (LIBIS SAP), užpildo skaitytojo formuliarą, vykdo vartotojų paiešką bendrojoje duomenų 

bazėje, perregistruoja vartotojus, tikslina/naikina duomenis ir kt.), jei taip yra pavesta, supažindina 

vartotojus su naudojimosi biblioteka ir JIE taisyklėmis; 

 3.7. vienodai, be diskriminacijos, aptarnauja ir suteikia kokybiškas paslaugas visiems JIE 

lankytojams, prižiūri, kad būtų laikomasi bendravimo etikos, bendros tvarkos, rūpinasi JIE patalpų 

estetika; 

3.8. organizuoja kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius JIE, rengia ir 

įgyvendina informacinių įgūdžių ugdymo, informacijos sklaidos priemones; 

3.9. skyriaus vedėjui pavedus filmuoja ir (ar) fotografuoja bibliotekos renginius; 

3.10. esant poreikiui, organizuoja neformalių būrelių, pomėgių klubų ir kt. veiklą JIE; 

3.11. skyriaus vedėjui pavedus, viešina JIE veiklą spaudoje, bibliotekos interneto svetainėje 

ir (ar) socialiniuose tinkluose, prisideda prie JIE gerosios patirties sklaidos, administruoja JIE 

facebook paskyrą, jei tokia yra palaikoma; 

3.12. skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja tiriant bibliotekos vartotojų grupių IRT 

naudojimo, ir kitus, su skyriaus teikiamomis paslaugomis susijusius, interesus, teikia pasiūlymus 

skyriaus vedėjui dėl esamų paslaugų tobulinimo ir/ar naujų paslaugų sukūrimo; 

3.13. laiku apskaito suteiktas paslaugas (pildo JIE dienoraštį ir kt.) rankiniu ir (ar) 

automatizuotu (LIBIS SAP) būdu; 

3.14. dalyvauja tradicinių ir elektroninių informacijos išteklių komplektavimo ir apskaitos 

procese, papildomo finansavimo, paramos bibliotekai paieškose, skyriaus vedėjui pavedus, 

prisideda prie bibliotekos projektų rengimo ir įgyvendinimo; 

3.15. konsultuoja bibliotekos lankytojus ir darbuotojus, kaupia informaciją pagal šios 

pareigybės kompetenciją; 

3.16. padeda skyriaus vedėjui rengti, tvarkyti skyriaus dokumentus, formuoti bylas, parengti 

jas archyviniam saugojimui; 

 3.17. savo veiklą organizuoja planingai, laikosi nustatyto darbo grafiko, pasibaigus savo 

darbo laikui, rūpinasi, kad bibliotekos patalpos būtų tinkamai priduotos apsaugos tarnybai; 

3.18. pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją jo atostogų ar komandiruočių laikotarpiu pagal 

pavaduojančių asmenų sąrašą ar bibliotekos direktoriui pavedus; 



3.19. bibliotekos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su nacionaline ir 

regiono bibliotekomis, bibliotekos skyriais ir darbuotojais, vietos savivaldos institucijomis, kitomis 

įstaigomis bei organizacijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, diegia rekomendacijas 

bibliotekos paslaugų sistemos plėtros, kokybės gerinimo srityje; 

3.20. bibliotekos direktoriui pavedus, dalyvauja bibliotekos fondo ar fondo dalies 

perdavimuose, patikrinimuose; 

3.21. perduotą turtą, materialines vertybes naudoja pagal paskirtį, užtikrina JIE patalpose 

esančios ir naudojamos įrangos ir kitų materialinių vertybių apsaugą savo darbo laiku (nepaliela 

lankytojų be priežiūros ir pan.), atlieka einamąją finansų kontrolę, surašo ir pasirašo apskaitos 

dokumentus (perdavimo aktus ir pan.) pagal šios pareigybės kompetenciją; 

3.22. dalyvauja poreikio pirkimams nustatyme, atsižvelgiant į JIE reikmes; 

3.23. nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos vertinimo procedūrose; 

3.24. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose, darbuotojų pasitarimuose, bibliotekos direktoriui pavedus, darbo 

grupių, komisijų darbe; 

3.25. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su 

bibliotekos ir skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, bibliotekos direktoriaus ir 

skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu tam, kad būtų įgyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai. 

 
Tekste vartojamos santrumpos reiškia:  

LIBIS SAP - Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemė. 

___________________  

 

 

 

 

 


