
 
 

 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO BIBLIOGRAFO 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, renginių organizavimo metodiką; 
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. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1. teikia vartotojams viešas interneto prieigos paslaugas Bibliotekos interneto skaitykloje; 
2. laiku apskaito suteiktas paslaugas (veda dienoraštį ir kt.) automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) 

būdu; 
3. organizuoja viešos interneto prieigos vartotojų individualius ir grupinius kompiuterinio 

raštingumo mokymus, akcijas, konkursus ir kitas veiklas; 
4. konsultuoja ir padeda vartotojams ieškoti spausdintos ir skaitmeninės informacijos, ugdo 

vartotojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis, įsisavinant e. paslaugas bei kitus interneto 
išteklius; 

5. populiarina informacinių technologijų svarbą gyventojų tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui, 
viešina veiklą spaudoje, internetinėje erdvėje, administruoja facebook paskyrą; 

6. dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo papildomo finansavimo ar paramos Bibliotekai paiešką; 
7. rengia analizinius straipsnių aprašus iš rajoninių laikraščių (kuria, redaguoja įrašus LIBIS ABP, 

vykdo įrašų paiešką ir kt.), teikia juos LNBDB; 
8. rengia Kaišiadorių krašto įžymių datų kalendorių, informaciją teikia svetainei 

www.kaisiadoriuvb.lt;  
9. atsako į vartotojų bibliografines užklausas, registruoja teigiamus (neigiamus) atsakymus, 

konsultuoja bibliotekos informacijos paieškos sistemų (toliau –IPS), duomenų bazių (toliau –DB) 
naudojimosi klausimais; suteikia prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, teikia informaciją apie 
laisvai pasiekiamas duomenų bazes ir pan.; 

10. teikia mokamas paslaugas (kopijuoja dokumentus, išduoda skaitytojo pažymėjimus ir kt.); 
11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo tobulinimo, sudaro individualius metinius 

darbo planus ir ataskaitas. 
 

http://www.kaisiadoriuvb.lt/

