
KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS SKAITYMO SKATINIMO GRUPĖS   

KULTŪROS PROJEKTŲ VADOVAS 

 

Jūsų veikla bus: 

 organizuoti skaitymo skatinimo veiklas: programas, iniciatyvas ar akcijas vietos, regioniniu,  

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; 

 inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant skaitymo skatinimo projektus; 

 organizuoti ir rengti skaitymą skatinančius kultūrinius renginius; 

 analizuoti skaitymo plėtros aktualijas, naujoves, pasiekimus šalyje ir pasaulyje, pritaikyti gerąją patirtį 

bibliotekoje; 

 analizuoti vartotojų skaitymo įpročius, rengti ir teikti padalinio saugomų leidinių rekomendacijas; 

 užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su regiono bibliotekomis bei įvairiomis  

organizacijomis skaitymo skatinimo, dokumentų populiarinimo klausimais; 

 inicijuoti fondo aktualinimo veiklas ir teikti informaciją apie saugomus ir prenumeruojamus 

informacijos šaltinius. 

 

Tikimės, kad Jūs: 

 turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu humanitarinių ir/ar socialinių mokslų srityje;  

 mokate organizuoti savo bei komandos darbą, puikiai planuojate laiką, esate orientuotas į geriausią 

rezultatą; 

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

 turite 2 metų informacinio, švietimo ir / ar kultūros sektoriuje darbo patirties; 

 gebate sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei mokate anglų kalbą pažengusiojo lygiu (B2 

lygis). 

 

Puiku, jeigu Jūs: 

 organizuota, iniciatyvi, atsakinga bei ambicinga asmenybė; 

 turite projektų rengimo ir valdymo patirties; 

 išmanote bibliotekų veiklos principus; 

 turite viešo kalbėjimo, renginių, edukacijų organizavimo, partnerių bei rėmėjų pritraukimo patirties;  

 

Su mumis galėsite: 

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

bibliotekų; 

 atvirą naujoms idėjoms ir pasiūlymams aplinką;  

 dalinio nuotolinio darbo / lankstaus darbo grafiko galimybę; 

 dalyvauti regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose; 

 asmeninį ir profesinį tobulėjimą (mokymus, konferencijas ir pan.).  

 
Darbo sutarties rūšis – neterminuota. 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. 

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5 – 5,7 

 

Jūsų CV laukiame iki 2021 m. gruodžio 23 d. el. paštu e.kromerova@kvb.lt 

Jei kiltų klausimų, kreiptis (8 37) 324277 
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