
KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
DOKUMENTINIO PAVELDO TYRIMŲ IR SKLAIDOS CENTRO KAUNISTIKOS
GRUPĖS VYR. BIBLIOGRAFAS (-Ė)

Tikimės, kad Jūs:

- turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu humanitarinių ir/ar socialinių mokslų srityje;

- turite mažiausiai 3 metų praktinio darbo bibliotekos, informacijos sektoriuje patirties;
- gebate organizuoti savo bei komandos darbą, puikiai planuojate laiką, esate orientuotas į geriausią

rezultatą;
- esate dalykiškas, savarankiškas, atsakingas ir iniciatyvus, gebate nuosekliai, sklandžiai ir logiškai

dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
- domitės Kauno miesto ir rajono istorija;
- gerai mokate valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2 lygis).

Būsite atsakingas (-a) už:

- strateginių ir einamųjų klausimų sprendimą kartu su padalinio ir kitų grupių vadovais;
- dokumentų reglamentuojančių padalinio veiklą ir technologinius procesus rengimą, dalyvavimą juos

rengiant ir įgyvendinant;
- grupės veiklos krypčių nustatymą, grupės veiklos planavimą ir veiklos programų derinimą bei jų

vykdymo kontrolę;
- naujai priimtų darbuotojų mokymą, užduočių paskirstymą grupės darbuotojams, jų konsultavimą

kaip atlikti pavestas užduotis bei darbo kokybės kontrolę;
- statistinių ir tekstinių grupės veiklos ataskaitų rengimą, informacijos apie grupės veiklą analizę ir

apibendrinimą;
- kaunistikos leidinių fondo komplektavimą;
- kaunistikos skaityklos vartotojų aptarnavimo organizavimą;
- elektroninių žinynų organizavimą ir redagavimą bei jų pristatymą visuomenei;
- Publikacijų apie Kauną duomenų bazės ir ikonografinio skaitmeninio archyvo koordinavimą,

organizavimą ir kūrimą;
- projektų, skirtų kaunistikos sklaidai, inicijavimą, rengimą ir įgyvendinimą;
- metodinės pagalbos kraštotyros klausimais teikimą bibliotekos specialistams ir Kauno regiono

viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams;
- pranešimų apie kraštotyrinę veiklą rengimą ir grupės atstovavimą bibliotekoje ir už jos ribų.

Mes siūlome:

- galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei pasisemti naujos patirties dirbant vienoje iš didžiausių
šalies viešųjų bibliotekų;

- atvirą naujoms idėjoms ir pasiūlymams aplinką;
- visapusišką kolegų palaikymą ir pagalbą;
- asmeninį ir profesinį tobulėjimą (mokymus, konferencijas ir pan.).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.
Siūlomas darbo užmokestis – pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 5,6–6
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