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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO  

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

                                                                                 

                                                   I SKYRIUS 

                                                  PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybių pavadinimas: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro bibliotekininkas. 

2. Pareigybės grupė: Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro specialistas. 

3. Pareigybės lygis – A2. 

4. Pareigybės paskirtis: komplektuoti Centro ugdymo procesui reikalingą informacinę, 

mokslo populiariąją, metodinę literatūrą, planuoti, organizuoti, analizuoti Centro bibliotekos darbą, 

gerinti informacijos vartotojų aptarnavimą, padėti Centro bendruomenės nariams rasti informaciją 

švietimo klausimais. 

5.  Pareigybės pavaldumas: bibliotekininkas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių „Spindulio“ 

ugdymo centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

6.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (IT); 

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

6.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

6.5. išmanyti bibliotekos darbui keliamus metodinius bei bibliotekos veiklą 

reglamentuojančius teisės aktus; 

6.6.  žinoti lietuvių kalbos ir dokumentų rengimo taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas: 

7.1. planuoja, organizuoja, analizuoja, apibendrina Centro bibliotekos darbą; 

7.2. rengia metinį Centro bibliotekos veiklos planą ataskaitą, teikia jas Centro direktoriui ir 

atsakingoms institucijoms; 

7.3. komplektuoja vadovėlius, ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, 

mokslo populiariąją, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas); 

7.4. pildo, tvarko ir saugo Centro bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus; 

7.5.  rengia naudojimosi Centro biblioteka taisykles; 

7.6. sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas); 

7.7. organizuoja Centro bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės 

knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir 

kt.); 

7.8.  tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą; 
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7.9. organizuoja ir vykdo Centro mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų, 

aptarnaujančio personalo  (toliau – vartotojų) aptarnavimą: 

7.9.1. supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka 

taisyklėmis; 

7.9.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu; 

7.9.3. atsako į vartotojų užklausas; 

7.9.4. padeda rasti informaciją; 

7.9.5. priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų dokumentų ar įrangos tokius pat arba 

pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą; 

7.9.6. dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, Centro direktoriaus sudarytose darbo grupėse, 

komisijose; 

7.9.7. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Centro direktoriaus priskirtus pavedimus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Bibliotekininkas turi teisę: 

8.1. gauti iš Centro administracijos dokumentus ir informaciją, reikalingą bibliotekos 

veiklai vykdyti; 

8.2. gauti informacinę, konsultacinę pagalbą iš savivaldybės administracijos atsakingo 

padalinio, pedagogų švietimo centro, apskrities ir savivaldybės viešosios bibliotekos; 

8.3. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo sąlygas pareigoms atlikti; 

8.4. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

8.5. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

8.6. burtis į kultūrines grupes, būrelius ar susivienijimus; 

8.7. dalyvauti Centro savivaldoje. 

 

V SKYRIU 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Bibliotekininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka; 

9.2. direktoriaus įsakymų, pavedimų vykdymą; 

9.3. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

9.4. darbo bibliotekoje drausmę ir bibliotekos fondo apsaugą, kokybę ir atnaujinimą; 

9.5. teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis; 

9.6. Centro bibliotekos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.7. vartotojams teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą; 

9.8. sveikatos pasitikrinimą kartą metuose; 

9.9. teikiamų duomenų teisingumą; 

9.10. savo kvalifikacijos tobulinimą.              

                                         _______________________________ 

Susipažinau: 

_____________ 

(parašas) 

_____________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

______________ 

 (data) 


