
 

Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Meno ir muzikos skyriaus vyriausiasis bibliotekininkas 

 

Darbo pobūdis. Tavo veikla bus: 

 Organizuoti Meno ir muzikos skyriaus Vartotojų aptarnavimo ir paslaugų grupės darbą;  

 Organizuoti bei koordinuoti vartotojų aptarnavimo paslaugų teikimą;  

 Organizuoti ir dalyvauti įgyvendinant muzikinius ir meno renginius, parodų, knygų, garso/vaizdo 

leidinių, filmų pristatymus; 

 Organizuoti ir dalyvauti įgyvendinant edukacines veiklas meno, muzikos, kino, teatro temomis 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje ir regiono bibliotekose; 

 Inicijuoti, rengti ir dalyvauti rengiant bei įgyvendinat projektus, skirtus meno ir kultūros sklaidai;  

 

Reikalavimai darbuotojui. Tikimės, kad Tu: 

 Turi humanitarinių, socialinių ar meno mokslų srities bakalauro laipsnį ar jam prilygintą 

išsilavinimą; 

 Savarankiškai naudojiesi kompiuterine ir programine įranga, interneto ištekliais; 

 Moki planuoti ir organizuoti savo bei komandos darbą; 

 Gebi rinkti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pristatyti informaciją; 

 Esi susipažinęs su Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema, paieška duomenų bazėse.   

 Turi 3 metų praktinio bibliotekose ir / ar kultūros sektoriuje darbo patirties; 

 Gerai moki valstybinę kalbą ir gebi sklandžiai dėstyti mintis žodžiu bei raštu; 

 Išmanai fondoiešką ir projektų administravimą. 

 

Privalumai. Puiku, jeigu Tu: 

 Esi kūrybinga asmenybė; 

 Gebi rengti ir įgyvendinti projektus; 

 Gebi sklandžiai viešai kalbėti, rengti pristatymus; 

 Nestokoji organizuotumo, iniciatyvumo ir atsakingumo; 

 Moki užsienio kalbą pažengusiojo lygiu (B2 lygis). 

 

Įstaiga siūlo. Su mumis Tu galėsi: 

 Pasisemti patirties, atliekant kūrybiškas ir įdomias užduotis vienoje iš didžiausių šalies viešųjų 

bibliotekų; 

 Tobulinti savo kompetencijas, realizuoti save, bendradarbiauti su įvairių sričių atstovais; 

 Dalyvauti regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose; 

 Dirbti drauge su perspektyvia ir gabia komanda iš įvairių sričių: komunikacijos, edukacijos, 

projektų vadybos ir kitų. 



 

 

 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. 

Darbo užmokestis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –5,6–6. 

 

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti iki kovo 31 d. el. paštu j.geniene@kvb.lt. 

Jei kiltų klausimų, kreiptis: Julija Genienė j.geniene@kvb.lt. 
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