
 
 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS BIBLIOTEKININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 

metų; pirmenybė teikiama specialistams, turintiems bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, 
komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją; 

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, Kultūros 
ministerijos teisės aktais, bibliotekininkystės ir bibliografijos standartais;  

3. darbe turi vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Bibliotekos 
direktoriaus įsakymais, bibliotekos tvarkomis, darbo tvarkos taisyklėmis, Skyriaus nuostatais ir šiuo 
pareigybės aprašymu; 

4. išmanyti Dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles, informacijos paieškos priemonių 
sistemos organizavimo principus, bibliografinės paieškos būdus, fondo organizavimo principus ir 
technologiją, dokumentų fondo apsaugos reikalavimus, darbo su vartotojais principus, kraštotyros darbo 
sampratą, tikslus ir uždavinius, Kaišiadorių krašto istorinę raidą ir dabartį; 

5. gebėti savarankiškai valdyti informaciją (kaupti, sisteminti, analizuoti), tenkinti vartotojų 
užklausas;  

6. turėti įgūdžių planavimo, projektų rengimo ir įgyvendinimo kraštotyros sklaidos srityse; 
7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 
8.  mokėti bent vieną užsienio kalbą. 

 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1. tvarko ir organizuoja šakinės literatūros ir kraštotyros dokumentų fondus; 
2. kaupia kraštotyros informaciją ir pildo teminius kraštotyros medžiagos aplankus, skaitmenina ir 

talpina į Bibliotekos svetainę; 
3. kuria bibliografinius įrašus iš rajono laikraščių Lietuvos integralios bibliotekų informacinės 

sistemos (LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemyje, siunčia įrašus į Nacionalinį bibliografijos duomenų 
banką (NBDB);  

4. kuria knygų, tęstinių leidinių analizinius įrašus, nuolat pildo Kaišiadorių krašto rašytojų, literatų 
personalines bibliografijas, informaciją teikia bibliotekos svetainėje www.kaisiadoriuvb.lt;  

5. atsako vartotojams į bibliografines-informacines užklausas; 
6. organizuoja ir vykdo kraštotyros darbų rengimą; 
7. vykdo kraštotyros informacijos sklaidą: rengia virtualias parodas; 
8. organizuoja ir veda kraštotyros renginius: susitikimus su žymiais kraštiečiais, knygų pristatymus, 

krašto istorijai ir kultūrai skirtus renginius, žymių krašto žmonių jubiliejų minėjimus;  
9. palaiko ryšius su kraštiečiais ir visuomenės veikėjais, kultūros ir švietimo įstaigomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 
10. nuolat pildo „Literatūrinį Kaišiadorių krašto žemėlapį“; 
11. prisideda prie Bibliotekos projektų ar veiklos programų rengimo bei dalyvauja juos 

įgyvendinant; 
12.  
13. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo tobulinimo, sudaro individualius metinius 

darbo planus ir ataskaitas. 
14. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo nurodymu, atlieka kitų Skyriaus darbuotojų funkcijas jų 

atostogų, nedarbingumo, komandiruočių, poilsio dienų ir pan. laikotarpiu;  
15. pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo grafiką dirba šeštadieniais; 
16. kelia kvalifikaciją Bibliotekoje ir už jos ribų organizuojamuose renginiuose, mokymuose bei 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/


 
 

savarankiškai; 
17. teikia darbo, susijusio su šios pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijoms, tobulinimo 

pasiūlymus, informuoja Skyriaus vedėją apie visus Bibliotekos veiklos trūkumus, išaiškėjusius vykdant 
savo pareigas, ir teikia siūlymus jiems šalinti; 

18 tausoja ir prižiūri Bibliotekos turtą, darbo priemones, naudoja juos tik darbo tikslais; 
19. laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius Bibliotekos Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti 
Bibliotekos strateginiai tikslai. 
 


