
 
 

        
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS 
APRAŠYMAS 

 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 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. turėti ne mažesnę kai 1 metų darbo patirtį komunikacijos, informacijos paslaugų teikimo, kultūros 
srityje. Pirmenybė teikiama turintiems informacijos paslaugų / komunikacijos studijų krypties kvalifikacinį 
laipsnį ir įgijusiems bibliotekininko profesinę kvalifikaciją; 

3.mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; 
4. žinoti bibliotekininkystės, informacijos paieškų sistemų teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, 

darbo su vartotojais organizavimo principus;  
5. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius bibliotekų veiklą; 
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, žinoti raštvedybos reikalavimus, sklandžiai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kūrybiškai spręsti pavestas funkcijas, turėti projektinio darbo patirties; 
7. gebėti savarankiškai dirbti, pasirinkti darbo metodus SVB skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

funkcijoms atlikti, mokėti įvardinti problemas, susijusiąs su skyriaus veikla, pateikti jų sprendimo būdus 
skyriaus vedėjui; 

8. gebėti atlikti sudėtingą, atsakingą darbą, mokėti panaudoti žinias savo darbe ir perteikti jas 
bibliotekininkams, bibliotekinių technologinių procesų dalyviams; 

9.  mokėti kaupti, sisteminti, analitiškai apibendrinti informaciją. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
       

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais ir teisiniais aktais, 

bibliotekininkystės ir bibliografijos bei terminologijos standartais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais ir Administracijos direktoriaus įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktoriaus įsakymais, viešosios bibliotekos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiais 
pareiginiais nuostatais, kitais bibliotekos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;   

2. taiko ir įgyvendina SVB bibliotekinių procesų automatizavimo programas, naujas informacines 
technologijas Bibliotekoje ir padaliniuose; 

3. dalyvauja automatizuotų bibliotekinių procesų sistemos planavime; 
4. administruoja LIBIS programas Bibliotekoje ir padaliniuose; 
5. koordinuoja LIBIS kūrimą ir plėtrą; 
6. kontroliuoja darbą LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemėje; 
7. prižiūri kraštotyros analizinės bibliografijos duomenų pildymo eigą; 
8. kontroliuoja LIBIS suvestinio katalogo ir komplektavimo procesą; 
9. teikia praktinę ir metodinę pagalbą bibliotekoms dėl darbo su LIBIS programa; 
10. analizuoja bibliotekos darbuotojų pretenzijas ir pasiūlymus dėl kompiuterinio katalogo klaidų, 

sistemos programinės įrangos tobulinimo  ir teikia išvadas Bibliotekos direktoriui; 
11. analizuoja LIBIS kompiuterinio katalogo klaidas ir nurodo redaguotinus dalykus bibliotekos 

skyrių vedėjams ir padalinių darbuotojams; 
12. vykdo bibliotekos kompiuterinio katalogo sutvarkymo procedūras. Nuolat tikrina kompiuterinio 

katalogo funkcionalumą, nustato ir kontroliuoja vartotojų teises; 
13. kartu su bibliotekinių procesų automatizavimo inžinieriumi analizuoja LIBIS posistemių veiklą, 

priima sprendimus ir teikia rekomendacijas bei pasiūlymus atsakingiems Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo 
bibliotekos specialistams; 



 
 

14. prireikus, kreipiasi konsultacijos į  Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo biblioteką; 
15. informuoja bendruomenę  apie LIBIS naujienas, rengia pranešimus  darbuotojų seminarams; 
16. vykdo Bibliotekos darbuotojų ir vartotojų apmokymą: moko dirbti su elektroninėmis 

bibliotekinėmis programomis, moko naudotis internetu ir kitomis elektroninėmis paslaugomis, moko 
vartotojus kompiuterinio raštingumo; 

17. kaupia darbo patirtį, dalyvauja kompiuterizavimo apmokymuose, seminaruose, konkursuose ir 
kituose mokymuose; 

18. aptarnauja skaitytojus LIBIS abonemente; 
19. vykdo kitus bibliotekos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus; 
20. bibliotekininką (LIBIS administratorių) priima į darbą ir atleidžia bibliotekos direktorius; 
21. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo tobulinimo, sudaro individualius metinius 

darbo planus ir ataskaitas. 
 


