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Tyrimo tikslas – ištirti Šiaulių regiono (Šiaulių ir Telšių apskričių)

viešųjų bibliotekų paslaugų ir negalią turinčių asmenų (toliau tekste

NTA) poreikių atitiktį bei išnagrinėti bibliotekų paslaugų šiai tikslinei

grupei tobulinimo kryptis, kurios prisidėtų mažinant socialinę atskirtį

ir didintų negalią turinčių asmenų įtrauktį.

Tyrimas atliktas 2019 m. balandžio–lapkričio mėnesiais, dviem etapais.

Pirmajame etape dalyvavo 15 negalią turinčių asmenų atstovaujančių

organizacijų vadovai bei pavaduotojai.

Antrajame etape dalyvavo 10 savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai.



Negalią turinčių asmenų pasiskirstymas pagal negalios grupes 
Lietuvoje



Negalią turinčių asmenų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse

2017 m.

Miestų ir rajonų savivaldybių 

socialinės paramos skyriai

Negalią turintys 

suaugusieji

Negalią turintys 

vaikai
IŠ VISO

Proc.  nuo gyventojų 

skaičiaus 

Šiaulių m. 8713 655 9368 9,28

Akmenės r. 2210 154 2364 11,87

Joniškio r. 2342 153 2495 11,33

Kelmės r. 2473 191 2664 9,77

Pakruojo r. 2695 170 2865 14,37

Radviliškio r. 3789 341 4130 11,27

Šiaulių r. 4134 289 4441 10,74

Telšių r. 3453 349 3453 9,2

Mažeikių r. 3190 269 3459 6,55

Plungės r. 2321 220 2541 7,42

Rietavo sav. 589 45 634 8,3

IŠ VISO: 35909 2836 38414 10

Šaltinis: parengta remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikiamais duomenimis apie negalią turinčių asmenų 

skaičius Šiaulių ir Telšių regionuose 2017 m.



Esminiai socialiai įtraukios bibliotekos elementai 

Parengta remiantis Gibson (2006), Kaeding (2015), Young (2018), Kaunda, Chizwina, (2019)



Negalią turinčių asmenų įtraukties į bibliotekų veiklas situacija

 2014–2017 m. iš visų Regione užfiksuotų negalią turinčių asmenų

vidutiniškai tik 7 proc. įsitraukia į bibliotekų veiklas.

 NTA organizacijų atstovų ir bibliotekų vadovų teigimu, didžiojoje dalyje

Šiaulių regiono bibliotekų negalią turintys asmenys nepakankamai

įtraukiami į bibliotekų paslaugų kūrimo veiklas, neatliekami NTA

poreikių tyrimai.

 Didesnė dalis bibliotekų su NTA atstovaujančiomis organizacijomis

bendradarbiauja vykdydamos jau sukurtas veiklas, kai negalią turintys

asmenys dalyvauja bibliotekų siūlomuose renginiuose, mokymuose ir pan.



 NTA atstovaujančių organizacijų atstovai labiausiai pasigenda teisinio
bibliotekų įpareigojimo didinti NTA įtrauktį,

 didesnio finansavimo bibliotekų infrastruktūros pritaikymui,

 didesnio finansavimo negalią turinčių asmenų kultūrinių poreikių
tenkinimui.

 Bibliotekų vadovams trūksta aiškesnio negalią turinčių asmenų
įtraukties bei dalyvavimo kultūriniame gyvenime teisinio
reglamentavimo,

 negalią turinčių asmenų poreikių tyrimų šalies ir savivaldos mastu,

 didesnio finansavimo bibliotekų infrastruktūros pritaikymui,

 specialių informacijos šaltinių įsigijimui,

 darbuotojų kompetencijų tobulinimui.

Negalią turinčių asmenų įtraukties į bibliotekų veiklas problemos 
nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu 



Objektyvios kliūtys:

sutrikimo pobūdis;

bibliotekų infrastruktūros nepritaikymas;

tikslingos informacijos apie bibliotekų paslaugas stoka.

Subjektyvios kliūtys:

pačių negalią turinčių asmenų motyvacijos dalyvauti kultūriniame
gyvenime stoka;

darbuotojų kompetencijų trūkumas;

neigiamas visuomenės požiūris.

Kliūtys, su kuriomis susiduria negalią turintys asmenys, norėdami lankytis 
bibliotekose



Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrų objektyvių trikdžių mes negalime

paveikti arba pašalinti.

Tačiau tokios kliūtys, kaip informacijos trūkumas apie paslaugas arba

darbuotojų kompetencijų stoka, yra įveikiamos.

Labai svarbūs ir perspektyvūs bibliotekų paslaugų kūrimo kontekste yra

ankstesnėje skaidrėje paminėti teiginiai (kliūtys): pačių negalią turinčių

asmenų motyvacijos dalyvauti kultūriniame gyvenime stoka ir neigiamas

visuomenės požiūris į negalią turinčius asmenis.

Šitie teiginiai aiškiai sufleruoja bibliotekoms veiklų (paslaugų), skatinančių

negalią turinčių asmenų kultūrinį aktyvumą, ir veiklų (paslaugų), ugdančių

visuomenės toleranciją, plėtros būtinybę.



Bibliotekų aplinkos (infrastruktūros ir technologinės įrangos) pritaikymas 
negalią turintiems asmenims 

 NTA atstovaujančių organizacijų atstovai bibliotekų infrastruktūros

pritaikymą vertina teigiamai ir pažymi, kad negalią turinčių asmenų

atvykimą į bibliotekas riboja ir išoriniai veiksniai – nepritaikyta miestų ar

rajonų infrastruktūra bei lėšų transportui trūkumas.

 Bibliotekų vadovų teigimu, bibliotekų infrastruktūra ir technologinė įranga

nėra pakankamai pritaikyta neįgaliesiems.

 Informantai sutaria, kad dažniausiai su problemomis susiduria fizinę

(„patalpos visiškai nepritaikytos žmonėms, turintiems judėjimo negalią; nėra

liftų; maži tarpai tarp lentynų“)

 ir regėjimo negalią turintys asmenys („trūksta lydinčių asmenų; bibliotekos

laiptai ir durys turėtų būti pažymimi kontrastinėmis ryškiomis juostomis“).



 Su technologinės įrangos trūkumu dažniausiai susiduria regėjimo negalią

turintys asmenys, kuriems trūksta teksto didinimo įrangos, garsinių nuorodų.

 Klausos negalią turintiems asmenims trūksta girdėti padedančios įrangos,

renginių vertimo į gestų kalbą („nėra garsinių nuorodų; bibliotekoje vykstantys

renginiai neverčiami į gestų kalbą“).

 Fizinę negalią turintiems asmenims nesudaromos galimybės stebėti renginius

tiesiogiai nuotoliniu būdu, trūksta galimybių užsisakyti knygas („renginiai

netransliuojami tiesiogiai; knygų negalima užsisakyti iš anksto“).

 Vyresnio amžiaus neįgalių asmenų naudojimąsi technologine įranga dažnai

riboja skaitmeninis neraštingumas.



 Siekdami spręsti šias problemas, bibliotekų vadovai pagal finansines

galimybes numato tam reikalingas veiklas bei išteklius veiklos

planuose, o vėliau šias veiklas vykdo, pritaikydami infrastruktūrą bei

technologinę įrangą negalią turinčių asmenų poreikiams.

 Nesant galimybių patobulinti infrastruktūros, yra plėtojamos tokios

nuotolinės paslaugos kaip knygos pristatymas negalią turintiems

asmenims į namus ar kitas vietas.

 Bibliotekų vadovų nuomone, projektinė veikla yra viena iš galimybių

patobulinti bibliotekų infrastruktūrą bei technologinę įrangą, nes projektų

metu galima numatyti lėšų ir įrangai įsigyti.



Gerosios bibliotekų patirtys pritaikant infrastruktūrą ir technologinę įrangą 

negalią turinčių asmenų poreikiams  

Judėjimo negalią turintiems asmenims bibliotekų svetainėse arba rengiant dalomąją

medžiagą, pateikiama informacija apie automobilių stovėjimo vietas netoli įėjimų į bibliotekas,

liftus bei pateikiamos aiškios nuorodos, padedančios juos rasti. Įrengiami platūs įvažiavimai,

įėjimai be slenksčių, paliekama pakankamai vietos tarp lentynų, stiklinės durys ženklinamos

specialiomis žymomis.

Regėjimo negalią turintiems asmenims laiptai ir jų pakopos žymimos kontrastinga spalva.

Klausos negalią turintiems asmenims bibliotekų erdvėse turi būti įrengti aiškūs ir lengvai

skaitomi užrašai, ženklai su piktogramomis. Tai padėtų orientuotis patalpose.

Raidos sutrikimų ir psichinę negalią turintiems asmenims neturi būti ryškių šviesų,

rekomenduojama netriukšminga aplinka, nekintantis daiktų išdėstymas, priemonių,

padedančių malšinti neigiamą elgesį, rinkiniai.



Siekiant pritaikyti technologinę įrangą judėjimo negalią turintiems asmenims svarbu įsigyti

kompiuterių su balso įvesties galimybe, pritaikytomis klaviatūromis, rekomenduojami

reguliuojamo aukščio stalai ir kėdės su tvirtais porankiais; bibliotekos turėtų sudaryti

galimybes stebėti renginius tiesiogiai internetu.

Regėjimo negalią turintiems asmenims rekomenduojamos ekrano skaitymo programos,

teksto didinimo įranga.

Klausos negalią turintiems asmenims reikalingos specialios programos, padedančios

„pamatyti“ garsus; renginiai turėtų būti verčiami į gestų kalbą.

Raidos sutrikimų turintiems asmenims rekomenduojami edukaciniai interaktyvūs žaislai,

specialios kompiuterinės programos, žaidimai, aiškios instrukcijos, kaip jomis naudotis.

Psichinę negalią turintiems asmenims rekomenduojamos specialiai pritaikytos

nesudėtingos kompiuterinės programos ir aiškios instrukcijos, kaip jomis naudotis.



Informacijos šaltinių prieinamumas ir pritaikymas neįgaliesiems 

 Negalią turinčių asmenų atstovai bibliotekų informacijos šaltinių pasiūlą vertina

teigiamai, tačiau pažymi, kad regėjimo negalią turintiems asmenims trūksta

garsinių, didesnio šrifto knygų („knygos ir kiti leidiniai nėra įgarsinami; daugiau

knygų galėtų būti pdf formatu“).

 Psichikos sutrikimų turintiems asmenims labiausiai trūksta pritaikyto turinio

knygų („psichinę negalią turintiems žmonėms reikia palengvinto (adaptuoto)

turinio, spalvinimo, mezgimo knygų“).

 Bibliotekų vadovų teigimu, bibliotekose yra periodiškai atnaujinamas negalią

turintiems asmenims pritaikytų knygų fondas, knygos skolinamos iš kitų

bibliotekų, tačiau fondo atnaujinimą labiausiai riboja menka NTA pritaikytų

informacijos šaltinių pasiūla šaliesmastu.



 Negalią turinčių asmenų atstovų teigimu, daugelyje bibliotekų informacijos šaltinių

prieinamumas yra pakankamas.

 Su problemomis dažniausiai susiduria fizinę negalią turintys asmenys, kuriems trūksta

galimybių knygas gauti į kitas vietas, ne tik pačioje bibliotekoje.

 Bibliotekų vadovų teigimu, šios problemos yra sprendžiamos teikiant nuotolines knygų

pristatymo į namus ir kitas negalią turintiems asmenims patogias vietas

paslaugas.

 Neįgaliųjų atstovų teigimu, knygų pristatymo į namus tvarka yra tobulintina,

kadangi ne visada yra galimybių knygas paimti neįgaliųjų artimiesiems („sudėtingas

knygų išdavimas gulintiems; neišduoda knygų kitam asmeniui nunešti į namus“).

 Informacija apie šią paslaugą nepakankamai viešinama („nėra informacijos apie šią

paslaugą“).



 Negalią turinčių asmenų atstovų teigimu, bibliotekose nėra pakankamai

išnaudojamos elektroninių knygų galimybės, ypač tarp turinčių fizinę

ir regėjimo negalią bei vyresnio amžiaus asmenų („elektronines knygas

skaito, bet palyginti mažai; vyresni asmenys praktiškai nesinaudoja, riboja

IT raštingumas“).

 Elektroninės knygos galėtų būti populiarinamos ugdant negalią turinčių

asmenų, ypač vyresnio amžiaus, skaitmeninį raštingumą.

 Tyrimo metu negalią turinčių asmenų atstovų ir bibliotekų vadovų buvo

teigiamai vertinama „mobilios bibliotekos“ idėja, kai į patogias vietas

būtų pristatoma periodiškai atnaujinama knygų kolekcija.



Gerosios bibliotekų patirtys gerinant informacijos šaltinių ir neįgaliųjų 
poreikių atitiktį

Fizinę negalią turinčių asmenų skaitymo poreikiai iš esmės nesiskiria nuo negalios neturinčių

asmenų. Jiems svarbiausia – informacijos šaltinių prieinamumas, todėl svarbu vystyti paslaugą

„Knygos pristatymas į patogias vietas“ bei stiprinti jos viešinimą tarp negalią turinčių asmenų

bendradarbiaujant su NTA atstovaujančiomis organizacijomis.

Regėjimo negalią turintiems asmenims rekomenduojamos Brailio raštu parašytos knygos,

garsinės knygos, garsiniai periodiniai leidiniai, didesniu šriftu spausdintos knygos.

Klausos negalią turintiems asmenims rekomenduojamos video- / DVD knygos su subtitrais ir /

arba gestų kalba.

Raidos ir psichikos sutrikimų turintiems asmenims rekomenduojamos taktilinės (liečiamosios),

lengvai skaitomos, nesudėtingo (adaptuoto) turinio knygos, garsinės knygos.



Renginiai

 NTA atstovų ir bibliotekų vadovų teigimu, negalią turintiems asmenims yra

aktualūs visi bibliotekų siūlomi renginiai – informaciniai, kultūriniai,

literatūriniai ir edukaciniai („aktualios jų darbų parodos; edukacijos; susitikimai,

poezijos vakarai; koncertai; garsiniai skaitymai; paskaitos apie sveikatą; filmų

peržiūros“).

 Svarbu užtikrinti bibliotekų renginių prieinamumą („ne visi asmenys turi galimybę

savarankiškai apsilankyti bibliotekoje“).

 Sudaryti galimybes stebėti renginius nuotoliniu būdu, versti juos į gestų kalbą,

taip pat galimas renginių organizavimas negalią turintiems asmenims

patogiose vietose.

 Stiprinti informacijos apie renginius viešinimą („dalyvaučiau renginiuose, bet

nesu apie tai nieko girdėjusi“).



Gerosios bibliotekų renginių negalią turintiems asmenims organizavimo 
patirtys

Fizinę negalią turinčių asmenų kultūriniai ir edukaciniai poreikiai nesiskiria nuo sutrikimų

neturinčių asmenų, jiems svarbiausia yra renginių prieinamumas bei galimybės juos stebėti

nuotoliniu būdu. Bibliotekos suburia negalią turinčius asmenis į grupes socialiniuose

tinkluose ir tikslingai kviečia stebėti per socialinius tinklus rodomas renginių tiesiogines

(live) transliacijas.

Regėjimo ir klausos negalią turintiems asmenims rekomenduojama bibliotekų renginius

transliuoti tiesiogiai bei versti į gestų kalbą.

Raidos sutrikimų turintiems asmenims rekomenduojami sensorinių skaitymų užsiėmimai,

kurių metu pasitelkiamas ir vaizdas, ir garsas, naudojami įvairūs edukaciniai žaislai.

Psichikos sutrikimų turintiems asmenims rekomenduojami terapiniai muzikos, meno,

nesudėtingi skaitymo užsiėmimai.



Bibliotekų darbuotojų kompetencijų tobulinimas 

 Dalies Šiaulių regiono bibliotekų darbuotojų kompetencijos negalią turinčių

asmenų atstovų požiūriu yra vertinamos teigiamai („bibliotekos darbuotojai

būna paslaugūs, supratingi, nekyla jokių problemų“).

 Dalies – neigiamai („darbuotojai labai prastai pasirengę; nesupranta neįgaliųjų, į

neįgaliuosius žiūri kaip į kitokius“), ypač akcentuojama tolerancijos stoka.

 Bibliotekų vadovų teigimu, jų darbuotojai pagal galimybes tobulina

kompetencijas įvairiuose tam skirtuose renginiuose, organizuojamuose

vykdant projektus bei patirties dailijimosi renginiuose, konferencijose.

 Pasak bibliotekų vadovų, kompetencijų tobulinimą riboja didelis darbuotojų

užimtumas bei lėšų stoka.



Bendradarbiavimo plėtojimas 

 Informantų teigimu, NTA atstovaujančių organizacijų ir Šiaulių

regiono bibliotekų bendradarbiavimo intensyvumas yra labai

įvairus – dalis NTA organizacijų su bibliotekomis

bendradarbiauja intensyviai, turi pasirašiusios

bendradarbiavimo sutartis, vykdo bendrus projektus.

 Dalis NTA organizacijų su bibliotekomis bendradarbiauja retai, o

kita dalis nebendradarbiauja, tačiau pageidautų

bendradarbiauti ateityje.



 Negalią turinčių asmenų atstovų ir bibliotekų vadovų teigimu, pagrindinės jų

bendradarbiavimo sritys yra bendros projektinės veiklos vykdymas, bendrų

renginių organizavimas, negalią turinčių asmenų užimtumo organizavimas.

Informantų teigimu, bendradarbiavimą būtų galima plėtoti bendrai kuriant

specialiai pritaikytas tam tikrą negalią turintiems asmenims paslaugas bei

produktus ir organizuojant darbuotojų kompetencijų tobulinimo renginius.

 NTA atstovaujančios organizacijos išreiškė norą prisidėti prie bibliotekų

darbuotojų kompetencijų ugdymo („galėtume patarti organizuojant mokymus,

renkantis tematiką, galėtume organizuoti bendrus mokymus“).

 Priemonės šio bendradarbiavimo plėtojimui galėtų būti susitikimų bei diskusijų

organizavimas ir bendrų veiklų vykdymas.

 Tačiau vykdant tyrimą, išryškėjo pačių NTA atstovaujančių organizacijų aktyvumo

ir iniciatyvumo stoka.



Paslaugų negalią turintiems asmenims viešinimas 

 NTA atstovų teigimu, pagrindiniai informacijos kanalai, kuriuose negalią turintys

asmenys randa informaciją apie bibliotekų paslaugas, yra socialiniai tinklai,

bibliotekos tinklalapis, spauda, pati biblioteka, taip pat informaciją kai kurie gauna

el. paštu bei sužino tiesiogiai iš bibliotekų darbuotojų. Šie informacijos kanalai

sutampa su bibliotekų vadovų nurodytais informacijos šaltiniais, kuriais viešinama

informacija apie bibliotekų paslaugas.

 Tačiau NTA atstovai informaciją apie bibliotekų paslaugas vertina kaip labiau

nepakankamą.

 Negalią turintiems asmenims aktualiausia informacija yra apie bibliotekų renginius,

naujas knygas bei edukacijas (ypač specialiai pritaikytas).

 Informacijos prieinamumą negalią turintiems asmenims galėtų padidinti tikslingas

informacijos viešinimas, taip pat į šitą procesą tiesiogiai įtraukiant NTA

atstovaujančias organizacijas.



Negalią turinčius asmenis socialiai įtraukiančios bibliotekos modelis 

Parengta remiantis Gibson (2006), Hayes (2010), Bold (2011), Kaeding (2015), Young (2018), Kaunda, Chizwina, (2019) bei empirinio tyrimo
duomenimis



Išvados ir rekomendacijos 

Organizacinio valdymo srityje bibliotekos turėtų stiprinti negalią turinčių

asmenų atstovų įsitraukimą į bibliotekų paslaugų kūrimo bei vertinimo

veiklas, tirti NTA poreikius.

Aplinkos pritaikymo srityje bibliotekoms svarbu pagal galimybes tobulinti

infrastruktūrą bei technologinę įrangą, plėtoti virtualias (renginius transliuoti

tiesiogiai) ir nuotolines paslaugas (pristatyti knygas į namus), vystyti

projektinę veiklą, orientuotą į specifinių paslaugų bei produktų plėtrą.



Išvados ir rekomendacijos 

Informacijos šaltinių pritaikymo srityje bibliotekoms svarbu turėti

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius atitinkančių (Brailio raštu

parašytų, liečiamų, garsinių, pritaikyto turinio ir pan.) knygų ir kitų

dokumentų bei užtikrinti jų prieinamumą – teikti knygų pristatymo į

namus paslaugas, kurti mobilias bibliotekas, skatinti negalią turinčius

asmenis naudotis elektroninėmis knygomis bei tikslingai viešinti

informaciją apie šias paslaugas.

Beje, specifinių informacijos šaltinių (pvz., adaptuoto turinio leidiniai ir pan.)

rengimas gali būti viena iš perspektyvių bibliotekų veiklos krypčių.



Renginių organizavimo srityje vienas svarbiausių siekių yra prieinamumas – renginiai

turėtų būti transliuojami tiesiogiai, verčiami į gestų kalbą, informacija apie

renginius turėtų būti tikslingai viešinama šiai tikslinei grupei (nusiunčiant nuorodas į

tiesioginę renginių transliaciją, informuoti, kokie renginiai yra verčiami į gestų kalbą ir

pan.). Prieinamumas gali būti užtikrinamas stiprinant tikslingą bendradarbiavimą su NTA

organizacijomis ne tik viešinant bet ir pritaikant paslaugas (pvz., organizuojant renginių

vertimą į gestų kalbą).

Išvados ir rekomendacijos



Darbuotojų kompetencijų tobulinimo srityje rekomenduojama tikslingai ir

nuosekliai tobulinti bibliotekininkų negalios pažinimo kompetencijas ir ugdyti

toleranciją, vystyti projektinę veiklą, aktyviau bendradarbiauti su NTA

atstovaujančiomis organizacijomis ugdant bibliotekų specialistų kompetencijas.

Išvados ir rekomendacijos



Išvados ir rekomendacijos

Bendradarbiavimo plėtojimo srityje svarbu inicijuoti bendradarbiavimą su

įvairesnėmis NTA atstovaujančiomis organizacijomis, vystyti bendradarbiavimą

įtraukiant jas į darbuotojų kompetencijų ugdymo veiklas, specialiai pritaikytų

paslaugų kūrimą, vertinimą, viešinimą.

Būtina skatinti aktyvesnį NTA atstovaujančių organizacijų įsitraukimą į bibliotekų

veiklas.

Paslaugų viešinimo srityje informacijos prieinamumą neįgaliesiems galėtų padidinti

tikslingas informacijos viešinimas, taip pat į šitą procesą tiesiogiai įtraukiant NTA

atstovaujančias organizacijas.



Išvados ir rekomendacijos

Tyrimo metu išryškėjo poreikis bibliotekose organizuoti veiklas, skatinančias

visuomenės švietimą apie įvairią negalią, ugdančias toleranciją, pristatančias žmonių,

turinčių negalią pasiekimus.

NTA atstovaujančių organizacijų teigimu, visuomenės išprusimo ir tolerancijos stoka

yra viena svarbiausių priežasčių, lemiančių asmenų, turinčių įvairią negalią, nenorą

dalyvauti kultūriniame gyvenime, lankytis viešosiose vietose, taip pat ir bibliotekose.

Labai svarbios ir perspektyvios kryptys bibliotekų paslaugų kūrimo negalią turintiems

asmenims kontekste yra veiklų (paslaugų, produktų), skatinančių negalią turinčių asmenų

kultūrinį aktyvumą, jų socializaciją per įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą, ir veiklų

(paslaugų, produktų), ugdančių visuomenės toleranciją, plėtra.


