Ieškome vyriausiojo (-iosios) dirbtuvių kuratoriaus (-ės) Kūrybinių dirbtuvių skyriui!
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ieško kūrybingos ir aktyvios asmenybės, kuri:
 yra sukaupusi gyvenimiškos kūrybos ir konstravimo patirties, bet laiko džiaugsmingu iššūkiu
vis išmokti ką nors naujo;
 moka ne tik įtraukti, sudominti, paskatinti, bet ir turi kantrybės mokyti, aiškinti ir patarti,
supranta, kad kartais svarbiau yra procesas, o ne rezultatas;
 vienodai džiaugiasi galėdama padėti tiek įvairaus amžiaus vartotojui ir supranta, kad visi
projektai yra vienodai svarbūs ir kiekvienas yra naujas iššūkis;
 domisi tikrai labai daug kuo (tiek senosiomis, tiek naujosiomis technologijomis ir technikomis,
pavyzdžiui, medijų menais, virtualiąja realybe, programavimu, litavimu, siuvimu, filmavimu ir
montavimu, dizainu, 3D ir 2D modeliavimu, fotografija ir kt.), bet kartu supranta, kad
didžiausia galia šiais laikais – ne žinoti viską, bet žinoti, kur ieškoti atsakymų;
 stipriosiomis savo žinių ir patirties sritimis laiko audiovizualinę kūrybą arba elektroniką ir
programavimą (tokiomis kalbomis kaip C/C++/C#/Phyton/...);
 gerbia savo ir kitų laiką, bet nėra prisirišusi prie tradicinės darbo savaitės ir dienos formato,
pasikeisdamas su kolegomis galės dirbti ir vakarais, ir kartas nuo karto savaitgaliais;
 yra dirbusi ir moka dirbti komandoje, nejaučia auditorijos baimės, moka auditoriją valdyti;
 gebės nepamesti galvos ir koncentracijos, net jei vienu metu reikės pagelbėti darantiems kelis
kardinaliai skirtingus dalykus;
 gebės aiškiai pristatyti paslaugą vartotojui, turės kantrybės tai daryti vėl ir vėl, ir vėl;
 bus pasiruošusi nuolatiniam vartotojų dėmesiui ir paslaugiai pagelbės visais klausimais;
 ekologiją, tausojimą, taisymą, perdirbimą, pakartotinį naudojimą laiko ne tik žodžiais, bet ir
savo gyvenimo būdu;
 gal vaikystėje ir nemėgo tvarkytis, bet jau yra pakankamai suaugusi, kad suprastų to naudą ir
būtinybę, nes šiame darbe turi visad būti tvarkos pavyzdžiu;
 pasiraitoja rankoves išgirdusi apie socialinę, skaitmeninę, informacinę ar bet kokią kitą atskirtį;
 mato naudą sujungiant įvairiausius dalykus ir yra lengvai apsėsta integracijų, bendradarbysčių
bei partnerysčių;
 nušvinta supratusi, kad tai – ir vėl nestandartinė situacija, geba prie jos kūrybiškai prisitaikyti ir
dar naudos „išpešti“;
 be didelių paaiškinimų supranta, kad mes esame dalis Nacionalinės bibliotekos ir kodėl.
Daugiau apie darbo barus dirbtuvėse PATS SAU ir Medijų dirbtuvėse:
Medijų dirbtuvės
Dirbtuvės PATS SAU – kas tai?
Virtuali ekskursija po dirbtuves
Be išvardytų savybių, reikia ir žinių:
 ne žemesnio kaip aukštasis universitetinis išsilavinimo su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar
jam prilygintu išsilavinimu arba aukštojo koleginio išsilavinimo su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
ar jam prilygintu išsilavinimu;
 labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne mažesniu kaip
pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu bei taikomosiomis programomis
skirtomis darbui su įvairiomis medijų rūšimis.

Kaip atrodys darbo diena?
konsultuosite ir suteiksite reikiamą techninę pagalbą dirbtuvių lankytojams;
vesite mokomąsias ir konsultacines veiklas dirbtuvių lankytojų grupėms;
dalyvausite su skyriaus veikla susijusiuose renginiuose;
rengsite su dirbtuvių veiklomis susijusį edukacinį turinį, metodikas ir kitus dokumentus;
inicijuosite, planuosite, koordinuosite ir įgyvendinsite veiklas, iniciatyvas ir projektus:
 skirtus sklandžiam dirbtuvių darbui užtikrinti;
 stiprinančius lankytojų kompetencijas skaitmeninio turinio atsakingo naudojimo,
informacinio ir medijų raštingumo srityse;
 susijusius su socialinės ir informacinės atskirties mažinimu;
 ugdančius lankytojų kūrybiškumą;
 plečiančius lankytojų atsakingo vartojimo patirtis,
 skatinančius išteklių tausojimą asmeninėje ir dirbtuvių veikloje;
6. megsite kontaktus ir bendradarbiausite su organizacijomis, susijusiomis su dirbtuvėmis,
tikslinėmis auditorijomis ir bendrais veiklos tikslais;
7. konsultuosite viešąsias bibliotekas ir kitas organizacijas dirbtuvių veiklos įgyvendinimo
klausimais;
8. rengsite spaudos pranešimus naujienų agentūroms, informacines publikacijas Nacionalinės
bibliotekos interneto svetainei ir skyriaus prižiūrimoms svetainėms bei socialinėms paskyroms;
9. veiksite daugybę kitų įdomių ir kūrybiškumo bei išmonės reikalausiančių darbų.
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Darbo užmokestis:
pusės etato darbo užmokestis- pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies K-3,49 (~420 Eur, atskaičius
mokesčius).

Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųskite adresu dirbtuves@lnb.lt iki 2020 m.
rugsėjo 1 d.
Laiško pavadinimas – „Kūrybinių dirbtuvių skyriaus vyriausiasis dirbtuvių kuratorius – pusė
etato“
Kontaktas pasiteirauti –tel. (8 5) 239 8580.
Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atrinktus į pokalbį, informuosime asmeniškai.
Atranką organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga,
kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109, Vilnius, Lietuva.

