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RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO IR KRAŠTOTYROS SKYRIAUS  

VYRESNIOJO BIBLIOTEKININKO (FONDUI) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vyresnysis bibliotekininkas dirbantis Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros 

skyriuje (toliau - skyrius), yra priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 
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3. Pareigybės paskirtis – skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams bei 

uždaviniams vykdyti, Skyriaus fondų, atitinkančių įstaigos profilį, tvarkymui (priėmimui, 

nurašymui ir kt.), saugojimui ir priežiūrai, išdėstymui, nuorodoms ir pan. bei jų pateikimui 

vartotojams, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) 

vartotojų (nuo 14 m. amžiaus) ir visų kitų asmenų aptarnavimui abonemente, skolinant 

dokumentus panaudai į namus ir vietoje, dokumentų ir informacijos paieškai skyriaus 

fonduose, LIBIS suvestiniame kataloge, kraštotyrinės informacijos rinkimui ir sklaidai, 

dokumentinių ekspozicijų, parodų organizavimui, kultūrinių, edukacinių, etnokultūrinių, žinių 

sklaidos renginių organizavimui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 



 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
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4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą; 

4.3. žinoti bibliotekininkystės teorijos pagrindus, bibliotekinio ir informacinio 

darbo technologiją, bibliotekos veiklos, darbo su vartotojais organizavimo principus; 

4.4. būti susipažinusiam su civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos reikalavimais; 

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, spręsti iškilusias 

problemas ir konfliktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

4.6. žinoti tarnybinės etikos, raštvedybos pagrindus; 

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; 

4.8. mokėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (LIBIS); 

4.9. darbe taikyti bibliotekininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo formas ir 

metodus; 

4.10 mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti; 

4.11. sugebėti atlikti informacijos paieškas įvairiose duomenų bazėse ir jas 

pristatyti (populiarinti) vietos bendruomenei. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų, susijusių su 

vartotojų aptarnavimu, jiems teikiamomis paslaugomis tinkamą vykdymą; 

5.2. tvarko Skyriaus dokumentų fondus pagal bibliotekinius standartus, atrenka 

nurašymui savo vertę praradusius, kitus netinkamus naudojimui dokumentus; 

5.3. rūpinasi skyriaus fondų apipavidalinimu, saugumu, sugadintų ir suplyšusių 

dokumentų restauravimu (klijavimu); 



5.4. sudaro pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudotis dokumentų 

nurašymo aktus ir teikia juos Dokumentavimo ir informacinių technologijų administravimo 

skyriui. Pagal patvirtintus dokumentų nurašymo aktus išbrauko juos iš Bibliotekos inventorinių 

knygų; 

5.5. priima naujai gautus dokumentus iš Dokumentavimo ir informacinių 

technologijų administravimo skyriaus, sutikrina su lydimaisiais dokumentais, rengia naujienų 

ekspozicijas; 

5.6. tvarko ir saugo skyriaus inventorines knygas; 

5.7. vykdo Raseinių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį 

aptarnavimą: 

5.7.1. supažindina naujus lankytojus su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir 

naudojimosi Biblioteka taisyklėmis; 

5.7.2. vykdo vartotojų registraciją LIBIS SAP programa (registruoja vartotojus 

automatizuotu būdu, vykdo vartotojų paiešką bendrojoje duomenų bazėje, perregistruoja 

vartotojus, tikslina/naikina duomenis ir kt.); 

5.7.3. padeda vartotojams susirasti reikalingus dokumentus skyriaus fonduose, 

suvestiniame LIBIS kataloge, LNB, Bibliotekos suvestiniuose kataloguose, duomenų bazėse, 

konsultuoja naudojimosi elektroniniais katalogais, duomenų bazėmis klausimais, esant 

poreikiui nukreipia į kitus Bibliotekos skyrius; 

5.7.4. išduoda/priima dokumentus LIBIS SAP programa, teikia informaciją apie 

išduotus spaudinius, grąžinimo terminą, vartotojui pageidaujant jį pratęsia, rezervuoja 

pageidaujamus spaudinius; 

5.7.5. teikia atsakymus į vartotojų bibliografines užklausas, veda jų apskaitą, 

konsultuoja informacijos paieškos klausimais; 

5.7.6. rekomenduoja literatūrą, kurios nėra Bibliotekos dokumentų fonde, 

užsisakyti per TBA, paaiškina užsakymo eigą; 

5.7.7. aptarnauja senyvo amžiaus, regos ir kitą negalią turinčius vartotojus, 

pristatant spaudinius ir CD (negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto) į namus pagal 

individualius poreikius, veda apskaitą; 

5.7.8. konsultuoja ir teikia praktinę pagalbą filialų darbuotojams pagal poreikį ir 

kompetenciją; 

5.7.9. dirba su skaitytojais skolininkais (primena, ragina, informuoja apie 

praleistus grąžinimo terminus, atlieka kitus veiksmus, reikalingus dokumentams į Bibliotekos 

fondus sugrąžinti, pildo skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaitos knygą); 



5.8. vykdo kraštotyrinę veiklą: 

5.8.1. renka, kaupia ir saugo kraštotyros dokumentų fondą bei informaciją apie 

dokumentus susijusius su regionu, aktualizuoja Raseinių krašto paveldą; 

5.8.2. kaupia medžiagą apie įžymius rajono žmones, įvykius; 

5.8.3. palaiko ryšius su kūrėjais, kilusiais iš Raseinių krašto, teikia Bibliotekos 

administracijai pasiūlymus dėl jų pagerbimo ar pasveikinimo įvairių švenčių proga; 

5.8.4. kaupia rajono kraštiečių rankraštinį fondą; 

5.8.5. ruošia temines ir personalines kraštotyros parodas, susitikimus su 

kraštiečiais, jaunaisiais krašto kūrėjais; 

5.8.6. ruošia ir pateikia kraštotyrinę medžiagą Raseinių krašto kultūros ir istorijos 

žurnalo „Rasupis“ rubrikoms: „Kūrybinė mozaika“, „Raseinių krašto kultūros kronika“, 

„Kalendorius“ ; 

5.8.7. pagal poreikį vykdo Bibliotekos dokumentų skaitmeninimą, kuria 

skaitmenintų objektų įrašus bibliotekos elektroniniame kataloge; 

5.9. rengia individualios veiklos metinius darbo planus bei ataskaitas, atsako už 

jų tikslumą ir teikia Skyriaus vedėjui; 

5.10. dalyvauja projektinėje veikloje (prisideda teikiant paraiškas ir įgyvendinant 

parengtus projektus); 

5.11. pavaduoja skyriaus bibliotekininkus jų atostogų, laikino nedarbingumo, 

kitais atvejais ir atlieka darbo funkcijas, esančias jų pareigybių aprašymuose, dirba 

šeštadieniais pagal slenkantį darbo grafiką. 

5.12. vykdo Bibliotekos metinėje veiklos programoje numatytas veiklas už kurias 

yra atsakingas ir kitas programoje nenumatytas, bet svarbias su Skyriaus veikla susijusias 

funkcijas; 

5.13. laikosi nuostatų, numatytų Bibliotekos tvarkose, nuostatuose, taisyklėse; 

5.14. laikosi asmens duomenų apsaugos taisyklių ir juos naudoja tik Bibliotekos 

vidiniams poreikiams; 

5.15. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 

Bibliotekos organizuojamuose renginiuose, darbuotojų pasitarimuose, Bibliotekos direktoriui 

pavedus, darbo grupių, komisijų darbe; 

5.16. bendradarbiauja su kultūros institucijomis, draugijomis, bendrijomis; 

5.17. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Bibliotekos direktoriaus bei Skyriaus 

vedėjo priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją. 

 



IVSKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS, PAVALDUMAS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

6. Vyresnysis bibliotekininkas, vykdydamas šiame pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, 

Bibliotekos nuostatuose, Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėse, kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose darbo santykius. 

7. Vyresnysis bibliotekininkas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

8. Vyresnysis bibliotekininkas asmeniškai atsako už: 

8.1. tinkamą šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

8.2. darbo drausmės ir darbo režimo, profesinės etikos, darbo saugos ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi; 

8.3. Vyresnysis bibliotekininkas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

__________________  

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti: 

 

 
(parašas) 

 

 
(vardas, pavardė) 

 

 

 


