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SKAITYTOJU APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBE
1. Skaitytojq aptarnavimo skyriaus vedejas yra strukturinio padalinio vadovas.

2.Pareigybes lygis

-

A2.
STNS PAREIGAS EINANdIAM
DARBUOTOJUI

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI

atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei aukSt4ji universitetini iSsilavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5t4ji kolegini (komunikacijos, informacijos mokslq,
3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi

humanitariniq ar socialiniq mokslq studijq kryptis);
3.2. tureti ne trumpesnq kaip 1 metq darbo patirti bibliotekoje.
3.3. Zinoti kultlros veikl4 reglamentuojandius istatymus, LR Vyriausybes nutarimus, LR
Kultlros ministerijos ir Siauliq miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus;
3.4. Linoti bibliotekininkystes teorijos pagrindus, norminiq dokumentq, reglamentuojandiq
bibliotekos veikl4 reikalavimus, bibliotekos ir skyriaus tikslus ir strateginius uZdavinius, skyriaus
spaudiniq ir kitq dokumentq fondo sudeti, dokumentq rengimo ir tvarkymo taisykles, bibliotekos
darbo tvarkos taisykles;
3.5.

Zinoti pagrindinius informacijos apsaugos, autoriq teisiq

ir

intelektines nuosavybds

apsaugos istatymus, duomenq baziq naudojimo teisinius aspektus;

3.6. bUti susipaZinusiam su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklemis, civilinds saugos,
darbuotojq saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos reikalavimais;
3.7. i5man1'ti darbo organizavimo principus, darbo planavim4 ir atskaitomybg, raStvedybos
reikalavimus;
3.8. gerai i$manyti bibliotekinio ir informacinio darbo technologij4, fondo organizavimo
principus ir technologrjq, jo tyrimo metodik4, fondo apsaugos reikalavimus, fondo populiarinimo
bldus, informacijos paieSkos sistemos organizavimo principus, katalogq ir kartotekq sudarymo bei
tvarkymo metodik4, bibliografines paie5kos budus, darbo su skaitytojais principus, skaitytojq
poreikiq tyrimo metodik4, renginiq organizavimo ir edukacines veiklos metodik4;
3.9. moketi valdyti informacij4: j4 kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti
pasifilymus, numatyti sprendimo b[dus ir metodus;
3.10. moketi planuoti, organizuoti, analizuoti ir apibendrinti skyriaus veikl4, bendrauti su
bibliotekos lankytojais, rengti skyriaus statistines ir veiklos ataskaitas, moketi dirbti kompiuterine
bibliotekine programa LIBIS, Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook,
Power Point,) ir kita organizacine technika, sklandZiai destlai mintis raStu ir ZodZiu, dirbti
kopijavimo ir kasos aparatais, moketi valstybing ir anglq kalb4.

III. SIAS PEREIGAS

EINANCIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.TJLimantis Sias pareigas darbuotojas atlieka Sias funkcijas:

L

4.1. uZtikrina bibliotekos ir skyriaus nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcrjq planavim4
ir tinkam4 vykdym4, skyriaus veiklos organrzavrmq1,
4.2. ntmato skyriaus veiklos strategij4 ir igyvendinimo bldus, organizuoja gyventojq
bibliotekini aptamavim4, dalyvauja rengiant ir tobulinant bibliotekos strategijos nuostatas, rengia
skyriaus veiklos planus, numato veiklos priomones;
4.3. rengia skyriaus veiklos ataskaitas, statistines ataskaitas, teikia informacij4 apie Sios
pareigybes kompetencijai priskirtq veiklos priemonig igyvendinimE vyr.metodininkui bibliotekinei

veiklai, pareikalavus - bibliotekos direktoriui;
4.4. organizuoja skyriaus tradiciniq ir elektroniniq informacijos iStekliq komplektavim4 ir
apskait4, teikia pasifllymus del Siq i5teklq papildymo, organizuoja jq pateikim4 vartotojams, tvarko
ir saugo skyriaus dokumentq fond4 (priima, rengia s4raSus nuraSymui, priZiuri, uZsako periodik4,
priima knygas, gautas iS skaitytojq pamestqiq vietoje ir kt.);
4.5. organizuoja gyventojq bibliotekini aptarnavimq, skyriaus vartotojq aptarnavim4
(vartotojq registracija automatizuotu b[du (LIBIS SAP), skaitytojo paZymejimo i5davimas ir pan.),
dokumentq i5davim4 vartotojams, jq priemimq, grqLini.a i bibliotekos fond4, veda skaitytojq
paZymejimq apskait4;

4.6. yra Skaitytojq

aptarnavimo posistemes administratorius, organizuoja skyriaus
lankytojams elektroniniq paslaugq teikim4, dirba LIBIS PI Skaitytojq aptarnavimo ir
komplektavimo posistememis, (dokumentq uZsakymas ir (ar) rezervavimas, panaudos termino
pratgsimas internetu irk t,);
4.7. kaupia informacij4 bibliotekos vartotojq aptarnavimo, paslaugq apskaitos ir kitais su
vartotojq aptarnavimu susijusiais klausimais, vykdo jos sklaid4, konsultuoja filialq darbuotojus;
4.8. organiztoja darb4 su skaityojais skolininkais, pildo skaitytojq pamestq ir vietoj jq
priimtq spaudiniq apskaitos kttyg4, esant poreikiui, organizuoja knygne5iq darb4 ;
4.9. u/tikdna atsakymq i vartotojq uZklausas pateikim4 bei apskait4, konsultavim4
informacij os paieSkos klausimais;
4.i0. organizuoja kulturinius, edukacinius, informacijos sklaidos, literat[r4 populiarinandius
renginius, organizuoja ir igyvendina kitas skaitymo skatinimo, skaitymo kultlros ir informaciniq
bibliotekos interneto
igUdZirl ugdymo, informacijos sklaidos priemones, viesina veiklq spaudoje,
svetaineje;

4.I1. organizuoja gyventojq ir skyriaus vartotojq

apklausas, susijusias su bibliotekos
paslaugq tobulinimu, poreikiq tyrimu, apibendrina, teikia pasiDlymus bibliotekos administracijai del
esamq paslaugq tobulinimo ar naujq sukDrimo;
4.12. uLtlkrina skyriaus paslaugq apskaitos savalaiki vedim4 @ibliotekos dienora5diq ir kt.
rankiniu ar automatizuotu (LIBIS SAP) b[du;
4.13. organizuoja skyriaus dokumentq fondo tvarkym4, uZtikrina teising4 fondq apskaitos
bendrosios knygos pildym4, duomenq itraukim4 i bendr4j4 fondo apskaitos knyg4, savalaiki
susidevejusiq, nepaklausiq dokumentq i5emim4 i5 fondo ir jq nura5ym4 ir s4raSq pateikim4
suderinus su Dokumentq komplektavimo ir tvarkymo skyriumi;
4.14. inicijuoja ir vykdo projektus, dalyvauja bendroje Bibliotekos projektineje veikloje,
dalyvauja papildomo finansavimo, paramos bibliotekai paieSkose;
4.15. atstovauja skyriq bibliotekoje ir uZ jos ribq, organizuoja skyriaus veiklos
sklaid4;

4,16. bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, Svietimo
or ganizacrjomis skyriaus kompetencij ai pri skirtai s kl aus imai

s;

ir

ir renginiq

kitomis istaigomis

bei

J

4.17. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jq atostogq, komandiruodiq, iSeiginiq dienq ir
ligos laikotarpiu;
4.18. rengia skyriaus darbuotojq pareigybiq apraSymus, nustato darbuotojams uZduotis;
4.19. teikia kopijavimo paslaugas, dirba kasos aparatu;
4,20, rnpinasi Dkiniais reikalais, uZtikrina skyriaus materialiniq vertybiq apskaitq ir apsaugq,
gaisrines saugos reikalavimq laikym4si;
4.21. dalyvauja pirkimq procese;
4.22. uZtikrina skyriuje esandiq dokumentq ir bylq formavim4 ir saugojimq pagal patvirtint4
bibliotekos dokumentacij os plan4;
4.23. dalyvauja kvalifikacijos kelimo renginiuose, bibliotekos direktoriui pavedus, darbo
grupiq, komisijq darbe;
4.24. atlieka einam4j4 finansq kontrolg, suraSo ir (ar) pasiraSo apskaitos dokumentus pagal
Sios pareigybes kompetencij 4;

4.25. vadovauja skyriaus darbuotojams, remdamasis Bibliotekos direktoriaus patvirtintu

nareievf;suiffilor.,u.r.
darbuotojq darbo graf,rkus ir pildo darbo laiko apskaitos Ziniarasdius;
4.27. teises aktq nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos vertinimo procedlrose;
4.28. laiku ir kokybi5kai vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas bei su

ir

skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pob[dZio bibliotekos direktoriaus
pavedimus LodLiu ir ra5tu tam, kad bltq igyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai.
bibliotekos

5. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
5.1. skyriaus veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
5.2. skyriaus veiklos strategavim4, planavimq, organizavim4 ir rezultatus;

5.3. bibliotekos direktoriaus isakymq, vyriausiojo metodininko bibliotekinei veiklai
pavedimq vykdym4;
5.4. bibliotekoje galiojandiq tvarkq, bibliotekos darbo tvarkos taisykliq ir Sios pareigybes
apra5ymo vykdym4;
5,5. vartotojq asmens duomenq saugojim4 ir konfidencialum4;
5.6. uL. informacijos saugumo reikalavimq ir nuostatq laikym4si, uZ turimos informacijos
konfidencialum4 ir naudojim4 pagal paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvarka;
5.7. darbo drausmes ir darbo reZimo, profesines etikos, darbo saugos ir prieSgaisrines saugos
reikalavimq laikym4si ;
5"8. darbo grafikq kontrolg ir pildym4, darbo laiko apskaitos Ziniara5diq kontrolg ir apskaitos
ZiniaraSdiq pildym4 ir uZ teising4 duomenq iraSym4 ijuos;
5.9. legalios programines irangos naudojim4;
5. I 0. bibliotekos pastatq prieZi[r4;
5.11. teising4 kasos aparuto operacijq atlikim4 ir surinktq pinigq perdavim4 ibibliotekos
kas4;

5.72. materialiai atsako uZ fondq ir inventoriaus apsaug4;
5.13. einamqj4 finansq kontrolg.

6.

Skyriaus vedejas pavaldus Bibliotekos direktoriui.

UL

darbq atsiskaito Bibliotekos

direktoriui.
7. UZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 Skyriaus vedejas atsako Bibliotekos vidaus darbo
tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq, darbo kodekso nustatyta tvarka.
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(Vardas, pavarde)

dininke bibliotekinei veiklai
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