PATVIRTINTA
Siauliq miesto savivaldybes
vie5osios bibliotekos direktoriaus
2017 m. geguZes 29 d. isakymu Nr. V-59

DOKUMENTU KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE
1. Dokumentq komplektavimo

ir

tvarkymo skyriaus vedejas yra struktDrinio padalinio

vadovas, atsakantis uZ skyriaus darb4.

2.Pareigybes lygis

-

A2.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAT SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei aukStqji universitetini iSsilavinim4 (komunikacijos, informacijos
mokslq, humanitariniq ar socialiniq mokslq studijq kryptis) su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu
i5silavinimu arba auk5tqji kolegini iSsilavinim4 su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu ir
I metq bibliotekinio darbo patirtis.

3.2. Linotr Lietuvos Respublikos bibliotekq istatym4, kitus Lietuvos Respublikos istatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus bei norminius aktus reglamentuojandius bibliotekq
veikl4, KultUios ministerijos teises aktus, bibliotekininkystes ir bibliografijos standartus; Siauliq
miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus; i5many'ti dokumentq rengimo,
apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebeti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informacij4, rengti
iSvadas, savarankiSkai planuoti ir organizuoti veiklE;
3.3. Zinoti bibliotekininkystes teorijos pagrindus ir fondq komplektavimo nuostatas, norminiq
dokumentq, reglamentuojandiq bibliotekos ir skyriaus veikl4, reikalavimus, bibliotekos ir skyriaus
tikslus ir strateginius uZdavinius;
3.4. Linoti bibliotekos skyriq ir filialq dokumentq fondus ir jq sudeti;
3.5. tureti raStvedybos ir kompiuterinio ra5tingumo pagrindus;
3.6. gerai i5manyti fondo organizavimo principus ir technologij4, fondq apsaugos
reikalavimus, informacijos paieSkos sistemos organizavimo principus, katalogq sudarymo ir
tvarkymo metodik4, bibliografines paie5kos bDdus;
3.7. gerai iSmanyti dokumentq vieSqjq pirkimq organizavimo principus;
3.8. moketi planuoti, organizuoti, analizuoti ir apibendrinti skyriaus veikl4, dirbti
kompiuterine bibliotekine programa LIBIS, Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel,
Outlook, Power Point) ir kita organizacine technika;
3.9. gerai moketi valstybing kalb4;
3.10. yra i5klausgs ir Zino saugos darbe, prie5gaisrines ir elektrosaugos reikalavimus.

III.

SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.1. planuoj a, organizuojair analizuoja skyriaus veikl4, numato veiklos strategij4 ir nustatyta
tvarka atsiskaito bibliotekos direktoriui;
4.2. dtbaLIBIS programa, atsako uZ suvestinio katalogo kflrim4 ir administravim4, yra LIBIS
pro gramo s administratorius ;

4.3. dalyvauja komplektavimo tarybos darbe;
4,4. vykdo fondq komplektavim4 gautq lesq ribose;
4.5. organizuoja dokumentq vie5uosius pirkimus, kontroliuoja uZsakymq
vykdym4;
4.6. tvarko centralizuotos sistemos fondo visuminE apskaii4, kontioliuoja slyriq
ir filialq
visuming apskait4, atsako uZ tikslum4;
4'7. anahzuoja bibliotekos dokumentq fondq suddti, panaudojim4 (kartu su skyriq ir filialq
vedejais ar vyriausiais bibliotekininkais) ir numato priemones kompleitavimo gerinimui;
4.8' rengia infbrmacilq apie nau.ias knygas ir periodinius leidinius bibliotekos interneto
svetainei;
4.9. vykdo bibliotekos direktoriaus ir vyr. metodininko bibliotekinei veiklai
ipareigojimus;
4.10. rengia skyriaus darbuotojq pareigybiq apraSymus, nustato darbuotojams uzOuoiis,
4'11. rDpinasi skyriaus [kiniais reikalais, uZtikrina skyriaus materialiniq vertybiq
apskait4 ir
apsaug4, gaisrines saugos reikalavimq laikym4si
;

4'l2.uLtlkrina skyriu.ie esandiq

dokLrmentul ir bylq formavim4 ir saugo.iim4 pagal patvirtint4
bibliotekos dokumentacij os plan4;
4.13. dalyvauja kvalifikacijos kelimo renginiuose, bibliotekos direktoriui pavedus.
darbo
grupiq, komisijq darbe;
4.14. atlieka einamq| finansq kontrolg, suraSo ir (ar) pasiraSo apskaitos dokumentus pagal
Sios pareigybes kompetencij4;

4.15' vadovau.ia skyriaus darbuotojams, remdamasis Bibliotekos direktoriaus patvirtintu
pareigybes apra5ymu;
4.16. pildo darbo laiko apskaitos Ziniara5dius;
4.17. pavaduoja skyriaus darbuotojus jq atostogq, komandiruodiq ir ligos laikotarpiu;
4.18. teises aktq nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos vertinimo procedurose;
4.19' laiku ir kokybiSkai vykdo kitas jstatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas bei su
bibliotekos ir skyriaus funkciiomis susijusius, nenuolatinio pobldZio bibliotekos direktoriaus, vyr.
metodininko pavedimus ZodZiu ir raStu 1am. kad bDtq jgyverrclinti bibliotekos ir skyriaus tikslai.
4.20. pavaduoja Bibliotekos direktoriq jo atostogr4, komandiruodiq ir ligos laikotarpiu.
5, Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
5 . L skyriaus veiklo s or ganizav imq ir r ezurtatus, tiks I q gyvendinim4
i
;
5'2. skyriaus darbo apskaitos dokumentq pildymo ir pateikiamq duomenq tikslum4, iSsamum4
ir patikimum4;
5.3. bibliotekos darbo tvarkos taisykliq, darbo saugos ir prieSgaisrines saugos reikalavimq
laikym4si, bibliotekoje galiojandiq tvarkq ir sios pareigybes aprasymo vykdym4;
5.4. einamEj4 finansq kontrolgl
5'5. informacijos surinkim4 ir pateikim4 bibliotekos interneto svetaines skyriams ,,Naujos
knygos" ir,,Periodiniai leidiniai";
5'6. darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiq kontrolq ir apskaitos ZiniaraSdiq pildymE ir uZ teising4
duomenq jraSym4 ijuos:
5.7. legalios programines jrangos naudojim4;
5.8. materialiai atsako uZ skyriaus fbndo bei inventoriaus apsaug4.
6' Sias pareigas vykdantis darbuotojas u2. darbqatsiskaito bibliotekos direktoriui.
7. UZ savo pareigq netinkam4 vykdymq Dokumentq komplektavimo ir tvarkymo skyriaus
vedejas atsako Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos
istatymq, darbo
kodekso nustatyta tvarka.
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