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BIBLIOGRAFIJOS.INF'ORMACIJOS SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBES APRASYNT,q.S
I. PAREIGYBE
Bibliografijos-informacijos skyriaus vedejas yra strukturinio padalinio vadovas.
2. Pareigybes lygis - 42.
1.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI

STAS PAREIGAS EINANdIAM
DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei auk5t4ji universitetini i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jalrt prilygintu i5silavinimu arba aukStqji kolegin[ i5silavinimq su profesinio bakalauro

laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu (komunikacijos, informacijos mokshl humanitarinirl ar
socialiniq mokslq studij q kryptis) ;
3.2. tureti ne trumpesnE nei 1 metq darbo patirti bibliotekoje.
3.3.Linoti Lietuvos Respublikos bibliotekq [statym4 kitus Lietuvos Respublikos
[statymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus bei norminius aktus reglamentuojandius
bibliotekq veiklq Kulttiros ministerijos teises aktus, bibliotekininkystes ir bibliografrjos
standartus; 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 intelektinds nuosavybes
apsaugos istatymus, duomenq bazilnaudoj imo teisinius aspektus ;
' 3.6. brlti susipaZings su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklemis, civilines saugos,
darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos reikalavimais;
3.7. i5manyti darbo organizavimo principus, darbo planavimq ir atskaitomybE,
ra5tvedybos reikalavimus;
3.8. gerai i5manyti bibliotekinio ir informacinio darbo technologij4 fondo
organizavimo principus ir technologrjq, jo tyrimo metodikq fondo apsaugos reikalavimus, fondo
populiarinimo budus, informacijos paie5kos sistemos organizavimo principus, katalogq ir
kartotekq sudarymo bei tvarkymo metodikq bibliografines paie5kos budus, darbo su skaitytojais
principus, skaitytojq poreikiq tyrimo metodik4 renginiq organizavimo ir edukacines veiklos
metodik4;

3.9. moketi valdyti informacijq j4 kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti
pasi[lymus, numatyti sprendimo bldus ir metodus, 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, MS Excel, Outlook, MS Power Point,) ir kita orgarizacine
technika, sklandZiai dest5rti mintis raStu ir Lodliu, dirbti kopijavimo, kasos aparatais, moketi
valstybing ir vien4 uZsienio kalb4.
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III.

SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Bias funkcijas:
4.1. organizvoja skyriaus veiklq
4.2. nrmato skyriaus veiklos strategij4 ir igyvendinimo budus, planuoja, analiz.;|loja,
apibendrina skyriaus veikl4;
4.3. rengia skyriaus veiklos ataskaitas, statistines ataskaitas, teikia informacij4 apie
Sios pareigybes kompetencijai priskirtq veiklos priemoniq lgyvendinimq vyr. metodininkui
bibliotekinei veiklai, pareikalavus - bibliotekos direktoriui;
4.4. organizuoja, tvarko ir saugo skyriaus dokumentq fond4;
4.5. renka ir tvarko kra5totyros fond4 organizuoja kraStotyros informacijos sklaid4
vartotojq tarpe, populiarina kra5to literaturini istorini etnografin[ palikim4 pagal poreik! teikia
apibendrint4 informacrj4 apie veiklos priemones, programas ir pan.;
4.6. koordinuoja skyriaus veikl4 su bibliotekos ir kulttros bei Svietimo istaigomis;
4.7. orgarrinoja skyriaus IPS ir skaitytojq bibliografini informacini aptarnavimq
veda apskait4 uZtikrina atsakymq I vartotojq bibliografines uZklausas pateikim4 bei konsultavim4
informacij os paie5kos klausimais ;
4. 8. atlieka informacij os paieSk4;
4.9. uitil<rina skyriaus paslaugq apskaitos savalaiki vedim4 @ibliotekos dienora5diq ir
kt. rankiniu ar automatizuotu (LIBIS SAP, VRSS) b[du;
4.10. dirba LIBIS programine [ranga, rengia analizinius ira5us bibliotekos
elekhoniniame kataloge ir analizinius iraSus siundia Nacionalines bibliografijos duomenq bankui
(NBDB);
4.11. ruo5ia literaturos sqla5us, apLvalgas;
4.72. orgarrizuoja ir vie5ina renginius, edukacines programas bei kra5totyros darbq
bibliotekoje;
4. I 3. atlieka dokumentq nuskaitymo, kopijavimo ir spausdinimo paslaugas;
4.14. rcngia bibliotekos interneto svetainds skyriui ,,Virtualios parodos" informacij6
4.15. aptarnauja, konsultuoja ir moko vie5osios interneto prieigos (VIP) vartotojus;
4.16. organinoja gyventojq ir skyriaus vartotojq apklausas, susijusias su bibliotekos
paslaugrl tobulinimu, poreikiq tyrimu, apibendrina, teikia pasitilymus bibliotekos administracijai
del esamq paslaugq tobulinimo ar naujq sukDrimo;
4.17. inicijuoja ir vykdo projektus, prisideda prie savivaldybes vie5osios bibliotekos
bendrq projektq;
4.18. r[pinasi skyriaus [vaizdZio formavimu, atstovauja skyriq bibliotekoje ir uZ jos
ribg vieSina skyriaus veiklas ir renginius, dalyvauja rengiant skyriui skirtus leidinius;
4.19. pavaduoja skyriaus darbuotojus jq atostogq komandiruodiq ir ligos laikotarpiu;
4.20. vykdo bibliotekos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo
metodininkq
pavedimus;
4.2I. rcngia skyriaus darbuotojq pareigybes, nustato darbuotojams darbo uZduotis;
4.22. mpinasi iikiniais reikalais, skyriaus materialiniq vertybiq apsauga;
4.23. si[lo bibliotekos administracijai keisti skyriaus nuostatus
darbo
organizavimo tvark4 teikia pasirllymus kitais bibliotekos veiklos klausimais;
4.24. ima i5 skaitytojq pinigus uZ mokamas paslaugas bibliotekoje nusta[ta tvarka;
4.25. teikia informacij4 suinteresuotoms institucijoms ir Ziniasklaidai apie skyriaus
veikl4;
4.26. konsultuojasi su bibliotekos ir metodikos centrq specialistais darbo klausimais;
4.27. dalyvaujai [vairiq komisijq darbe;
4.28. dalyvauja pirkimq procese;
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4.29. ,rllil<rina skyriuje esandiq dokumentq ir bylq formavimq ir saugojimq pagal
patvirtint4 bibliotekos dokumentacijos plan4;
4.30. k artu su direkcija sprendZia darbu otojq skatinimo bei nuobaudq skyrimo
klausimus;
4.31. atlieka einam4j4 finansq kontrolg, sura5o
(at) pasira5o apskaitos
pagal
dokumentus
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4.32.vadovatja skyriaus darbuotojams, remdamasis Bibliotekos direktoriaus
patvirtintu parei gybe s apra5ymu;
4.33. sudaro skyriaus darbuotojq darbo grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos
ZiniaraSdius;

4.34. teises aktq nustatytatvarka dalyvauja savo veiklos vertinimo procedurose;
4.35. laiku
kokybiSkai vykdo kitas [statymq
kitq teises aktq nustatytas
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funkcijas bei su bibliotekos ir skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pob[dZio bibliotekos
direktoriaus pavedimus LodZiu ir ra5tu tam, kad bttu igyvendinti bibliotekos ir skyriaus tikslai.
4.36.keliakvalifikacij4 dalyvauja staZuotese, seminaruose ir kituose kvalifikacijos
kelimo renginiuose.
5. Padalinio vadovas pavaldus Bibliotekos direktoriui.
6. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
6.1 skyriaus veiklos tikslq ir uZdaviniU igyvendinimq
6.2. skyriaus veiklos planavimq organizavim4 ir rezultatus;
6.3. bibliotekos direktoriaus isakymq vyriausiojo metodininko bibliotekinei veiklai
pavedimq vykdym4;
6.4. bibliotekoje galiojandiq tvarkq bibliotekos darbo tvarkos taisykliq ir Sios
pareigybes apra5ymo vykdym4;
6. 5. vartotoj q asmens duomenq saugoj im4 ir konfi dencialum6
6.6. darbo drausmes darbo reZimo, profesines etikos, darbo saugos ir
prie5 gaisrinds saugo s reikalavimq laikym4si ;
6.7. legalios programines irangos naudojimq
6.8. bibliotekos pastatq prieZilrq;
6.9. materialiai atsako uZ fondq ir inventoriaus apsaug4;
6. I 0. einam4jq finansq kontrolg.
6.1 1 . \Z darb4 atsiskaito bibliotekos direktoriui;
6.12. uL savo pareigq netinkam4 vykdym4 padalinio vadovas atsako Bibliotekos
vidaus darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos [statymr; darbo kodekso nustatyta tvarka.
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