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MTESTo sAVTvALDvBES vrE5osros BrBLrorEKos
VYRIAUSIOJO BIBLIOTEKININKO KULTURINEI.EDUKACINEI VEIKLAI
PAREIGYBES APRASYITNS
I. PAREIGYBE

1.

Bibliotekininkas kultDrinei-edukacinei veiklai yra specialistas, koordinuojantis ir

skatinantis bibliotekos padaliniq vykdom4 kultUring ir edukacing veikl4.
2, Pareigybes lygis - A2.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAT

STAS

PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei aukStEji i5silavinim4 (komunikacijos mokslq, humanitariniq ar
socialiniq mokslq studijq kryptis) su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba
aukSt4ji kolegini iSsilavinim4 su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu;
3.2.Linoti kultlros veikl4 reglamentuojandius istatymus, LR Vyriausybes nutarimus, LR
Kult[ros ministerijos ir Siauliq miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus;
3.3. iSmanyti darbo organizavimo principus, darbo planavim4 ir atskaitomybg, ra5tvedybos
reikalavimus:
3.4. moketi dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Power
Point ir kt.) bei vykdy.ti paie5kq internete;
3.5. moketi analizuoti tendencijas, numatyti jq pasekmes, patarti vadovybei, kaip suderinti
bibliotekos siekius ir visuomenes h"rkesdius, sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis LodLiu ir ra5tu;
3.6. moketi valstybing ir uZsienio kalb4;
3.7. turi i5klausyti ir Zinoti saugos darbe, prieSgaisrines ir elektrosaugos reikalavimus.

III. SIAS PAREIGAS EINANiIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.1. koordinuoja ir skatina bibliotekos padaliniq vykdomq kulturing ir edukacing veikl4;
4.2. inicijuoja ir organizuoja kultUrines-edukacines veiklas, edukacinius skaitymo skatinimo,
klrybinius uZsidmimus, paskaitas bibliotekos skyriuose ir filialuose. Siekia, kad edukacine
bibliotekos veikla bltq orientuota ne tik i moksleivijE, bet i visas miesto visuomenes socialines ir
amZiaus grupes;

4.3. iesko galimybiq dalyvauti fonduose, prisideda, rengiant projektus, dalyvauja,
organizuojant ir vykdant projektinE veikl4;
4.4. prisideda, koordinuojant atskirq Bibliotekos skyriq ir filialq ry5ius su visuomene, didinant
bibliotekos matomum4 bei Zinomum4, rengia bibliotekai skirlus leidinius, raSo straipsnius, seka ir
analizuoja publikacijas apie Bibliotek4 Ziniasklaidoje, informuoja vadovybg, rengia atsakynus i
publikacijas;
4.5. koordinuoja ir inicijuoja padaliniuose renginius, skiftus valstybinems Sventems, kitoms
progoms, informuoja bibliotekos administracij4, miesto savivaldybes Svietimo ir sporto
departamento KultDros skyriq ;
4.6. sudeda j svetaing medLiagq skyreliui ,,Naujienos", tvarko svetainds dalj ,,Vaikams";
4.7. dalyvauja bibliotekos tiriamojoje veikloje, informaciniuose pasitarimuose,
susirinkimuose, raSo protokolus;

4.8. dalyvauja kvalifikacijos
speciali4j 4 literat[r4.

kelimo kursuose, seminaruose, savaranki5kai studijuoja

5. Pavaduoja vyriausi4ji bibliotekinink4 projektinei veiklai ir vyriausi4ji metodininkq
bibliotekinei veiklai ligos, komandiruodiq, atostogq metu savo kompetencijos ribose, atliekant kitus
pavestus darbus.

6. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
6.1. uL, priskirtos kultUrines-edukacines veiklos organizavim4 ir Sios veiklos rezultatus;
6.2. bibliotekos ivaizdZio formavim4 bei jo pateikim4 adresatams;
6.3. profesines etikos taisykliq laikym4si;
6.4. saugos darbe, prieSgaisrines ir elektrosaugos reikalavimq vykdym4;
6.5. uL darb4 atsiskaito bibliotekos direktoriui.
7.UZ savo pareigq netinkamq vykdymq darbo drausmes paZeidimus vyriausias
bibliotekininkas kultlrinei-edukacinei veiklai atsako darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos

ir

istatymq nustatyta tvarka.
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