
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO AVYŽIAUS VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS  

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  VYRESNIOJO BIBLIOTEKININKO  

  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 

 

1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka)  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  (toliau – Skyrius) vyresnysis bibliotekininkas yra specialistas, 

dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš rajono savivaldybės biudžeto, skirto 

asignavimų valdytojui – Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai. 

2. Pareigybės lygis – B 

3. Pareigybės paskirtis – Bibliotekos ir Skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams bei 

uždaviniams įgyvendinti, Bibliotekos vartotojų aptarnavimo funkcijoms vykdyti, Bibliotekos 

inovacijų erdvės (toliau – IE) lankytojų aptarnavimui: informacinių įgūdžių ugdymui, kultūrinių, 

edukacinių, informacijos sklaidos renginių organizavimui IE, kokybiškam kitų Bibliotekos paslaugų 

teikimui, plėtojant tradicines ir inovatyvias paslaugas (pagrindinė tikslinė grupė 14–29 m. 

lankytojai). 

4. Pareigybės pavaldumas – vyresnysis bibliotekininkas yra tiesiogiai pavaldus ir 

atskaitingas Skyriaus vedėjui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Vyresnysis bibliotekininkas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje; 

5.2. žinoti kultūros ir bibliotekos veiklą reglamentuojančius įstatymus, informacijos 

apsaugos, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymus, Lietuvos Respublikos  

Asmens duomenų apsaugos įstatymą, norminius bibliotekų veiklos dokumentus, Bibliotekos 

nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, Bibliotekininkų etikos kodeksą, saugos ir sveikatos darbe,   

gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus; 

5.3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekos veiklos, vartotojų aptarnavimo 

principus ir tvarką, veiklos viešinimo ir renginių organizavimo metodikas;      

5.4. mokėti bendrauti su žmonėmis, įvairiomis bibliotekos vartotojų grupėmis;  

5.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti sklandžiai ir suprantamai dėstyti  

mintis žodžiu ir raštu, gebėti kūrybiškai spręsti su pavestomis funkcijomis susijusias problemas;  

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, kompiuterinės grafikos, vaizdo ir 

garso produktų kūrimo, redagavimo ir montažo programine bei technine įrangomis, vartotojų 

aptarnavimui taikyti Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (toliau – LIBIS);  

5.7. gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis; 

5.8. mokėti vykdyti paiešką internete, elektroniniame kataloge ir kitose informacijos 

paieškos priemonėse;  

5.9. žinoti raštvedybos reikalavimus, išmanyti bibliotekos dokumentų rengimo, tvarkymo, 

apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.  

5.10. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti 

pasiūlymus, numatyti sprendimo būdus ir metodus; 



5.11. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar 

vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruose Europos kalbų metmenyse 

nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą). 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Skyriaus vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:  

6.1. prisideda prie Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymo, dalyvauja  

Skyriaus veiklos planavimo bei atsiskaitymo už veiklos rezultatus procese;  

6.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl bibliotekos strategijos nuostatų, susijusių su 

vartotojų aptarnavimu ir IE paslaugų teikimu, tobulinimu, siūlo  priemones bibliotekos metiniams ir 

kitiems veiklos planams; 

6.3. aptarnauja vartotojus abonemente taikydamas LIBIS skaitytojų aptarnavimo sistemą; 

6.4. organizuoja ir įgyvendina lankytojų užimtumo IE priemones, konsultuoja lankytojus 

informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) naudojimo klausimais; 

6.5. užtikrina IE esančios įrangos bei medžiagų racionalų naudojimą, pritaikymą 

organizuojamose veiklose; 

6.6. vykdo vartotojų registraciją (registruoja vartotojus rankiniu ir/ar automatizuotu būdu 

(LIBIS), užpildo skaitytojo formuliarą, vykdo vartotojų paiešką bendrojoje duomenų bazėje, 

perregistruoja vartotojus, tikslina/naikina duomenis ir kt.), supažindina vartotojus su Naudojimosi 

biblioteka taisyklėmis, IE ir moko naudotis duomenų baze www.ibiblioteka.lt 

6.7. aptarnauja ir suteikia kokybiškas paslaugas visiems IE lankytojams, prižiūri, kad būtų 

laikomasi bendravimo etikos, bendros tvarkos; 

6.8. organizuoja kultūrinius, edukacinius, informacijos sklaidos renginius IE, rengia ir 

įgyvendina informacinių įgūdžių ugdymo, informacijos sklaidos priemones; 

6.9. filmuoja ir (ar) fotografuoja Bibliotekos renginius; 

6.10. tvarko Skyriaus dokumentų fondą, pagal reikalavimus sudeda į fondą naujus ir  

vartotojų sugrąžintus spaudinius; 

6.11. esant poreikiui, organizuoja neformalių būrelių, klubų ir kt. veiklą; 

6.12. Skyriaus vedėjui pavedus, viešina veiklą spaudoje, Bibliotekos interneto svetainėje ir 

(ar) socialiniuose tinkluose, prisideda prie IE gerosios patirties sklaidos; 

6.13. dalyvauja tiriant Bibliotekos vartotojų grupių IRT naudojimo ir kitus, su Skyriaus 

teikiamomis paslaugomis susijusius interesus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl esamų 

paslaugų tobulinimo ir/ar naujų paslaugų sukūrimo; 

6.14. rengia knygų parodas, knygų pristatymus, prisideda prie kitų skaitymo skatinimo 

priemonių įgyvendinimo ir Bibliotekos renginių organizavimo; 

6.15. konsultuoja Bibliotekos lankytojus ir darbuotojus, kaupia informaciją pagal šios 

pareigybės kompetenciją; 

6.16. atrenka iš fondo neaktualius, pasenusius, suplyšusius dokumentus, Skyriaus vedėjui 

pavedus rengia  nurašomų dokumentų sąrašus; 

6.17. laikosi nustatyto darbo grafiko (pagal nustatytą darbo grafiką dirba ir šeštadieniais); 

6.18. dalyvauja Bibliotekos fondo ar jo dalies perdavimuose, patikrinimuose, perduotą turtą,  

materialines vertybes saugo ir naudoja pagal paskirtį;   

6.19 dalyvauja Bibliotekos projektinėje veikloje, papildomo finansavimo ir paramos 

Bibliotekai paieškose; 

6.20. esant reikalui, pavaduoja kitą vyresnįjį bibliotekininką, Skyriaus vedėją, dalyvauja 

Bibliotekos administracijos pasitarimuose; 



6.21. Bibliotekos direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus bendradarbiauja su Nacionaline ir 

apskrities bibliotekomis, vietos savivaldos institucijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis 

Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, diegia rekomendacijas Bibliotekos paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo srityje; 

6.22. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

Bibliotekos organizuojamuose renginiuose, Bibliotekos direktoriui pavedus, darbo grupių, komisijų 

darbe; 

6.23. laiku ir kokybiškai vykdo kitas, šiame pareigybės aprašyme nenurodytas bei su 

Bibliotekos ir Skyriaus veikla susijusias nenuolatinio pobūdžio Bibliotekos direktoriaus ir Skyriaus 

vedėjo užduotis, pateiktas  žodžiu ir raštu.  

 

IV SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

 

7. Vyresnysis bibliotekininkas atsako už: 

7.1. abonemento, saugyklos fondo ir IE apsaugą ir priežiūrą; 

7.2. teikiamų paslaugų kokybę ir operatyvumą; 

7.3. vartotojų duomenų apsaugą; 

7.4. asmeninės darbo drausmės ir darbo režimo, profesinės etikos nuostatų, saugos ir 

sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų laikymąsi. 

8. Už pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Pareigybės aprašymas gali būt peržiūrimas, keičiamas, papildomas dėl įstatymų, išleistų 

teisės aktų, Bibliotekos nuostatų ir kitų vidaus dokumentų pakeitimo, dėl darbo krūvių ir normų 

perskirstymo. 

 

 

______________ 

 

 

 


