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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 2019 m. 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 bei aptarnavimo kokybę.  

2. Numatyti tyrimo metu gautų rezultatų 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 2018 m. bibliotekos lankytojų skaičių (246 029 

lankytojai) naudojant imties dydžio skaičiuoklę: http://www.apklausos.lt/imties-dydis. Imties 

dydis – 384. Tyrimo metu buvo surinkta 315 tinkamai užpildytų anketų. Laikytina, kad ši imtis 

pakankama ir reprezentatyvi.  

Duomenų rinkimas. Anketa buvo platinama 2019 m. spalio–gruodžio mėnesiais dviem būdais: 

popierinę anketos formą vartotojams buvo siūloma užpildyti bibliotekoje, o kvietimas atsakyti į 

elektroninės anketos klausimus platintas bibliotekos „Facebook“ paskyroje ir naujienlaiškiu.  

 

Tyrimo rezultatų apibendrinimas 

Tyrimas atskleidė, kad ŠAVB lankytojų pasiskirstymas pagal lytį yra netolygus, nes joje 

lankosi daugiau moterų (76,8 proc.) nei vyrų (23,2 proc.). Bibliotekoje daugiausia lankosi dirbantys 

asmenys (75 proc.), nedirbančių grupėje dominavo studentai (24,1 proc.), pensininkai (23,4  proc.), 

po lygiai pasiskirstė studentai ir bedarbiai (19,3 proc.). Didžiosios dalies respondentų išsilavinimas 

yra aukštasis – 59,7 proc. Daugiausia respondentų buvo 30–39 metų (16,5 proc.), mažiausiai – 

vyresnių nei 70 metų amžiaus (4,4 proc.), kitos amžiaus grupės pasiskirstė gana tolygiai. 

Apklausoje dalyvavo daugiausia Šiaulių miesto (82 proc.) ir Šiaulių rajono (9,5 proc.) gyventojai. 

http://www.apklausos.lt/imties-dydis
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Šis lankytojų nevienalytiškumas rodo, kad bibliotekos paslaugos yra aktualios skirtingo amžiaus ir 

skirtingų visuomenės grupių atstovams, todėl jos turi būti įvairios ir orientuotos į skirtingų asmenų 

poreikių patenkinimą. Tyrimo rezultatai taip pat išryškino esmines socialines ir demografines 

ŠAVB lankytojo portreto charakteristikas: tai dažniausiai dirbančios moterys, turinčios aukštąjį 

išsilavinimą ir gyvenančios Šiaulių mieste.  

Dauguma respondentų reguliariai lankosi bibliotekoje (žr. 1 pav.). Dažniausiai 

respondentai nurodė, kad ŠAVB lankėsi kartą per keletą savaičių ir kartą per mėnesį (po 

21,3 proc.), kiek mažiau žmonių nurodė, kad lankėsi bibliotekoje kartą per keletą mėnesių 

(17,5 proc.) bei dažniau nei kartą per savaitę (13,3 proc.). Ši informacija rodo, kad apklausoje 

dalyvavę asmenys gana intensyviai naudojasi bibliotekos paslaugomis.  

 

                          1 pav. Naudojimosi ŠAVB paslaugomis dažnumas (proc.) 

Didžiausia dalis respondentų yra patenkinti bibliotekos aptarnavimo kokybe – 98,1 proc. (77,2 proc. 

visiškai patenkinti, 20,9 proc. labiau patenkinti). Bibliotekos lankytojai labiausiai patenkinti 

darbuotojų paslaugumu, gebėjimu suteikti informaciją (žr. 2 pav.). Tyrimas atskleidė, kad 

respondentai ypač gerai vertina ir yra patenkinti bibliotekos patalpomis (95,6 proc.), bibliotekoje 

padedančiomis susiorientuoti nuorodomis (93,4 proc.) bei bibliotekos darbo laiku (92,4 proc.). Ši 

informacija rodo, kad bibliotekos infrastruktūra ir aptarnavimo kokybė labai gerai atliepia vartotojų 

poreikius.   

Didžiausias nepasitenkinimo procentas teko bibliotekos pasiekiamumui – 12,7 proc. (9,8 proc. 

labiau nepatenkinti, 2,9 proc. visiškai nepatenkinti). ŠAVB yra netoli Šiaulių miesto centro, 

autobuso stotelė yra prie pat bibliotekos, tačiau greta bibliotekos trūksta erdvesnių automobilių 

stovėjimo aikštelių, kuriose būtų galima pasistatyti nuosavus automobilius.  
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Atkreiptinas dėmesys į paslaugas, kuriomis respondentai labiausiai nesinaudoja ar neturi nuomonės. 

Tai bibliotekos periodiniai leidiniai, organizuojami skaitmeninio raštingumo bei kiti mokymai 

(atitinkamai 31,6 ir 37,3 proc. visų atsakiusiųjų). Periodiniai leidiniai yra gana specializuota, 

bibliotekos dokumentų fondo dalis, kurią greičiausiai nukonkuruoja internetinė ir televizinė 

žiniasklaida, be to, spausdinti periodiniai leidiniai dažniausiai turi atitikmenis ir virtualioje erdvėje. 

Panašiai interpretuoti galima ir neturinčiųjų nuomonės / nesinaudojančių bibliotekos 

organizuojamais mokymais skaičių. Skaitmeninio raštingumo mokymuose dažniausiai dalyvauja 

vyresnio amžiaus lankytojai, o jų atsakymų apklausoje sulaukta mažiausiai. Šioje srityje verta 

atkreipti dėmesį į vartotojų, neturinčių nuomonės apie bibliotekos informacijos sklaidą (jos veiklą 

bei teikiamas paslaugas) procentą, kuris siekia 11,7 proc. Ši informacija rodo, kad dalies vartotojų 

informacija apie bibliotekos teikiamas paslaugas bei vykdomas veiklas nepasiekia, todėl jiems 

sunku įvertinti šią sritį. Prie situacijos tobulinimo galėtų prisidėti kryptingesnė informacijos sklaida, 

akcentuojant bibliotekos paslaugų įvairovę, aktyviau informuojant apie būsimus renginius ir pan. 

 

2 pav. Vartotojų pasitenkinimas ŠAVB paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu (N-315) 

Apklausos metu respondentų buvo prašoma įvertinti, kokią didžiausią naudą jiems teikia biblioteka. 

Remiantis vartotojų įvertinimu, pirmoje vietoje buvo nurodytos knygos, antroje – nemokama 

interneto prieiga, trečioje – bibliotekos renginiai, toliau rikiuojasi laisvalaikio praleidimas, įvairūs 

mokymai ir kt. Ši informacija rodo, kad bibliotekos koncepcija vartotojų suvokimu yra praplečiama 

nuo tradicinės knygų išdavimo vietos (laikant šią paslaugą labai svarbia) iki prieigą prie naujausios 
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informacijos suteikiančios organizacijos, kurioje ne mažiau svarbų vaidmenį vaidina ir kultūrinių, 

socialinių bei edukacinių vartotojų poreikių tenkinimas.   

Vartotojų pasitenkinimą rodo ir ketinimas lankytis bibliotekoje ateityje (žr. 3 pav.). Didžioji dalis 

respondentų ketina lankytis bibliotekoje arba apie tai svarsto (93,3 proc. ketina, o 6,3 proc. galbūt 

ketina tai daryti). Taigi galima teigti, kad vartotojai yra patenkinti bibliotekos siūlomomis 

paslaugomis ir ketina jomis naudotis ateityje.  

 

3 pav. Vartotojų ketinimas lankytis ŠAVB (proc.)  

Tyrimo metu respondentai nurodė informacijos šaltinius, iš kurių dažniausiai sužino apie 

bibliotekoje organizuojamą kultūrinę edukacinę veiklą ir teikiamas paslaugas (žr. lentelę). Gauta 

informacija atskleidė, kad patys populiariausi informacijos kanalai, kuriais pasiekiami vartotojai, 

yra socialiniai tinklai (58,7 proc.), bibliotekos internetinė svetainė (42,5 proc.), vartotojų draugai ir 

pažįstami (30,8 proc.). Tuo tarpu patys nepopuliariausi informacijos kanalai yra televizija 

(31,4 proc.) bibliotekos naujienlaiškis (29,8 proc.) ir spauda (23,8 proc.). Ši informacija leidžia 

teigti, kad siekiant efektyvinti bibliotekos komunikacijos procesą, reikėtų didžiausią dėmesį skirti 

labiausiai vartotojus pasiekiantiems informacijos kanalams. Siekiant populiarinti bibliotekos 

naujienlaiškį, rekomenduotina jį aktyviau viešinti vartotojų pamėgtuose socialiniuose tinkluose ir 

pan.   

  

Labai 

dažnai 
Dažnai Kartais Retai 

Labai 

retai 

Socialiniai tinklai („Facebook“, 

„Instagram“) 58,7 13,3 9,2 7,3 11,4 

Bibliotekos internetinė svetainė 
42,5 21,9 15,9 8,9 10,8 

Draugai, pažįstami 
30,8 23,5 25,4 7,9 12,4 
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Renginių portalai (tic.siauliai.lt, 

kasvyksta.lt, siauliai-events.lt ir kt.) 
29,8 20,0 20,0 13,7 16,5 

Plakatai, skrajutės, afišos 
20,6 22,2 29,2 14,3 13,7 

Televizija 
10,5 14,3 24,1 19,7 31,4 

Bibliotekos naujienlaiškis 
19,7 13,3 17,5 19,7 29,8 

Spauda 
16,2 16,5 25,1 18,4 23,8 

 

Lentelė. Informacijos šaltiniai, iš kurių sužinoma apie ŠAVB paslaugas (proc.) 

Siekiant įvertinti vartotojų pasitenkinimo ŠAVB paslaugomis pokyčius, buvo palyginta 2017 m. ir 

2019 m. atliktų tyrimų gauta informacija (žr. 4 pav.).  

 

4 pav. Vartotojų pasitenkinimo ŠAVB paslaugomis palyginimas 2017–2019 m. (proc.) 

Kaip matyti iš 4 pav. pateiktos lyginamosios informacijos, vartotojų pasitenkinimas ŠAVB 

paslaugomis per pastaruosius dvejus metus išaugo beveik visose srityse – didžiausiais 

pasitenkinimo augimas matomas vertinant bibliotekos elektronines paslaugas (2017 m. šiomis 

paslaugomis buvo patenkinti 79 proc., o 2019 m. – 86,4 proc. vartotojų), bibliotekos techninę įrangą 

(2017 m. – 75,3 proc., 2019 m. – 82 proc. ), bibliotekos darbo laiką (2017 m. – 85,8 proc., 

2019 m. – 92,4 proc.) bei siūlomų knygų įvairovę (2017 m. – 84,7 proc., 2019 m. – 91,5 proc.). 
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Nežymiai mažesnis nei 2017 m. įvertinimas matomas lyginant bibliotekos periodinių leidinių bei 

pasiekiamumo vertinimą. Ši informacija leidžia teigti, kad augantis vartotojų pasitenkinimas ŠAVB 

paslaugomis rodo efektyvų bibliotekos veiklos valdymą, laiku reaguojant į vartotojų bei visos 

visuomenės plačiąja prasme poreikius bei pagal tai tobulinant siūlomų paslaugų kokybę ir plečiant 

jų spektrą.  

Anketoje vartotojai galėjo pateikti siūlymų ir komentarų dėl bibliotekos paslaugų tobulinimo bei 

nurodyti priežastis, kurios paskatintų juos dažniau lankytis bibliotekoje. Atlikus gautos informacijos 

analizę išryškėjo faktai, kad vartotojus lankytis bibliotekoje paskatintų didesnė knygų įvairovė, 

galimybė gauti naujų knygų, galimybė šias knygas gauti per trumpesnį laiko tarpą, įvairesni 

renginiai (paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su žymiais žmonėmis) bei įrengta erdvesnė 

automobilių stovėjimo aikštelė.  

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 

aplinka – infrastruktūra bei techninė įranga. Tuo tarpu daugiausia neigiamų vertinimų 

sulaukė bibliotekos pasiekiamumas – vartotojams labiausiai trūksta erdvesnių automobilių 

stovėjimo aikštelių, todėl rekomenduojama esant galimybėms planuoti šios problemos 

sprendimą. 

2.   Labai geras vartotojų aptarnavimo įvertinimas rodo, kad bibliotekoje dirba 

specialistai, turintys aukštą kvalifikaciją, kurios tobulinimas yra neatsiejama bibliotekos 

veiklos efektyvinimo dalis. Todėl siūloma skirti pakankamai dėmesio bibliotekininkų 

kvalifikacijai tobulinti organizuojant tam skirtus mokymus bei plėtojant projektinę veiklą 

šioje srityje, nes tai viena iš galimybių gerosios patirties sklaidai tarp Lietuvos ir užsienio 

bibliotekų.  

3. Tyrimo rezultatai išryškino ŠAVB lankytojo portreto charakteristikas: tai dažniausiai 

dirbančios moterys, turinčios aukštąjį išsilavinimą ir gyvenančios Šiaulių mieste. Tačiau 

išryškėjęs respondentų nevienalytiškumas, išskiriant moksleivius, suaugusiuosius bei senyvo 

amžiaus žmones, rodo būtinybę bibliotekos paslaugas diferencijuoti pagal šias tikslines 

grupes, atkreipiant dėmesį į kultūrinių, informacinių ir edukacinių paslaugų skirtingo 

amžiaus grupių asmenims plėtojimą bei šioms grupėms priklausančių asmenų poreikių 

tyrimą.  

4. Remiantis tyrimo rezultatais bei išreikštais vartotojų pageidavimais, ŠAVB turėtų 

didinti siūlomų leidinių įvairovę. Bibliotekai labai svarbu, kad dokumentų fondas atitiktų 
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aptarnaujamos bendruomenės poreikius, todėl ŠAVB rekomenduojama pagal galimybes 

įsigyti daugiau naujų ir vartotojams aktualių knygų, kurios paskatintų ir aktyvesnį vartotojų 

lankymąsi bibliotekoje. 

5. Augantis vartotojų pasitenkinimas ŠAVB paslaugomis rodo efektyvų bibliotekos veiklos 

valdymą, laiku reaguojant į vartotojų bei visos visuomenės plačiąja prasme poreikius bei 

pagal tai tobulinant siūlomų paslaugų kokybę ir plečiant jų spektrą, todėl rekomenduojamas 

sistemingas (vykdomas kas 1–2 metus) vartotojų poreikių tyrimas. 

 

  

 


