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ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TYRIMAS 

„JAUNIMO POREIKIAI BIBLIOTEKOJE“ 

 

 Per pastaruosius kelerius metus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

(toliau – ŠAVB) pastebi sumažėjusio jaunimo lankomumo bibliotekoje tendenciją. Nuo 2010 iki 2013 

m. moksleivių nuo 14 m. ir studentų ŠAVB lankomumas smuko net 52 proc. Tai rodo mažesnį 

jaunimo susidomėjimą biblioteka. ŠAVB siekia teikti reikalingas ir adekvačias aptarnaujamai 

visuomenei paslaugas, todėl siekdama prisitaikyti prie jaunimo poreikių ir tapti patrauklesne jaunimui 

institucija, atliko tyrimą „Jaunimo poreikiai bibliotekoje“. Šio tyrimo tikslas – ištirti jaunimo 

poreikius bibliotekoje. 

Siekiant įvertinti, kokioms paslaugoms verta skirti daugiau dėmesio, buvo atliktas kiekybinis 

tyrimas. Tyrimo instrumentas – anketa. Siekiant apžvelgti jaunimo poreikius bibliotekoje iš įvairių 

pusių, anketoje pateikti klausimai apima kelias pagrindines sritis: paprastos ir elektroninės bibliotekų 

paslaugos (esama padėtis ir poreikiai), dokumentų tematikos paklausa ir renginiai (lankomumas ir 

pageidavimai). 

 Tyrimas buvo atliktas Šiaulių mieste 2014 m. nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

elektroniniu būdu platinant anketą. Tyrime dalyvavo 237 jaunuoliai nuo 16 iki 29 metų (žr. 1 pav.), 

iš jų 178 merginos ir 59 vaikinai. Daugumą apklaustųjų sudarė studentų amžiaus (19-24 m.) 

respondentai. 

 
1 pav. Respondentų amžius 

Tiriant jaunimo lankymosi bibliotekoje įpročius, buvo klausta kaip dažnai joje kiekvienas iš 

respondentų lankosi (žr. 2 pav.). Rezultatai parodė, kad pusė visų respondentų (50 proc.) lankosi 

bibliotekoje vieną ar kelis kartus per mėnesį, o apie ketvirtadalį respondentų (25,21 proc.) lankosi 

kartą ar kelis per savaitę. Tad dauguma apklaustų jaunuolių reguliariai lankosi bibliotekoje. 

Dažniausia nesilankymo priežastimi nesilankantys bibliotekoje respondentai įvardijo bibliotekų 

nemėgimą (50 %). Tai rodo, kad vis dar reikia gerinti bibliotekos įvaizdį visuomenėje. 
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2 pav. Respondentų lankymasis bibliotekoje 

Siekiant ištirti, kokiomis paslaugomis jaunimas labiausiai domisi ir naudojasi, buvo klausta 

respondentų apie jų naudojimosi atskiromis bibliotekų teikiamomis paslaugomis / priemonėmis 

dažnumą (žr. 1 lentelę). Iš rezultatų paaiškėjo, kad pati populiariausia paslauga, kuria dažniausiai 

naudojasi 71,88 proc. visų atsakiusiųjų į anketą, yra dokumentų skolinimasis į namus. Kitos 

paslaugos, kuriomis naudojasi daugiau nei pusė visų respondentų, yra bibliotekos patalpų naudojimas 

mokymuisi / darbui (dažnai – 9,22 proc., kartais – 21,66 proc., retai – 28,57 proc.), naudojimasis 

kompiuteriais (dažnai – 11,11 proc., kartais – 16,67 proc., retai – 25 proc.), lankymasis renginiuose, 

parodose (dažnai – 6,02 proc., kartais – 31,02 proc., retai – 33,33 proc.) ir naudojimasis kopijavimo, 

skenavimo, spausdinimo paslaugomis (dažnai – 17,97 proc., kartais – 23,96 proc., retai – 27,65 proc.). 

Labai maža dalis respondentų naudojasi paslaugomis ar priemonėmis, skirtomis laisvalaikiui, kaip 

stalo žaidimais (niekada – 87,79 proc.), filmų peržiūra (niekada – 84,43 proc.). Tačiau jaunimas 

labiausiai nesinaudoja kompiuterinio raštingumo mokymais (niekada – 90,61 proc.). Visi šie 

rezultatai parodo, kad jaunimui svarbiausia yra dokumentų skolinimo į namus paslauga. Kažkiek 

mažiau, bet svarbios paslaugos yra susijusios su mokslu (dokumentų skolinimasis, prieiga prie 

kompiuterių, kopijavimas / skenavimas). Iš laisvalaikio paslaugų, dažniau naudojasi prieiga prie 

kompiuterių ar lankosi renginiuose bei parodose. Visos kitos paslaugos nėra paklausios. 

 

1 lentelė  

Bibliotekos paslaugų paklausa 

 

Naudojimosi dažnumas 

 

Paslaugos  

Dažnai 

naudojuosi 

Kartais 

naudojuosi 

Retai 

naudojuosi 

Niekada 

nesinaudoju 
Viso 

n % n % n % n % n 

1. Dokumentų skolinimasis į namus 161 71,9 40 17,9 17 7,6 6 2,7 224 

2. Bibliotekos patalpos mokymuisi 

/ darbui 
20 9,2 47 21,7 62 28,6 88 40,6 217 

3. Edukaciniai užsiėmimai 10 4,7 27 12,6 45 20,9 133 61,9 215 

4. Kompiuterinio raštingumo 

mokymai 
3 1,4 7 3,3 10 4,7 193 90,6 213 
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5. Prieiga prie kompiuterio 

(interneto prieiga, taikomosios 

programos ir kt.) 

24 11,1 36 16,7 54 25 102 47,2 216 

6. Muzikos, garso aparatūra, 

instrumentai (pianinas, yamaha, 

muzikos grotuvai ir kt.) 

5 2,4 6 2,8 18 8,5 183 86,3 212 

7. Stalo žaidimai 4 1,9 7 3,3 15 7 187 87,8 213 

8. Renginiai, parodos 13 6 67 31 72 33,3 64 29,6 216 

9. Kopijavimo, skenavimo, 

spausdinimo paslaugos 
39 18 52 24 60 27,7 66 30,4 217 

10. Filmų peržiūros 3 1,4 14 6,6 16 7,6 179 84,4 212 

 

Pagrindinė bibliotekos paslauga yra vartotojų aprūpinimas dokumentais. Dokumentų fondas 

formuojamas pagal vartotojų poreikius, tad tyrime buvo atsižvelgta į vienos iš vartotojų grupės – 

jaunimo – poreikius. Tyrime buvo analizuota, kokios tematikos literatūra yra aktualiausia jaunimui 

(žr. 3 pav.). Respondentai galėjo rinktis daugiau nei vieną atsakymą. Remiantis rezultatais, jaunimas 

labiausiai domisi grožine literatūra (59,5 proc. / 144 n). Antroje vietoje respondentai nurodė 

psichologinę literatūrą (39,7 proc. / 94 n). Po šiek tiek daugiau nei penktadalį respondentų pasiskirstė 

nurodant literatūrą apie pomėgius, laisvalaikį, sportą (23,6 proc. / 56 n), meną (22,8 proc. / 54 n) ir 

užsienio kalbą (22,4 proc. / 53). Tad nors grožinė literatūra yra paklausiausia, jaunimas domisi 

įvairios tematikos literatūra. 

3 pav. Jaunimą dominančios tematikos literatūra, n 

 

Vienas svarbiausių dalykų bibliotekai yra vartotojo poreikių tenkinimas. Tyrime buvo klausta 

jaunimo, ar visada randa jiems reikiamos literatūros. Mažiau nei ketvirtadalis respondentų (23,4 

proc.) nurodė, kad visada randa reikalingos literatūros, o dauguma (72.1 proc.) atsakiusiųjų teigia, 
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kad dažniau randa, nei neranda. Tai rodo, kad bibliotekoje suformuotas dokumentų fondas atitinka 

daugumos jaunimo poreikius.  

Jaunimas, paklaustas, kokios literatūros jiems labiausiai trūksta, nurodė naujai išleistas knygas, 

o ypač naujesnę mokslinę literatūrą. Prie pageidaujamos literatūros jaunimas nurodė naujesnę šakinę 

literatūrą (populiarios kulinarinės knygos, meno, medicinos, psichologijos ir užsienio kalbų knygos). 

Taip pat pasigendama naujos ir populiarios grožinės literatūros kūrinių, skundžiamasi ilgu šių knygų 

laukimu rezervacijos eilėje. 

 2 lentelė 

Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis 

 Naudojimosi dažnumas 

 

Elektroninės paslaugos 

Dažnai 

naudojuosi 

Retai 

naudojuosi 

Kartais 

naudojuosi 

Niekada 

nesinaudoju 

Viso 

n % n % n % n % n 

1. Bibliotekos elektroninis katalogas  99 43,8 61 27 27 12 39 17,2 226 

2. Bibliotekos svetainė 38 16,8 80 35,4 52 23 56 24,8 226 

3. Bibliotekos paskyra Facebook 13 5,8 25 11,1 42 18,6 146 64,6 226 

4. Naujienlaiškio prenumerata 9 4 8 3,5 22 9,7 187 82,7 226 

5. Elektroninės duomenų bazės 38 16,8 59 26,1 55 24,3 74 32,7 226 

6. Bibliotekos sukurti elektroniniai leidiniai 

ir priemonės (virtualios parodos, mokomieji 

filmukai, biografinis žinynas ir kt.) 

11 4,9 24 10,6 62 27,4 129 57,1 226 

7. Virtuali konsultacija su bibliotekos 

darbuotojais (elektroniniu paštu, programa 

Skype ir kt.) 

16 7,1 22 9,7 38 16,8 150 66,4 226 

Viso 224 14,2 279 17,6 298 18,8 781 49,4   

 

ŠAVB siekia teikti kuo įvairesnes paslaugas ir naudojasi šiuolaikinių technologijų teikiamomis 

galimybėmis siūlant elektronines paslaugas. Kurios iš elektroninių paslaugų yra paklausiausios tarp 

jaunimo buvo tirta klausiant kaip dažnai jie naudojasi konkrečiomis elektroninėmis paslaugomis (žr. 

2 lentelė). Rezultatai parodė, kad dažniausiai naudojamasi bibliotekos elektroniniu katalogu (dažnai 

- 43,8 proc.), jame ieško, užsisako ar rezervuoja dokumentus. Kaip paklausias paslaugas, bet ne taip 

dažnai naudojamas respondentai nurodė bibliotekos svetainę (dažnai – 16,8 proc., retai – 26,1 proc., 

kartais – 23 proc.) ir duomenų bazes (dažnai - 16,8 proc., retai – 26,1 proc., kartais – 24,3 proc.). 

Šiomis trimis elektroninėmis paslaugomis naudojasi daugiau nei pusė respondentų. Visomis kitomis 

elektroninėmis paslaugomis (naujienlaiškio prenumeravimas, ŠAVB Facebook paskyra, virtuali 

konsultacija, bibliotekos sukurti elektroniniai leidiniai) naudojasi mažiau nei pusė visų respondentų. 

Rezultatai parodė, kad jaunimas daugiau naudojasi pačiomis pagrindinėmis elektroninėmis 

paslaugomis: elektroniniu katalogu, interneto svetaine ir duomenų bazėmis. Elektroninis katalogas 

itin susijęs su pagrindine bibliotekos paslauga – dokumentų skolinimu į namus, dokumentų paieška. 

Duomenų bazės jaunimui svarbios kaip patikimos mokslinės informacijos šaltinis, reikalingas 

studijoms. O bibliotekos internetinė svetainė teikia visą informaciją apie bibliotekos veiklas ir 
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paslaugas, vykstančius renginius ir vykdomus projektus. Tad jaunimas dažniausiai naudojasi 

bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis tikslingai ieškodamas konkrečios informacijos. 

Šiuo metu ŠAVB teikia nemažai elektroninių paslaugų. Tačiau žinant, kad jaunimas domisi 

naujosiomis technologijomis ir aktyviai jomis naudojasi, buvo teirautasi kokių elektroninių paslaugų 

jie pageidautų. Deja į šį klausimą atsakyti panoro tik mažiau nei trečdalis respondentų (27,8 proc.). 

Ir dauguma atsakiusiųjų tvirtino, kad biblioteka teikia pakankamai elektroninių paslaugų arba nežino, 

ką daugiau pasiūlyti (66,7 proc.). Visi kiti atsakiusieji į klausimą pateikė įvairius pasiūlymus: 

reklamuoti knygas, teikti jų apžvalgas (6,1 proc.); įsigyti elektronines knygas (4,5 proc.) ir labiau 

reklamuoti bibliotekos veiklą Facebook socialiniame tinkle (4,54 proc.). Respondentų pateikti 

pasiūlymai apie knygų reklamą ir bibliotekų veiklos viešinimą Facebook socialiniame tinkle yra jau 

taikomi bibliotekoje. ŠAVB kiekvieną mėnesį pateikia vizualų naujai gautų knygų sąrašą ir trumpą 

kiekvienos jų aprašą. O apie kiekvieną įvykį biblioteka praneša per Facebook socialinį tinklalapį. Iš 

šio klausimo rezultatų galima teigti, kad dauguma jaunimo nežino, kokias elektronines paslaugas 

biblioteka galėtų dar pasiūlyti. 

4 pav. Respondentų lankymasis bibliotekos renginiuose, % 

Kiekvienais metais ŠAVB rengia daugiau nei 200 įvairaus pobūdžio renginių ir parodų. Ir 

daugiau nei pusė respondentų (78,3 proc.) (žr. 4 pav.) dalyvauja bibliotekos renginiuose. Dažniausiai 

lankosi įvairiose parodose (21 proc.) ir susitikimuose su žymiais žmonėmis (19,3 proc.). Visuose 

kituose renginiuose (knygų pristatymai, muzikiniai renginiai, filmų peržiūros, edukaciniai 

užsiėmimai, svarbių įvykių minėjimai) dalyvauja 38 proc. respondentų imtinai. Nesilankymo 

priežastimis respondentai dažniausiai vardijo nežinojimą apie renginius bei nepatogų jų laiką. 

Jaunimą domintų susitikimai su žymiais žmonėmis (aktoriais, menininkais, jaunimo rašytojais), 

įvairūs edukaciniai renginiai, knygų pristatymai (apie naujausias, populiariausias knygas), 

laisvalaikiui skirti praktiniai-edukaciniai užsiėmimai (apie rankdarbius, madą, sveikatą, sportą, 

šokius ir pan.) bei įdomesni jaunimui skirti renginiai. Renginiuose nesilanko daugiau nei ketvirtadalis 

jaunimo (21,7 proc.). Pagrindinę nesilankymo priežastį jie įvardijo nežinojimą apie bibliotekoje 

vykstančius renginius (53,3 proc.). Tai rodo, kad jaunimas mielai dalyvauja bibliotekos renginiuose, 

tik ne visada žino, kokie renginiai joje vyksta. 

Respondentai, paklausti, ką pasiūlytų bibliotekai, pasiskirstė į dvi grupes. Viena grupė linkėjo 

bibliotekai išlikto tokiai pačiai, toliau šauniai dirbti, o kita grupė teikė įvairius pasiūlymus. Pasiūlymų 

tematika varijavo nuo bibliotekos pastato iki bibliotekos darbuotojų: 

4
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 prie bibliotekos pastatyti dviračių stovus; 

 rengti kompiuterinių žaidimų vakarus; 

 rengti Facebook paskyroje „renginius“; 

 daugiau dėmesio skirti reklamai; 

 įrengti kavinukę; 

 darbuotojams daugiau šypsotis; 

 rengti bibliotekos naktis; 

 daugiau jaunų darbuotojų; 

 vietos, kurioje būtų galima kalbėti nevaržomu garsumu, skambėtų muzika; 

 daugiau renginių jaunimui. 

Visi pasiūlymai yra verti dėmesio, nes yra lengvai įgyvendinami ir jie pritrauktų 

daugiau jaunimo į biblioteką.   

 

Tyrimo išvados 

 

1. Populiariausios yra tradicinės paslaugos: dokumentų skolinimasis į namus, bibliotekos 

patalpų naudojimas mokymuisi ar darbui, lankymasis renginiuose, parodose, dokumentų 

kopijavimas, spausdinimas bei prieiga prie kompiuterio. 

2. Jaunimas bibliotekoje pasigenda naujų knygų (mokslinės, populiarios grožinės 

literatūros, kulinarinių, meno, medicinos, psichologijos ir užsienio kalbų knygų).  

3. Dažniausiai naudojamos elektroninės paslaugos yra internetinė svetainė, elektroninis 

katalogas ir duomenų bazės.  

4. Jaunimą domina susitikimai su žymiais žmonėmis, edukaciniai užsiėmimai, populiarių 

jaunimo knygų pristatymai, laisvalaikio praktiniai-edukaciniai užsiėmimai, parodos bei 

jaunimui skirti renginiai. Tačiau jaunimas ne visada žino apie bibliotekoje vykstančius 

renginius. 

 

 

Rekomendacijos 

 

1. Bibliotekos dokumentų fondą papildyti naujais leidiniais (ypač nauja grožine ir moksline 

literatūra bei naujesne šakine literatūra apie kulinariją, meną, mediciną, psichologiją ir 

užsienio kalbą). 

2. Bibliotekos internetinėje svetainėje populiarinti teikiamas elektronines paslaugas 

(naujienlaiškį, bibliotekos Facebook paskyrą, virtualią konsultaciją ir elektroninius 

leidinius).  

3. Skirti daugiau dėmesio būsimų renginių viešinimui tarp jaunimo. Facebook paskyroje 

įkelti tos savaitės planuojamus renginius ar raginti prenumeruotis naujienlaiškį, kuriame 

pateikiama daugiau informacijos apie vykdomus renginius. 

4. Organizuoti renginius, skirtus jaunimui: susitikimus su žymiais žmonėmis, jaunimui 

skirtus edukacinius užsiėmimus, populiarių jaunimo knygų pristatymus, laisvalaikio 

praktinius-edukacinius užsiėmimus, parodas bei jaunimui skirtus renginius.  

 


