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,AIDO,, FILIALO VEDEJO PAREIGYBES APRASyN{AS
I. PAREIGYBE
L Filialo vedejas yra struktlrinio padalinio vadovas.
2. Pareigybes lygis

-

A2.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAT

ST.IS PAREIGAS EINANdIAM DRABUoToJUI
atitikti Siuos specialius reikalavimus:
3.1. tureti ne Zemesni nei auk5tqji universitetini iSsilavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu iSsilavinimu arba aukStEji kolegini issilavinim4 (komunikacijos,
informacijos mokslq, humanitariniq ar socialiniq mokslq studijq kryptis) ir I metq bibliotekinio
3. Filialo vedejas turi

darbo patirti.

3.2. Filialo vedejas turi Zinoti:

3'2.1 Lietuvos Respublikos bibliotekq istatym4, kitus Lietuvos Respublikos
istatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus bei norminius aktus reglamentuojandius tiUtiotet<q
veikl4, Kulturos ministerijos teises aktus, bibliotekininkystes ir bibliografijos slandartus; Siauliq
miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus; iSmanyti dokumentq rengimo,
apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebeti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informacij4, ftngti
iSvadas, savarankiSkai planuoti ir organizuoti veikl4, dirbti komandoje.
3.3. Filialo vedejas turi iSmanyti:
3'3'1. bibliotekininkystes teorijos pagrindus, norminiq dokumentq, reglamentuojandiq
bibliotekos veikl4 reikalavimus, bibliotekos ir filialo tikslus ir strateginius uZdavinius, filialo
spaudiniq ir kitq dokumentq fondo sudeti, dokumentq rengimo ir tvarkymo taisykles, bibliotekos
darbo tvarkos taisykles;

3.3.2. planq ir ataskaitq rengimo principus,
3.3.3. vadybos, psichologijos, tarnybines etikos, rastvedybos taisykles;
3.3.4. filialo tikslus, uZdavinius irjq vykdym4;
3.3'5. fondo organizavimo principus ir technologrj4, jo tyrimo metodik4, fondo apsaugos
reikalavimus, fondo populiarinimo br.rdus, informacijos paieskos sistemos organizavimo principus,
katalogq ir kartotekq sudarymo bei tvarkymo metodik4, bibliografines paieskos bfidus, darbo su
skaity'tojais vaikais principus, skaitytojq poreikiq tyrimo metodik4, renginiq organizavimo ir
edukacines veiklos metodik4.
3.4. Filialo vedejas turi moketi:
3.4.1. planuoti, organizuoti, analizuoti ir apibendrinti filialo veikl4, bendrauti su bibliotekos
lankytojais, bibliotekinio ir informacinio darbo technologij4, dirbti kompiuterine bibliotekine
programa LIBIS, dirbti kopijavimo ir kasos aparatais;
3.4.2. moketi dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook,
Power Point, JAWS ir MAGis programomis (akliesiems ir silpnaregiams) ir kita organi zacine
technika, moketi valstybing ir vien4 uZsienio kalb4;
3.5. Filialo vedejas turi blti susipaZings su bibliotekos vidaus tvarkos taisyklemis, civilines
saugos, darbuotojq saugos ir sveikatos, prieSgaisrinds saugos reikalavimais.
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III. SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.1. vadovaujair organizuoja filialo veikl4;
4.2. numato filialo veiklos strategij4 ir igyvendinimo bldus;
4.3. planuoj a, analizuoja, apibendrina filialo veikl4 ir nustatyta tvarka atsiskaito SVB
administracijai;
4'4. koordinuoja hlialo kulturing veikl4 sLr SVB ir mikrorajono Svietimo, kultDros
istaigomis;
4.5. rdpinasi ukiniais reikalais, uZtikrina filialo materialiniq vertybiq apskait4 ir apsaug4;
4 .6. or ganizuoj a mikroraj ono gyventoj q bi bl i otekin
i aptamav imq;
4.7. atlieka mikrorajono gyventojq ir frlialo skaitytojq skaitybos poreikiq tyrimus;
4'8. organizuoja, tvarko ir saugo filialo spaudiniq ir kitq dokumentq fond4, teikia
pasillymus komplektavimo skyriui ;
4.9. uLsako periodik4 , j4 apskaito, nura5o;
4.10. priima ir tvarko naujai gautas knygas, sutikrina su lydra5diais, pildo filialo dokumentq
fondo apskaitos knygq tvarko ir saugo fondo inventoriaus knygas, gautas iS skaitytojq pamestq
vietoje, sudaro nuraSymo aktus ir pateikia i komplektavimo skyriq;
4.1 1. organizuoja filialo informacinE paie5kos sistem4;
4'12. renka ir tvarko kraStotyros fond4, kra5totyros medLiag1, raSo filialo metra5ti;
4.13.kartu su filialo darbuotojais organizuoja vaizdinius, Zodinius ir kompleksinius
renginius, edukacines veiklas, ekskursijas, naujq kt ygtl apLvalgas.
4 .7 4 . or ganizuoja edukacines pro gramas m iesto vaikams ir paaugl i ams
;
4.15. dirba LIBIS P{ Skaityojq aptarnavimo ir komplektavimo posistememis, specializuota
programa akliesiems ir silpnaregiams.(JAWS ir MAGis programos);
4.16. aptanauja, konsultuoja ir moko vie5osios interneto prieigos (VIP) vartotojus;
4.17. telkia kopijavimo paslaugas, dirba kasos aparctu;
4.18. rlpinasi filialo lvaizdLiu, ra5o straipsnius, apie filialo veikl4 teikia informacij4
i
bibliotekos svetaing;
4.79. pavaduoja kitus filialo darbuotojus jq atostogq, komandiruodiq, iSeiginiq dienq ir ligos
laikotarpiu;
4.20. dalyvauja ieSkant remejq, raSo ir vykdo projektus, prisideda prie savivaldybes
vie5osios bibliotekos bendrq projektq;
4.21. vykdo bibliotekos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir metodistq pavedimus;
4.22. rengia filialo darbuotojq pareigybes;
4.23. paskirsto darbus darbuotojams pagal kvalifikacij4, konsultuoja, kaip atlikti konkredias
uZduotis, r[pinasi fi lialo darbuotoj q kval ifi kacij 4;
4.24.kontroliuoja, kaip filialo darbuotojai atlieka jiems pavestus darbus pareiginiuose
nuostatuose numatytus reikalavimus;
4.25. dalyvauja projektineje veikloje, rengia projektus vaikq skaitymo skatinimo veikloje.
4.3. Filialo vedejas pavaldus Bibliotekos direktoriui.
5. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako uZ:
5.1 frlialo veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
5.2 filialo veiklos planavim4, 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
apraSymo vykdym4;
5.5 vartotojq asmens duomenq saugojim4 ir konfidencialum4;
5.6 darbo drausmes ir darbo reLimo, profesines etikos, darbo saugos ir prie5gaisrines saugos
reikalavimq laikymqsi ;
5.7 legalios programines irangos naudojim4;
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8 bibliotekos pastatq prieLiir4;
5.9 teising4 kasos aparato operacijq atlikim4 ir surinktq pinigq perdavim4
5.10 materialiai atsako uZ fondq ir inventoriaus apsaug4;
5.

i bibliotekos

kas4;

I einam4j4 finansq kontrolg.
5.12. uZ darbq atsiskaito bibliotekos direktoriui;
5.13. uZ savo pareigq netinkamq vykdym4 Filialo vedejas atsako Bibliotekos vidaus
darbo
tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos
istatymq, darbo kodekso nustatyta tvarka.
5.1

SusipaZinau

ir sutinku:

dininke bibliotekinei veiklai

