ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos istorijos mokslinių tiriamųjų
programų vykdyme.
 savarankiškai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą pagal patvirtintas programas bei skelbia
mokslinę, informacinę, analitinę medžiagą apie Lietuvos gyventojų genocidą ir
pasipriešinimą okupaciniams režimams, dalyvauja ruošiant leidinius.
 renka, sistemina ir apibendrina įvairių šaltinių medžiagą apie okupacinių režimų įvykdytus
nusikaltimus, atskleidžia nusikalstamų totalitarinių režimų esmę, genocido bei nusikaltimų
žmoniškumui ir karo nusikaltimų vykdymo sistemą, nustato genocido organizatorius bei
vykdytojus
 renka, analizuoja ir apibendrina medžiagą apie pasipriešinimą okupaciniams režimams,
pogrindinių organizacijų veiklą, partizanų judėjimą ir laisvės kovų dalyvius.
 rengia istorines archyvines pažymas, pagalbinę informacinę medžiagą dirbant Lietuvos
centriniame valstybės archyve, Lietuvos ypatingajame archyve ir filialuose, bibliotekose.
 kuria geoduomenų bazę apie Lietuvos partizanus, rengia ir vysto bazės pagrindu sudarytas
mobilias aplikacijas (skaitmeninius žemėlapius) .
 pagal savo kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja valstybines įstaigas, visuomenines
organizacijas ir gyventojus.
 bendradarbiauja su kitais Centro padaliniais teikiant kvalifikuotą, tyrimų rezultatais pagrįstą
archyvinę medžiagą.
 kaupia ir saugo su darbine veikla susijusią informaciją.
 vykdo kitus su Centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:









turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį istorijos krypties išsilavinimą su magistro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
turėti 3 metų mokslinio tiriamojo darbo patirtį, paskelbtų mokslinių darbų genocido ir
rezistencijos istorijos tyrimo srityje;
mokėti rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro, muziejų veiklą, darbo santykius;
gerai žinoti istorinius faktus apie 1940–1990 metais Lietuvoje vykusį pasipriešinimą
okupaciniams režimams bei okupantų vykdytas represijas Lietuvos gyventojų atžvilgiu;
žinoti Lietuvos archyvuose saugomų dokumentų struktūrą, mokėti įvertinti duomenų
patikimumą;
žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu, Internet Explorer, kompiuterinėmis
duomenų paieškos sistemomis;
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mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti ir
apibendrinti informaciją.

