
 
 

 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  

KOMPLEKTAVIMO IR KNYGŲ TVARKYMO 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. žinoti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus bei norminius aktus reglamentuojančius bibliotekų veiklą, Kultūros ministerijos teisės aktus, 
bibliotekininkystės ir bibliografijos standartus, informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimus; 

3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekinio ir informacinio darbo technologiją, 
bibliotekos fondo organizavimo bei apsaugos principus, darbo su LIBIS, tiek, kiek tai susiję su šios 
pareigybės funkcijomis, standartus, reikalingus duomenų ir dokumentų tvarkymui; 

4. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; 
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6. mokėti kaupti, sisteminti ir analitiškai apibendrinti informaciją; 
7. gebėti teikti metodinę ir praktinę pagalbą spaudinių komplektavimo, katalogavimo ir 

klasifikavimo klausimais. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1. dirba LIBIS programa, atlieka dokumentų į bibliotekos fondą priėmimą, ženklinimą, paskirstymą, 

inventorinimą; 
2. dalyvauja bibliotekos elektroninio katalogo kūrimo darbe: rengia bibliografinius įrašus nustatytu 

formatu, vykdo bibliografinių įrašų redagavimą, pateikia juos suvestiniam katalogui; 
3. prisideda prie skyriaus veiklos plane nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo, dalyvauja skyriaus 

veiklos planavimo bei atsiskaitymo už veiklos rezultatus procese; 
4. konsultuoja bibliotekos ir kitų savivaldybės bibliotekų darbuotojus bibliotekos fondo 

organizavimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją; 
5. formuoja paskirstytų knygų lydraščius; 
6. tvarko ir paskirsto gautų dokumentų sąskaitas; 
7. formuoja, spausdina bibliotekos skyriams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams inventoriaus 

knygų, suformuotų LIBIS priemonėmis, išrašus; 
8. tvarko VB ir padalinių nurašytų dokumentų aktus, juos formuoja ir spausdina; 
9. dalyvauja bibliotekos fondo ar fondo dalies perdavimuose ar patikrinimuose; 
10. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose, darbuotojų pasitarimuose; 
11. laiku ir kokybiškai vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei su skyriaus 

funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio bibliotekos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu 
ir raštu tam, kad būtų įgyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai. 


