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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo 

kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis tyrimas 

 

Viena iš Lietuvos bibliotekų strateginės plėtros krypčių 2016–2022 metams yra bibliotekos 

visuomenės mokymuisi, kurios tikslas − stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių ir 

informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių 

kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą 

gyvenimą procese1. Šiuolaikinis žmogus iš pasyvaus bibliotekos lankytojo tampa vis aktyvesniu 

jos paslaugų vartotoju. Viešoji biblioteka, siekdama išlikti konkurencinga visuomenės 

kultūrinių ir edukacinių užsiėmimų dalyve, turi nuolat siūlyti vietos bendruomenei jų bendrųjų, 

bendrakultūrinių kompetencijų ugdymo veiklas.  

Bibliotekos paslaugų spektras apima ne tik informacinį bibliotekos lankytojų aprūpinimą, bet 

ir kūrybines dirbtuves, parodas, susitikimus su rašytojais ir kitais žymiais visuomenės 

veikėjais, kompiuterinio raštingumo mokymus ir kt. Pasaulyje ir Lietuvoje viešosios bibliotekos 

plečia savo institucines ribas, aktyviai dalyvauja vietos kultūriniame gyvenime, gyventojams 

teikia kultūrines edukacines paslaugas. 

Viena iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) misijos 

sudedamųjų dalių – tenkinti regiono gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės 

tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai. Biblioteka 

siekia tenkinti vartotojų socialinės ir kultūrinės veiklos lūkesčius, tapti neatsiejama jų 

kultūrinio gyvenimo ir kompetencijų ugdymo dalimi.  

Tyrimo metodika 

ŠAVB atliktas tyrimas skirtas išsiaiškinti ŠAVB vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis 

kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis. 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie ŠAVB teikiamas kultūrines edukacines paslaugas bei 

jų poreikį. 

2. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes ŠAVB paslaugoms 

bei aptarnavimo kokybei gerinti. 

Tyrimo eiga. 2017 m. gruodžio – 2018 m. sausio mėn. buvo atlikta anketinė ŠAVB vartotojų 

apklausa. 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 2017 m. bibliotekos lankytojų skaičių (173 992 lankytojai) naudojant imties dydžio 

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

                                                           
1 Įsakymas dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016–2022 metams patvirtinimo [interaktyvus]. Žiūrėta 2018 m. 
kovo 20 d. Prieiga per internetą: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nustatytos-biblioteku-pletros-strategines-kryptys-
2016-2022-metams  

http://www.apklausos.lt/imties-dydis
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nustatytos-biblioteku-pletros-strategines-kryptys-2016-2022-metams
https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/nustatytos-biblioteku-pletros-strategines-kryptys-2016-2022-metams
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surinkta 390 anketų, iš jų 290 užpildytos iki galo. Šioje ataskaitoje atskirai analizuojamos 

visiškai ir nevisiškai užpildytos anketos, siekiant išsiaiškinti ir nevisiškai užpildžiusių 

respondentų charakteristikas ir jų nuomonę apie bibliotekos kultūrines edukacines paslaugas. 

Anketa platinta dviem būdais: spausdintą anketos formą vartotojams buvo siūloma užpildyti 

bibliotekoje, o kvietimas atsakyti į elektroninės anketos klausimus platintas bibliotekos 

„Facebook“ paskyroje. 

Šis tyrimas papildo 2017 m. rudenį atliktą ŠAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą, 

kuriame buvo siekta išsiaiškinti bendrą pasitenkinimo įvairiomis bibliotekos paslaugomis lygį 

(tyrimo ataskaita). Šiame tęstiniame tyrime detaliau analizuojama būtent kultūrinių 

edukacinių veiklų bibliotekoje situacija. 

Tyrimo rezultatų analizė 

Vartotojo portretas. Tarp visiškai užpildytų anketų respondentų buvo 67,2 proc. 

moterų, 55 proc. visų respondentų yra dirbantys asmenys. Nedirbančiųjų grupėje dominavo 

moksleiviai (33,6 proc.) ir studentai (28,9 proc. visų atsakiusiųjų). Beveik pusės respondentų 

išsilavinimas yra aukštasis – 46,2 proc. Daugiausia respondentų buvo 20–29 metų amžiaus (30 

proc.), mažiausiai – vyresnių nei 60 metų amžiaus (4,8 proc.). Kitos amžiaus kategorijos 

pasiskirstė gana tolygiai.  

Tarp nevisiškai užpildytų anketų respondentų buvo 67 proc. moterų, dirbančių 

asmenų dalis sudarė 38 proc. Tarp nedirbančiųjų daugiausia buvo pensininkų (56,1 proc.), net 

19,3 proc. nenurodė nedarbo priežasties. Aukštąjį išsilavinimą nurodė 42 proc., daugiausia 

respondentų buvo vyresnių nei 60 metų amžiaus (46 proc.). 

Iš šių vartotojo portreto duomenų aiškiai ryškėja tendencija, kad vyresnio amžiaus 

asmenims yra sudėtingiau atsakinėti į apklausas, dažnai praleidžiami kai kurie klausimai, 

nepažymimos varnelės visose reikiamose skiltyse.  

Lankymasis bibliotekoje. Į klausimą, kaip dažnai naudojatės ŠAVB paslaugomis, atsakė 

visi anketas pildę respondentai. Daugiausia jų lankosi kartą per keletą savaičių (28,3 proc.) ir 

kartą per mėnesį (33,8 proc.). Tik 11,4 proc. respondentų nurodė besilankantys rečiau nei kartą 

per metus. Galima teigti, kad respondentai yra aktyvūs bibliotekos vartotojai, gerai susipažinę 

su bibliotekos paslaugomis ir renginiais.  

Dauguma vartotojų linkę nuolat lankytis bibliotekoje, čia rekomenduotų apsilankyti ir 

kitiems. Ateityje ŠAVB ketina ar galbūt ketina lankytis 95,1 proc. visų respondentų, o draugams 

ir pažįstamiems rekomenduotų ar galbūt rekomenduotų apsilankyti ŠAVB 94,9 proc.  

Į klausimą, kokiais tikslais dažniausiai lankomasi ŠAVB, respondentai turėjo įvertinti 

atsakymo variantus 6 balų skalėje (1 – labai dažnai, 6 – nesilankau). Daugiau nei pusė 

atsakiusiųjų (58,3 proc.) labai dažnai ir dažnai bibliotekoje lankosi dėl reikalingos literatūros 

skolinimosi (1 pav.). Apie ketvirtadalis respondentų pažymėjo labai dažnai ir dažnai 

bibliotekoje ieškantys konkrečios informacijos rūpimu klausimu (25,9 proc.) ir dalyvaujantys 

bibliotekos organizuojamuose renginiuose (23,8 proc.).  

http://savb.lt/wp-content/uploads/2018/01/%C5%A0iauli%C5%B3-apskrities-Povilo-Vi%C5%A1inskio-vie%C5%A1osios-bibliotekos-vartotoj%C5%B3-pasitenkinimo-teikiamomis-paslaugomis-tyrimas.pdf
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Beveik pusė respondentų nurodė nesilankantys bibliotekoje dėl naudojimosi 

kompiuterizuota darbo vieta (47,9 proc.) bei skaityti, peržvelgti naujų laikraščių ar žurnalų 

(45,2 proc.). Apie trečdaliui respondentų neaktuali bibliotekos kaip laisvalaikio leidimo vieta, 

taip pat bibliotekos organizuojami edukaciniai užsiėmimai. Ne iki galo užpildytų anketų 

respondentai taip pat aktyviausiai žymėjo leidinių skolinimosi paslaugą (šios paslaugos visiškai 

nepažymėjo tik 29 iš 100 respondentų, kitų paslaugų nepažymėjimo procentas svyruoja tarp 

66–73 proc.).  

 
1 pav. Respondentų lankymosi ŠAVB tikslai 

Dažniausi ir rečiausi lankymosi tikslai išsamiau paanalizuoti respondentų amžiaus 

palyginimu. Apibendrinus jaunų respondentų (15–19 m. amžiaus) ir vyresnių nei 60 m. 

respondentų atsakymus matyti, kad labai didelio skirtumo tarp populiariausių lankymosi tikslų 

nėra. Tiek jauni, tiek vyresni lankytojai daugiausia naudojasi leidinių skolinimosi paslauga 

(jauni – 55,4 proc., vyresni nei 60 m. – 64,3 proc. lankosi dėl šios priežasties labai dažnai ir 

dažnai). Didesnis skirtumas tarp šių amžiaus grupių matomas vertinant naudojimąsi 

kompiuterizuota darbo vieta ir naujų laikraščių bei žurnalų peržvalgas. Bibliotekos 

kompiuterizuota darbo vieta ne tokia aktuali jauniems respondentams (62,5 proc. pažymėjo 

nesinaudojantys šia paslauga, o vyresnių respondentų, nesinaudojančių šia paslauga, yra 42,9 

proc.), naujų periodinių leidinių skaityti bibliotekoje nesilanko 57,1 proc. jaunų ir 28,6 proc. 

vyresnių nei 60 m. amžiaus respondentų. Galima teigti, kad dauguma jaunų bibliotekos 

lankytojų kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais naudojasi namie, mokykloje, o informaciją 

apie pasaulio naujienas galbūt pasiekia kitais kanalais (internetinė žiniasklaida, socialiniai 

tinklai ir pan.).  

Dalyvavimas bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje. Respondentų buvo klausiama, 

kaip dažnai jie dalyvauja įvairiose bibliotekos kultūrinėse edukacinėse veiklose (pavyzdžiui, 

mokymuose, ekskursijose, parodose ir kt.). Tyrimo respondentų lankymosi renginiuose 
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procentas pasiskirstė taip: 23,8 proc. renginiuose dalyvauja labai dažnai ir dažnai; 29 proc. – 

kartais, 20,7 proc. – retai ir labai retai, 23,8 proc. – nesilanko. 

2-oje diagramoje matyti, kokie renginiai ir veiklos bibliotekos lankytojus domina 

labiausiai. Reikia pabrėžti, kad visų veiklų lankymosi dažnumas svyruoja tarp 10 ir 25 proc. – 

nė viena kultūrinė edukacinė veikla neišsiskiria reikšmingai didesniu ar mažesniu 

populiarumu. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad net 63,4 proc. respondentų nurodė 

nesilankantys kompiuterinio raštingumo ir kituose mokymuose, 50 proc. – poezijos, garsinio 

skaitymo užsiėmimuose, 48,6 proc. – akcijose ir ekskursijose. 

2 pav. Respondentų lankymasis bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje 

Galima daryti prielaidą, kad šios kultūrinės edukacinės veiklos yra skirtos gana mažai 

tikslinei grupei (pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo mokymai – senjorams ir vyresnio 

amžiaus asmenims, kurių atsakymų apklausoje sulaukta mažiau nei jaunų asmenų). Bibliotekai 

vertėtų daugiau dėmesio skirti šių paslaugų viešinimui ir kvietimui dalyvauti įvairesnėms 

tikslinėms grupėms. 

Įdomu tai, kad tiek vyrų, tiek moterų nesilankymo procentas įvairiuose renginiuose yra 

beveik vienodas (43,2 proc. vyrų nurodė nesilankantys, 44,5 proc. moterų), tačiau apskritai 

vyrai yra aktyvesni ir dažniau lankosi renginiuose. Labai dažnai ir dažnai nurodytose 

bibliotekos kultūrinėse edukacinėse veiklose dalyvauja 21,3 proc. vyrų respondentų ir tik 

11,1 proc. moterų respondenčių. Kita vertus, moterys vyrus lenkia „kartais“ ir „retai“ bei „labai 

retai“ vertinimuose: kartais renginiuose dalyvauja 19,4 proc. moterų ir 15,9 proc. vyrų, o retai 

ir labai retai – 21,8 proc. moterų bei 17,6 proc. vyrų. Didžiausias skirtumas tarp lyčių išryškėjo 

vertinant dalyvavimą mokymuose bei akcijose ir ekskursijose: 18,9 proc. vyrų nurodė labai 

dažnai ir dažnai dalyvaujantys mokymuose (kompiuterinio raštingumo ir kt.), moterų – tik 6,2 

proc. Akcijose ir ekskursijose labai dažnai ir dažnai dalyvauja 22,2 proc. vyrų ir 7,2 proc. 

moterų.  
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Nors vyrų atsakymų į anketos klausimus sulaukta gerokai mažiau nei moterų (vyrų – 31 

proc., moterų – 67,2 proc.), tačiau duomenys suponuoja nuomonę, kad vyrai yra aktyvesni 

visuomenės kultūriniame gyvenime ir turi daugiau laisvo laiko dalyvauti bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose. Šią hipotezę būtų įdomu patikrinti ateityje planuojamuose 

panašiuose tyrimuose. 

Analizuojant dirbančiųjų ir nedirbančiųjų atsakymus į tą patį klausimą, ar dažnai 

lankotės bibliotekos organizuojamoje kultūrinėje edukacinėje veikloje, reikšmingų skirtumų 

nepastebėta: nesilankymo renginiuose procentas beveik vienodas (44 proc. dirbančiųjų, 45 

proc. nedirbančiųjų), 16,4 proc. dirbančiųjų ir 11,6 proc. nedirbančiųjų nurodė labai dažnai ir 

dažnai dalyvaujantys bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje, retai ir labai retai tai daro 

23,3 proc. nedirbančiųjų ir 18,5 proc. dirbančiųjų. Nors skirtumas ir nežymus, tačiau vis dėlto 

aktyviau renginiais domisi būtent dirbantys respondentai.  

Iš nedirbančiųjų grupės verta aptarti trijų didžiausių respondentų grupių – bedarbių,  

studentų ir moksleivių – lankymosi bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje ypatumus. 

Teoriškai galima būtų daryti prielaidą, kad moksleiviai ir studentai labiau renkasi edukacinius 

ir kūrybinius užsiėmimus, akcijas ir ekskursijas, o bedarbiams galbūt aktualesni įvairūs 

mokymai, padedantys tobulinti kompiuterinio raštingumo ar kitus įgūdžius. 3-ioje diagramoje 

iliustruota, kaip pasiskirstė šių trijų grupių respondentų atsakymai: pasyviausi renginių 

lankytojai – moksleiviai (daugiau nei pusė šių respondentų nurodė nesilankantys bibliotekos 

renginiuose), studentai lankosi aktyviausiai („labai dažnai“ ir „dažnai“ kultūrinėje edukacinėje 

veikloje lankosi 13,9 proc. šios grupės respondentų), bedarbiai, ieškantys darbo respondentai 

dažniausiai nurodė besilankantys renginiuose „retai“ arba „labai retai“ (28 proc.).  

 
3 pav. Bedarbių, moksleivių ir studentų dalyvavimas bibliotekos kultūrinėje edukacinėje 

veikloje 

Palyginus dažniausiai ir rečiausiai lankomus renginius paaiškėjo, kad moksleiviai ir 

studentai pasyvesni organizuojamų mokymų, akcijų ir ekskursijų veiklose. Moksleiviai 

aktyviausiai lankosi edukaciniuose, kūrybiniuose užsiėmimuose (62,8 proc. pažymėjo kurį nors 
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vieną lankymosi dažnumą, iš jų retai – net 34,9 proc.). Studentams aktualiausios įvairios 

parodos (tapybos, fotografijų, rankdarbių ir kt.) – 62,2 proc. besilankančiųjų. Bedarbiai, 

ieškantys darbo, vienodai dažnai lankosi edukaciniuose užsiėmimuose bei įvairiose parodose 

(60 proc. pažymėjo kurį nors lankymosi dažnumą). Galima patvirtinti ir teorinį spėjimą, kad 

bedarbiams kompiuterinio raštingumo ir kiti mokymai yra aktualesni negu moksleiviams ir 

studentams (pažymėjo besilankantys 48 proc. bedarbių, 40,5 proc. studentų ir 30,2 proc. 

moksleivių). Kita vertus, dažnai skirtumas tarp šių lankytojų grupių ir jų preferencijų vienai ar 

kitai bibliotekos organizuojamai veiklai yra nežymus: pavyzdžiui, susitikimuose su rašytojais ir 

kitais įdomiais asmenimis lankosi 52 proc. bedarbių, 54,1 proc. studentų ir 55,8 proc. 

moksleivių.  

Veiksniai, skatinantys daugiau dalyvauti bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje. 

Respondentų buvo klausiama, kas paskatintų daugiau dėmesio ir laiko skirti kultūrinei 

edukacinei veiklai bibliotekoje, buvo galima pažymėti ne daugiau kaip 3 atsakymų variantus. 

Diagramoje matyti, kokie veiksniai įvardyti kaip svarbiausi. Lyginami duomenys iš 

visiškai ir nevisiškai užpildytų anketų (iš viso ne iki galo užpildytose anketose pažymėti 529 

atsakymai (vidutiniškai 1,8 atsakymo vienam respondentui), nevisiškai užpildytose anketose – 

105 atsakymai (vidutiniškai 1,05 atsakymo vienam respondentui). Abiejų tipų anketų 

atsakymuose pirmauja nuomonė, kad reikia daugiau informacijos ir reklamos apie bibliotekoje 

vykstančius renginius. Taip pat svarbus veiksnys yra organizuojama įvairesnė kultūrinė veikla. 

 
4 pav. Veiksniai, skatinantys respondentus aktyviau dalyvauti bibliotekos kultūrinėje 

edukacinėje veikloje 

Įvardydami kitus veiksnius, respondentai dažniausiai minėjo, kad juos viskas tenkina 

arba tiesiog neaktualu („nedalyvauju“, „nedomina“, „neturiu laiko“, „reikia mano paties noro ir 

iniciatyvos“, „viskas gerai, šiuo metu nėra poreikio“). Taip pat išsakytos kelios nuomonės, kad 
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biblioteka kviestų daugiau įdomių žmonių, ne tik rašytojų, bet ir keliautojų, etnografų, kūrėjų; 

organizuotų daugiau renginių vaikams ir šeimoms; kad veiklos vyktų ir savaitgaliais.  

Informacijos šaltiniai. Respondentams išsakius lūkestį, kad reikia daugiau informacijos 

ir reklamos apie bibliotekos renginius, verta išsamiau panagrinėti, iš kokių informacijos šaltinių 

sužinoma apie bibliotekoje organizuojamą kultūrinę edukacinę veiklą.  

5-a diagrama rodo, kad visiškai užpildytų anketų respondentai daugiausia minėjo 

socialinius tinklus kaip labai dažnai informaciją apie bibliotekos renginius suteikiantį šaltinį 

(49,3 proc. pažymėjo vertinimą „labai dažnai“ arba „dažnai“). Bibliotekos interneto svetainė ir 

draugai, pažįstami taip pat sudaro didžiąją dalį pagrindinių informacijos sklaidos kanalų (po 

39,3 proc. pažymėjo „labai dažnai“ arba „dažnai“). 

 
5 pav. Informacijos šaltiniai, iš kurių sužinoma apie bibliotekos renginius 

Paaiškėjo, kad rečiausiai naudojami informacijos šaltiniai, kuriais respondentus 

pasiekia reklama apie bibliotekos kultūrines edukacines veiklas, yra spauda ir bibliotekos 

naujienlaiškis (atitinkamai 46,6 proc. ir 45,9 proc. nurodė vertinimą „retai“ arba „labai retai“). 

Įdomu tai, kad nevisiškai užpildytų anketų respondentai būtent spaudą ir draugus, pažįstamus 

mini kaip dažniausiai naudojamus šaltinius informacijai apie renginius gauti (po 24 proc. 

pažymėjo vertinimą „labai dažnai“ arba „dažnai“). Panagrinėjus atidžiau, matyti, kad daugiau 

nei pusė (62,5 proc.) nurodžiusiųjų spaudą kaip vieną pagrindinių informacijos šaltinių yra 

vyresni nei 50 metų amžiaus respondentai.  

Analizuojant respondentų atsakymus pagal jų amžių, galima palyginti trijų amžiaus 

kategorijų dažniausiai naudojamus informacijos šaltinius. Jaunų asmenų iki 29 m., vidutinio 

amžiaus 30–49 m. ir vyresnių nei 50 metų amžiaus respondentų vertinimai pateikti 6-oje 

diagramoje. Susumavus atsakymų variantus „labai dažnai“ ir „dažnai“, matyti, kad kai kurie 

informacijos šaltiniai, kuriems teikiama pirmenybė, akivaizdžiai skiriasi. Vyresni nei 50 metų 

amžiaus respondentai dažniau nei kiti naudojasi spauda ir bibliotekos internetine svetaine, taip 

pat dažniau pastebi plakatuose ir skrajutėse platinamą informaciją. Jauni asmenys iki 29 m. 
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dažniau nei kitos amžiaus grupės informaciją sužino iš socialinių tinklų (nors skirtumas tarp jų 

ir vidutinio amžiaus respondentų labai nežymus – tik 1,5 proc.) ir iš draugų, pažįstamų 

(skirtumas tarp jų ir vyresnių nei 50 m. respondentų – tik 2,2 proc.). Bibliotekos naujienlaiškis 

patraukliausias atrodo vidutinio amžiaus respondentams, o mažiausiai aktualus jauniems 

respondentams iki 29 m. amžiaus. Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad biblioteka 

turėtų geriau apgalvoti organizuojamų renginių viešinimo būdus ir kiekvienai tikslinei grupei 

parinkti tinkamiausius informacijos sklaidos šaltinius. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į ne 

tokius populiarius šaltinius (naujienlaiškis, iš dalies ir spauda) ir juos labiau reklamuoti.  

 

 
6 pav. Dažniausiai naudojami informacijos šaltiniai pagal respondentų amžių 

Kultūrinių edukacijos veiklų galimybės bibliotekoje. Paskutinis platus klausimas anketoje 

buvo skirtas išsiaiškinti, kokios kultūrinės edukacijos veiklos yra patraukliausios bibliotekoje. 

Respondentai turėjo įvertinti 14-os veiklų poreikį ir dažnumą. Lentelėje matyti respondentų 

atsakymai, ryškiau pažymėti daugiausia atsakymų sulaukę vertinimai.  

Lentelė. Bibliotekos kultūrinių edukacijos veiklų vertinimas 

VEIKLA Labai 

dažnai 

Dažnai Kartais Retai Labai 

retai 

Neturiu 

nuomonės 

Kūrybinės stovyklos (pvz., piešti, kurti ir kt.) 40 89 94 16 7 44 

Seminarai ir užsiėmimai (pvz., sportas, mityba, 

rankdarbiai, fotografija ir kt.) 

51 105 77 11 9 37 

Įvairios akcijos, konkursai (rekomenduok knygą ir 

kt.) 

41 98 85 20 8 38 

Žaidimų dienos, popietės 42 74 93 21 9 51 
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Inovatyvių technologijų laboratorijos (robotikos, 

virtualaus pasaulio ir pan.) 

61 80 74 18 12 45 

Laisvalaikio erdvės pabendrauti ir pailsėti, 

pasiklausyti muzikos, pavartyti laikraščius ar 

žurnalus 

57 90 71 16 17 39 

Kultūriniai festivaliai 53 98 82 14 10 33 

Konkursai (skaitymo, dailyraščio ir pan.) 47 88 74 22 12 47 

Pasidalijimas įvairia patirtimi (mezgimo, siuvimo 

ir pan.) 

32 73 79 28 16 62 

Naktis bibliotekoje (siaubo, detektyvų 

inscenizavimai ir pan.) 

77 56 70 16 16 55 

Varžytuvės (karaokė dainavimo ir pan.) 36 53 84 28 25 64 

Bendri kultūriniai renginiai su kitomis 

institucijomis (muziejais, mokyklomis) 

60 83 81 13 12 41 

Mokslo naujovių, pasaulio pažinimo veiklos 70 90 72 11 9 38 

Įvairių kolekcijų pristatymai 49 86 78 17 13 47 

Kita (įrašykite) 30 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad apskritai veiklos vertinamos gana teigiamai – 

daugiau žymėta „labai dažnai“ ir „dažnai“ negu „retai“ ar „labai retai“. Didžiausias neturinčiųjų 

nuomonės skaičius teko šioms veikloms: pasidalijimas įvairia patirtimi, naktis bibliotekoje ir 

varžytuvės (dainavimo ir pan.). Tai nėra tradicinėmis laikomos bibliotekų veiklos, dėl to gali 

būti, kad respondentai ne taip entuziastingai pritaria jų organizavimui. Kita vertus, naktis 

bibliotekoje yra dažniausiai žymėta veikla „labai dažnai“ vertinimo skiltyje. Daugiausia bet 

kurio vertinimo buvo žymėti seminarai ir užsiėmimai sporto, mitybos ir kitomis temomis, 

įvairios akcijos ir konkursai, kultūriniai festivaliai (žymėta „dažnai“), taip pat kūrybinės 

stovyklos ir žaidimų dienos (žymėta „retai“). 

Išanalizavus šių bibliotekos veiklų vertinimą skirtingų amžiaus grupių respondentų 

anketose galima įžvelgti keletą tendencijų. 7-oje diagramoje pavaizduota, kiek procentų 

kiekvienos amžiaus grupės respondentų pažymėjo „labai dažnai“ ir „dažnai“ vertinimo 

teiginius. Vyresni nei 50 m. amžiaus respondentai linkę santūriau vertinti beveik visas siūlomas 

veiklas, šiek tiek pirmauja tik žymėdami įvairių kolekcijų pristatymus kaip dažniausiai norimą 

veiklą. Mažiausiai aktualu šio amžiaus respondentams atrodo varžytuvės (21,4 proc.). Tai yra 

suprantama, nes ši veikla labiau skirta jauniems bibliotekos lankytojams. Respondentai iki 29 

m. amžiaus dažniausiai norėtų lankytis bibliotekoje organizuojamose siaubo naktyse (54,5 

proc.), kultūriniuose festivaliuose ir mokslo naujovių, pasaulio pažinimo veiklose. Mažiausiai 

juos domina pasidalijimo įvairia patirtimi veiklos (37,8 proc.). Vidutinio amžiaus respondentai 

(30–49 m.) iš kitų amžiaus grupių išsiskiria didesniu noru dalyvauti įvairiuose seminaruose ir 

užsiėmimuose, bendruose kultūriniuose renginiuose su kitomis institucijomis ir mokslo 

naujovių veiklose.  

Pagal šiuos duomenis biblioteka gali kryptingiau organizuoti kultūrines edukacines 

veiklas, susieti jas su tikslinėmis grupėmis, pasitelkti tinkamus informavimo šaltinius. 

Pavyzdžiui, įvairių kolekcijų pristatymus galima labiau viešinti spaudoje, kuri yra populiaresnis 

informacijos kanalas tarp vyresnių bibliotekos lankytojų. 
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7 pav. Kultūrinių edukacijos veiklų prioritetai pagal respondentų amžių 

 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Viešoji biblioteka – neatsiejama žmonių kultūrinio gyvenimo dalis, tenkinanti jų 

socializacijos, kultūros ir edukacijos lūkesčius. Biblioteka atvira visoms lankytojų 

grupėms nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo, užsiėmimo. ŠAVB atliktas 

vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūrinėmis edukacinėmis paslaugomis 

tyrimas skirtas išsiaiškinti lankytojų nuomonę ir pasitenkinimo lygį bibliotekos 

kultūrinėmis edukacinėmis veiklomis. Tyrimo rezultatai skatina biblioteką tobulėti, 

keistis ir kurti naujas paslaugas, atitinkančias visuomenės poreikius. 

2. Tyrimo rezultatai atskleidė tipiško bibliotekos vartotojo portretą: tai dirbantys 

asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, taip pat ne mažiau aktyvūs bibliotekos 

paslaugų vartotojai – moksleiviai ir studentai. Analizuojant duomenis pastebėta, kad 

vyresnio amžiaus lankytojai susiduria su anketų pildymo sunkumais – daugiau nei 
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pusės ne iki galo užpildytų anketų respondentai buvo pensinio amžiaus. Ateityje 

organizuojant tyrimus vertėtų šiai amžiaus grupei taikyti kitokį apklausos metodą 

(interviu ar anketavimą gyvai, telefonu, taip pat padėti atsakyti į visus anketos 

klausimus).  

3. Bibliotekoje vartotojai lankosi dažnai – 62,1 proc. respondentų nurodė 

besilankantys kartą per mėnesį ir dažniau. Tokiam lankymosi dažnumui įtaką gali 

daryti skolinamų leidinių terminas (1 mėnuo) – būtent skaityti ir pasiskolinti į 

namus reikalingos literatūros yra dažniausia vartotojų naudojama bibliotekos 

paslauga. Užtikrindama kokybišką skaitymo ir informacinių poreikių tenkinimą 

biblioteka ir toliau turėtų rūpintis siūlomų leidinių įvairove bei prieinamumu. 

Svarbu aktualinti ir kitas ne taip dažnai naudojamas paslaugas: naudojimąsi 

kompiuterizuotomis darbo vietomis, periodinių leidinių kolekciją. Tai galėtų būti 

tiek informacijos apie naujus periodinius leidinius platinimas dažniausiai 

naudojamais komunikacijos kanalais, tiek iš naujo permąstyta periodikos skaityklos 

koncepcija. Skatinant didesnį naudojimąsi kompiuterizuotomis darbo vietomis ir 

kompiuterinio raštingumo mokymais būtų galima bendradarbiauti su Šiaulių miesto 

ir regiono organizacijomis ir siūlyti jų darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus ir 

kitą pagalbą. 

4. Tyrimo duomenų analizė išryškino skirtumus tarp vyrų ir moterų lankymosi 

bibliotekos kultūrinėje edukacinėje veikloje. Nors vyrų atsakymų apklausoje 

sulaukta mažiau, tačiau jie nurodė esantys aktyvesni renginių lankytojai nei moterys 

(dažniau žymėjo vertinimus „labai dažnai“ ir „dažnai“, o moterys dažniau rinkosi 

atsakymus „retai“ ir „labai retai“). Į tai atsižvelgdama biblioteka galėtų daugiau 

dėmesio skirti renginių moterims organizavimui: kviesti jas į kūrybines dirbtuves, 

amatų edukacinius užsiėmimus, kuriuose jos galėtų ne tik įgyti naujų įgūdžių, bet ir 

socializuotis, pailsėti nuo buities darbų. Tyrimas atskleidė, kad moksleiviai yra viena 

iš pasyvesnių grupių, aktyviai besilankanti tik edukaciniuose užsiėmimuose, kurie 

dažniausiai organizuojami klasėms. Biblioteka galėtų skatinti moksleivius 

renginiuose lankytis ir individualiai, sudomindama jiems aktualiais mokymais, 

konkursais ar įdomiais pašnekovais. 

5. Lankytojams reikia aktyvesnio bibliotekos paslaugų ir renginių viešinimo, įvairesnės 

kultūrinės veiklos. Nors jų lankymosi pasyvumą lemia ir kiti veiksniai, kuriems 

biblioteka negali daryti įtakos (laiko stoka, nesidomėjimas kultūra, poreikio 

nebuvimas ir kt.), tačiau bibliotekos uždavinys – informuoti kuo platesnę auditoriją 

apie siūlomas veiklas, aktyviau komunikuoti su pasyvesnėmis tikslinėmis grupėmis. 

Tam svarbu tinkamai pasirinkti informacijos sklaidos kanalus. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad jaunesniems lankytojams (iki 29 m.) labiausiai tinka socialiniai tinklai ir 

draugai, pažįstami. Vidutinio amžiaus asmenys (30–49 m.) labiau nei kitos amžiaus 

grupės skaito bibliotekos naujienlaiškį, o vyresniems nei 50 m. lankytojams vis dar 

didelį vaidmenį turi spauda, taip pat bibliotekos interneto svetainėje platinama 

informacija. Bibliotekai vertėtų aktualizuoti rečiau lankytojų naudojamus 

komunikacijos kanalus (naujienlaiškį, iš dalies ir spaudą).  
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6. Iš esmės bibliotekos kultūrinės edukacijos veiklos lankytojų yra vertinamos gana 

teigiamai ir entuziastingai. Santūresni – vyresnio amžiaus respondentai, kuriems 

įdomiausia veikla – įvairių kolekcijų pristatymai. Anketoje nurodytos bibliotekos 

kultūrinės edukacijos veiklos (pavyzdžiui, siaubo naktis, dainavimo varžytuvės, 

pasidalijimas įvairia patirtimi) nėra būdingos bibliotekai, suprantamai kaip 

tradicinės informacijos paslaugų teikimo vietai, dėl to respondentų buvo vertintos 

ne taip drąsiai, susilaikant ar neišreiškiant savo nuomonės. Vis dėlto biblioteka 

galėtų kryptingiau kviesti dalyvauti veiklose suinteresuotus lankytojus, 

pasitelkdama tinkamiausius informacijos šaltinius: pavyzdžiui, senjorams spaudoje 

reklamuoti informaciją apie kolekcijų pristatymus, o jaunimui aktualesnius 

renginius – socialiniuose tinkluose.  

7. Atliktas tyrimas naudingas bibliotekos kultūrinių edukacinių veiklų organizavimui 

ir įvertinimui. Tikslinga būtų panašaus pobūdžio tyrimus atlikti kas keletą metų, 

įtraukiant ir kitokius tyrimo metodus: fokus grupių diskusijas, stebėjimą, išsamesnę 

nesilankančių gyventojų apklausą ir kt. 

 


