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VAIKV LITERATUNOS SKYRIAUS VEDEJO PAREIGYBES
APRASYU,IS
I. PAREIGYBE
1' Pareigybes grupe -Siauliq miesto savivaldybes viesosios bibliotekos
Vaiktl literaturos

skyriaus vedejas yra padalinio vadovas;
2. Pareigybes lygis A2:

-

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI

STAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI
3' Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius
reikalavimus:
3'l' tureti ne Zemesni nei aukstEji universitetini i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
ar jam prilygintu iSsilavinim, urbu auk5tEli koleginj issilavinim4
]aips1lu
su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam
inimLr lkomunikacijos, informacijos mokslq,
humanitariniq ar socialiniq mokslq stu
3.2. tureti ne trumpesng kaip
patifti bibriotekoje.
3.3. Linoti kult[ros veikl4
ius
nutarimus, LR
Kultlros ministerijos ir Siauliq
us teises aktus;
3.4. LinoIi
ndus,
lamentuojandiq
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
nuosavybes
apsaugo s i statymus, duomenq bazit4 naudoj imo tei sini us aspektus

prily

I
reg
istatymus,
miesto
administracijo
bibliotekininkystes
normini

;

3.6. buti susipaZinusiam su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklemis, civilines

saugos,

darbuotoiq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos reikalavimais;
3.7. ismanyti darbo organizavimo principus, darbo planavim4 ir atskaitomybE, ra5tvedybos
reikalavimus;
3.8. gerai iSmanyti bibliotekinio ir informacinio darbo technologij4, fondo
organizavimo
principus ir technologlja, jo tyrimo metodik4, fondo apsaugos reikalavimus,
fondo populiarinimo
bDdus, informacijos paieSkos sistemos organizavimo principus, katalogq
ir kartotekq sudarymo bei
tvarkymo metodik4, bibliografines paieSkos bDdus, darbo su skaitytojalsprincipus,
skaitytojq
poreikiq tyrimo metodik4, renginiq organizavimo ir edukacines veiklos metodika:
3,9. moketi valdyti informacij4: j4 kaupti, sisteminti, apibendrinti. analizuoti. rengri
pasiDlymus, numatyti sprendimo bDdus 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,
butlook,
Power Point,) ir kita organizacine technika, sklandZiai deityti mintis raStu ir ZodZiu,
dirbti
kopijavimo ir kasos aparatais, moketi valstybinq ir vien4 LrZsienio kalb4.

III. SIAS PAREIGAS EINANdIO
4.uzimanris

DARBTJOTOJO I.'UNKCIJOS

Sias pareigas darbuotojas atlieka sias funkcijas:

4'l' uatikrina

bibliotekos ir skyriaus nuostatuose nustatytq uZdaviniq ir funkcijq planavim4
ir tinkam4 vykdym4, skyriaus veiklos organizavimq;
4'2' numato skyriaus veiklos strategijq ir igyvendinimo budus, organizuoja
mikrorajono
gyventojq bibliotekini aptarnavim4, dalyvauja rengiant ir
tobulinant bibliotekos srrategijos
nuostatas, rengia skyriaus veiklos planus, numato
veiklos priemones;
4'3' rengia skyriaus veiklos ataskaitas, statistines ataskaitas, teikia informacijq apie
Sios
pareigybes kompetencijai priskirtq veiklos priemoniq
igyvendinim q vyr. metodininkui bibliotekinei
veiklai, pareikalavus - bibliotekos direktoriui;

4'4' otganizuoja skyriaus tradiciniq ir elektroniniq informacijos iStekliq komplektavim4
ir
apskait4, teikia pasiDlymus del Siq isteklq papildymo, organizuoja jq
pateikim4 vartotojams, tvarko
ir saugo skyriaus dokumentq fond4 (priirna, rengia s4rasus nuraSymui, priZi[ri, uZsako periodik4,

priima knygas, gautas iS skaitytojq pamestqjq vietoje ir kt.);
4'5' organizuoja gyventojq bibliotekini aptarnavim4, skyriaus vartotojq aptarnavim4
(vartotojq registracija automatizuotu bDdu (LIBIS sAp, vRSS), prisijungimo
kodq suteikimas,
skaitytojo paZymejimo iSdavimas ir pan.), dokumentq isdavim4 vartotojams, jq
priemim4,
grqLinimq i bibliotekos fond4, veda skaitytojq paZymejimq apskait4;
4'6' organizuoja skyriaus lankytojams elektroniniq paslaugq teikim4 (dokumentq
uZsakymas
ir (ar) rezervavimas, panaudos termino pratgsimas internetu (LIBIS);
4'7'kaupia informacijq bibliotekos varlotojq vaikq aptarnavimo, paslaugq
apskaitos ir kitais
s-u vaikq vartotojq aptarnavimu susijusiais klausimais, vykdo
silaid4, konsultuoja filialq
los
darbuotojus;
4.8' organizuoja darb4 su skaitytojais skolininkais, pildo skaityojq pamestq ir vietoj jq
priimtq spaudinirl apskaitos knyg4, esant poreikiui. organizuojaknygnesiq
darbE ;
4.9' uZtikrina atsakymq ivarlotojq bibliografines uZklausas pateikim4 bei apskait4,
konsultavimq informacijos paieskos klausimais;
4.10. organizuoja kulturinius, edukacinius, informacijos sklaidos, literatur4 populiarinandius
renginius, organizuoja ir igyvendina kitas skaitymo skatinimo, skaitymo kultDros ir
informaciniq
igudziq ugdymo, informacijos sklaidos priemones, vieSina veiklq spaudoje, bibliotekos interneto
svetaineje;

4.11. organizuoja gyventojq

ir

skyriaus vartotojq apklausas, susijusias su bibliotekos

paslaugq tobulinimu, poreikiq tyrimu, apibendrina, teikia pasiulymus bibliotekos
administracirai del
esamq paslaugq tobulinimo ar naujq sukDrimo;

4.12. uztikrina skyriaus paslaugq apskaitos savalaiki vedima (bibliotekos dienora5diq ir
kt.
rankiniu ar automatizuotu ([,IBIS SAp, VRSS) bDdu;
4.13. organizuoja skyriaus dokumentq fondo tvarkym4, uZtikrina teising4 fondq apskaitos
bendrosios knygos pildym4, duomenq jtraukim4 j bendrqj4 fondo apskaitos knyg4, savalaikj
susidevejusiq, nepaklausiq dokumentq iSemimq iS fondo ir
nuraSymq ir s4raSq pateikim4

.jq

suderinus su Dokumentq komplektavimo ir tvarkyn-ro skyriumi;

4.14' inicliuoja

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 ir renginiq
sklaid4;

4.16. bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, Svietimo
or ganizacijomi s skyri aus kompetencij ai pri ski rtai s kr aus i mai

4.17. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus
ligos laikotarpiu;

ir

kitomis istaisomis

bei

s;

jq atostogr{,

komandiruoiiq, iseiginiq dienq ir

4.18. rengia skyriaus darbuotoiq pareigybiq aprasymus, nustato
darbuotoiams uZduotis:
4,19. teikia kopijavimo paslaugas, dirba kasos aparatu;

4'20' rDpinasi Dkiniais reikalais, uztikrina skyriaus materialiniq
vertybiq apskaitq ir apsaug4,
gaisrines saugos reikalavimq laikymasi
4,21, dalyvauja pirkimq procese
4.22. vltikrina skyriuje esandiq dokumentq ir bylg formavim4 ir
saugojim q pagal patvirrint4
bibliotekos dokumentacij os plan4;

4'23. dalyvauja kvalifikacijos kelimo renginiuose, bibliotekos direktoriui pavedus,
darbo
grupiq, komisijq darbe;
4'24' atlieka einam4lq finansq kontrolg. suraSo ir (ar) pasiraso apskaitos dokumentus
pagal
Sios pareigybes kompetencij
4;

4'25' vadovauja skyriaus darbuotojams, remdamasis Bibliotekos direktoriaus patvirlintu

pareigybes apraSymu;

4'26' sudaro skyriaus darbuotojq darbo grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos
ZiniaraSdius;
4'27' teises aktq nustatyta tvarka dalyvauja savo veiklos veftinimo proced[rose;
4'28' laiku ir kokybiSkai vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas
funkcijas bei su
bibliotekos ir skyriaus funkcijomis susiiusius, nenuolatinio pobIdZio
bibliotekos direktoriaus
pavedimus LodLiu ir raStu tam, kad bDtq
bibliotekos
ir skyriaus tikslai.
igyvendinti
5. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
5.1. skyriaus veiklos tikslq ir uZdaviniq
igyvendinim4;
5.2. skyriaus veiklos strategavimq, planavim q, organi'zavim4 ir rezultatus;

5'3' bibliotekos

direktoriaus !sakymq. vyriausiojo metodininko bibliotekinej veiklai
pavedimq vykdym4;
5.4. bibliotekoje galiojandiq tvarkq, bibliotekos darbo tvarkos taisykliq ir
Sios pareigybes
apraSymo vykdym4;
5'5. vartotoiq asmens duomenq saugojim4 ir konfidencialum4;
5.6. uL informacijos saugumo reikalavimq ir nuostatq laikym4si, uZ turimos informacijos
konfidencialum4 ir naudojim4 pagal paskirlj Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka;
5'7' darbo drausmes ir darbo reZimo, profesines etikos, darbo saugos ir prieSgaisrinds
saugos
reikalavimq laikym4si ;
5.8' darbo grafikq kontrolg ir pildym4, darbo laiko apskaitos ZiniaraSdiq kontrolg ir
apskaitos
Ziniara5diq pildym4 ir uZ reising4 duomenq
iraSym4 ijuos;
5.9. legalios programines irangos naudojim4;
5. 1 0, bibliotekos pastatq prieZi[r4;
5.11. teising4 kasos aparato operacijq atlikim4 ir surinktq pinigq perdavim4
ibibliotekos

kasq:

5,12. materialiai atsako uZ fondq ir inventoriaus apsaug4;
5.13. einamqj4 finansq kontrolg.

6.

Skyriaus vedejas pavaldus Bibliotekos direktoriui.

rJZ darb4 atsiskaito Bibliorekos
direktoriui.
7. Uz savo pareigq netinkam4 vykdym4 Skyriaus vedejas atsako Bibliotekos vidaus darbo
tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq, darbo kodekso nustatyta tvarka.

SusipaZinau

ir sutinku:

-Q;,,.,n,
(vardas, pavarde)

dininke bibliotekinei veiklai
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