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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas 

 

Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau 

ŠAVB) vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie ŠAVB teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę.  

2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes ŠAVB 

paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti. 

Tikslinė grupė – ŠAVB vartotojai. 

Tyrimo tipas – aprašomasis. 

Pirminių duomenų rinkimo metodas – apklausa. 

Imties nustatymas. Anketa pateikiama ŠAVB lankytojams (paslaugų vartotojams). Imtis 

sudaryta naudojant patogiąją atranką – šis atrankos tipas numato, kad respondentai 

pasirenkami atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius. Imties 

dydis apskaičiuotas pasirinkus 95 proc. tikimybę, 0,5 proc. paklaidos tikimybę ir 2016 m. 

bibliotekos lankytojų skaičių (173 992 lankytojai) naudojant imties dydžio skaičiuoklę: 

http://www.apklausos.lt/imties-dydis. Imties dydis – 383. Tyrimo metu buvo surinktos 385 

teisingai užpildytos anketos. 

Duomenų rinkimas. Anketa buvo platinama 2017 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais dviem 

būdais: popierinę anketos formą vartotojams buvo siūloma užpildyti bibliotekoje, o kvietimas 

atsakyti į elektroninės anketos klausimus platintas bibliotekos „Facebook“ paskyroje ir siųstas 

naujienlaiškiu.  

 
Tyrimo rezultatų apibendrinimas 

Tyrime dalyvavo daugiausia moterys – 79,5 proc., o 61,0 proc. visų respondentų yra 

dirbantys asmenys. Nedirbančių asmenų grupėje dominavo moksleiviai (20,3 proc. visų 

atsakiusiųjų) ir studentai (7,3 proc.). Didžiosios dalies visų respondentų išsilavinimas yra 

aukštasis – 59,7 proc. Daugiausia respondentų buvo 15–19 metų (21,56 proc.), mažiausiai – 

vyresnių nei 70 metų amžiaus (3,38 proc.). Kitos amžiaus kategorijos pasiskirstė gana tolygiai.  

http://www.apklausos.lt/imties-dydis
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Dauguma respondentų reguliariai lankosi bibliotekoje (žr. 1 pav.). Dažniausiai 

respondentai ŠAVB lankėsi kartą per mėnesį (24,7 proc.), kiek mažiau žmonių lankėsi kartą 

per keletą mėnesių (18,4 proc.) ar kartą per keletą savaičių (18,2 proc.).  

1 pav. Naudojimosi ŠAVB paslaugomis dažnumas 

 

Absoliuti dauguma respondentų patenkinti bibliotekos aptarnavimo kokybe – 96,4 

proc. (74,1 proc. visiškai patenkinti, 22,3 proc. labiau patenkinti). Bibliotekos lankytojai 

labiausiai vertina darbuotojų paslaugumą, informacijos suteikimą, aptarnavimo kokybę (žr. 2 

pav.). Ypač aukštas ir respondentų pasitenkinimas bibliotekos patalpomis – 94,8 proc. (73,3 

proc. visiškai patenkinti, 21,5 proc. labiau patenkinti). Galima teigti, kad 2014 m. baigta ŠAVB 

rekonstrukcija turėjo teigiamos įtakos vartotojų pasitenkinimui. 

Didžiausias nepasitenkinimo procentas teko bibliotekos pasiekiamumui – 10,9 proc. 

(8,1 proc. labiau nepatenkinti, 2,9 proc. visiškai nepatenkinti). ŠAVB yra netoli Šiaulių miesto 

centro, autobuso stotelė yra prie pat bibliotekos, tačiau nėra daug automobilių stovėjimo 

aikštelių, kuriose būtų galima pasistatyti savo automobilius. Respondentai taip pat išreiškė 

nepasitenkinimą siūlomų knygų įvairove – 10,6 proc. (9,3 proc. labiau nepatenkinti, 1,3 proc. 

visiškai nepatenkinti). Labiausiai buvo pasigendama naujai išleistų knygų, kurios yra tuo metu 

populiariausios: pateikta daug pasiūlymų bibliotekai įsigyti daugiau naujų ar tam tikros 

tematikos knygų (naujos grožinės, akademinės literatūros, pjesių ir pan.).  
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2 pav. Vartotojų pasitenkinimas ŠAVB paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu (N) 

 

Atkreiptinas dėmesys į paslaugas, kuriomis respondentai labiausiai nesinaudoja ar 

neturi nuomonės. Tai bibliotekos periodiniai leidiniai ir organizuojami kompiuterinio 

raštingumo bei kiti mokymai (atitinkamai 28 ir 35,6 proc. visų atsakiusiųjų). Periodiniai 

leidiniai yra pakankamai specializuota, nišinė bibliotekos dokumentų fondo dalis, kurią 

veikiausiai nukonkuruoja internetinė ir televizijos žiniasklaida, tuo labiau kad spausdinti 

periodiniai leidiniai dažniausiai yra skelbiami ir virtualioje erdvėje. Panašiai interpretuoti 

galima ir neturinčiųjų nuomonės / nesinaudojančių bibliotekos organizuojamais mokymais 

skaičių. Kompiuterinio raštingumo mokymuose dažniausiai dalyvauja vyresnio amžiaus 

lankytojai, jų atsakymų apklausoje sulaukta mažiausiai, dėl to ateityje tikslinga būtų ištirti 

būtent mokymuose dalyvaujančių bibliotekos lankytojų nuomonę.  

Beveik visi respondentai (97,4 proc.) nurodė, kad rekomenduotų (88,6 proc.) ar 

galbūt rekomenduotų (8,8 proc.) kitiems apsilankyti ŠAVB (žr. 3 pav.). Tai įrodo, kad 

vartotojai yra patenkinti bibliotekos paslaugomis bei mano, kad ir kitiems lankytojams ŠAVB 

gali suteikti naudingų paslaugų. 

Teigiamą vartotojų vertinimą rodo ir ketinimas lankytis ateityje (žr. 4 pav.). Didžioji 

dalis respondentų ketina lankytis bibliotekoje arba apie tai svarsto (98 proc.: ketinu – 88,6 

proc., galbūt ketinu – 9,4 proc.). Galima daryti prielaidą, kad vartotojai biblioteką vertina kaip 
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vietą, kurioje nuolat gali būti patenkinami jų informaciniai, kultūriniai ar edukaciniai 

poreikiai. 

 3 pav. Vartotojų nusiteikimas rekomenduoti kitiems apsilankyti ŠAVB  

 

4 pav. Vartotojų ketinimas lankytis ŠAVB 

 Didelė dalis respondentų (80,0 proc.) yra susidomėję bibliotekos mobiliąja 

programėle, kuria naudojantis būtų galima užsisakyti / prasitęsti knygas, gauti informaciją 

apie bibliotekos renginius ir kitas paslaugas. 2016 m. ŠAVB internetinėje svetainėje 18,7 proc. 

visų seansų buvo atliekami naudojantis mobiliaisiais / išmaniaisiais telefonais arba 

planšetiniais kompiuteriais. 2017 m. seansų skaičius naudojantis mobiliaisiais telefonais arba 

planšetiniais kompiuteriais išaugo 26,2 proc. Tai sietina su 2017 m. lapkričio mėnesį 

atnaujinta ŠAVB internetine svetaine – ši tapo labiau prieinama vartotojams, kurie joje lankosi 

naudodamiesi mobiliaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais. 

Anketoje vartotojai galėjo pateikti siūlymų ir komentarų dėl bibliotekos paslaugų. 

Daugiausia respondentai išsakė lūkesčių dėl bibliotekos pasiekiamumo gerinimo (fizinė vieta, 

automobilių stovėjimo aikštelių trūkumas, darbo laiko savaitgaliais ir vakarais korekcijos) bei 
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dokumentų fondo plėtros (didesnio paklausių knygų egzempliorių skaičiaus, įvairesnių ir 

daugiau naujų knygų). Pasiūlymuose paminėti ir elektroninio katalogo naudojimosi sunkumai, 

kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros trūkumai. 

 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

1. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad vartotojai teigiamai vertina 

ŠAVB ir jos teikiamas paslaugas. Geriausiai yra vertinamas vartotojų aptarnavimas ir 

bibliotekos patalpos. Daugiausia neigiamų vertinimų sulaukė bibliotekos 

pasiekiamumo ir siūlomų knygų įvairovės sritys. Dėl didžiosios dalies respondentų 

ketinimo ateityje lankytis bibliotekoje ir nusiteikimo rekomenduoti ŠAVB kitiems 

asmenims galima teigti, kad biblioteka yra patraukli institucija, kurios dauguma 

vartotojų yra patenkinti jos teikiamomis paslaugomis ir aptarnavimu.  

2. Remdamasi tyrimo rezultatais ŠAVB turėtų gerinti siūlomų leidinių įvairovę. 

Bibliotekai labai svarbu, kad dokumentų fondas atitiktų aptarnaujamos bendruomenės 

poreikius. ŠAVB gali imtis kelių veiksmų, siekdama gerinti šią situaciją. Vienas iš jų yra 

bibliotekos svetainėje sukurti skiltį, kurioje vartotojai galėtų nurodyti, kuriomis 

knygomis biblioteka galėtų papildyti savo dokumentų fondą. Taip vartotojai galėtų iš 

dalies prisidėti prie dokumentų fondo formavimo pagal savo poreikius.  

3. Tikslinga būtų šią apklausą praplėsti ir atlikti kas 1–2 metus. Lyginamoji analizė 

leistų bibliotekai stebėti, kaip kinta pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, kurios 

bibliotekos veiklos praranda aktualumą ar kokių inovatyvių sprendimų reikėtų imtis, 

siekiant pritraukti daugiau vartotojų bei didinti jų pasitenkinimą (naujovių poreikis 

geriausiai atsispindi atviruose respondentų siūlymuose ir pastabose). Siūlytina anketą 

praplėsti įtraukiant ir klausimą apie pasitenkinimą bibliotekos siūlomomis 

kultūrinėmis bei edukacinėmis veiklomis. 

4. Tyrimo rezultatai išryškino ŠAVB lankytojo portretą: tai dažniausiai dirbantys 

asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Rekomenduotina atskirai tyrinėti tam tikro 

amžiaus ir užsiėmimo vartotojų nuomonę: trūksta vyresnio amžiaus (vyresnių nei 60 

metų) vartotojų įvertinimo, tikslinga nagrinėti ir neįgaliųjų, bedarbių ar vaiko 

priežiūros atostogose esančių asmenų požiūrį į bibliotekos teikiamas paslaugas, jų 

aktualumą.  
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5. Siūloma dar daugiau dėmesio skirti bibliotekininkų mokymams. Labai aukštas 

pasitenkinimas aptarnavimo kokybe patvirtina, kad vartotojams vis dar itin svarbus 

asmeninis kontaktas su bibliotekininku, jo pagalba ir konsultacijos. Vartotojų 

aptarnavimo, konfliktų sprendimo, etiketo ir kiti mokymai leistų išlaikyti aukštą 

vartotojus aptarnaujančių darbuotojų profesionalumą. 

 

 


