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1. Įžanga 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (toliau – 

viešoji biblioteka) ne pirmus metus vykdo lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

tyrimus, siekdama sužinoti, kokio amžiaus lankytojai renkasi, kaip jie dažnai ateina, kokiais 

tikslais lankosi, kokiomis paslaugomis naudojasi ir ar patenkinti teikiamomis viešosios 

bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių paslaugomis, kokie poreikiai lankytojų, kurių šiuo 

metu netenkina paslaugos, ką galėtų bibliotekos daryti, kad ateityje galėtų tenkinti tokių 

lankytojų poreikius. 

Norėdami gerinti teikiamų bibliotekų paslaugų kokybę bei siekdami 

išsiaiškinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir jos 

struktūrinių padalinių vartotojų nuomonę apie teikiamas paslaugas, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros 

įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos patvirtinimo“ 

atlikome tyrimą. 2018 m. buvo atliktas tyrimas elektroninėje erdvėje, jo metu apklausti 

viešosios bibliotekos lankytojai. 2020 m. apklausti viešosios ir rajono bibliotekų lankytojai, 

buvo vykdomas anketinis tyrimas, dalinant lankytojams popierines anketas bei pateikiant 

virtualioje erdvėje. Tyrimo ataskaitoje aprašant rezultatus bus galimybė palyginti du tyrimus, 

pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

Tyrimo ataskaitos pabaigoje pridedami priedai, priedas Nr. 1. Gyventojų 

apklausos 2020 m. anketa ir priedas Nr. 2. Tyrimo metodika. 
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2. Tyrimo metodika 

Tyrimo metodas – kiekybinis, popierinė ir internetinė anketinė apklausa (klausimynas 

pateiktas priede Nr. 1). 

Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių (rajone) 

lankytojai vertina teikiamas paslaugas, palyginti viešosios bibliotekos rezultatus su 2018 m. atliktu 

tyrimu.  

Tyrimo uždaviniai: 

išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir 

aptarnavimą (jų lankymosi dažnumą, tikslus, poreikį ir kt.); 

parengti rekomendacijas bibliotekos teikiamų paslaugų ir aptarnavimo 

kokybės tobulinimui. 

Respondentų apklausa ir imtis: 

Viešosios bibliotekos ir struktūrinių padalinių, skyrių lankytojai buvo 

apklausti 2020 m. pradžioje 1 mėn. laikotarpyje. Apklausa buvo vykdoma sukūrus 

klausimyną internetiniame apklausų portale, pateikus popierines anketas atsitiktinai 

apklausiant lankytojus (paslaugų vartotojus) esančius Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo, Bibliografijos-kraštotyros, Informacijos, Vaikų literatūros skyriuose 

ir rajono struktūriniuose padaliniuose bei per internetinę bibliotekos svetainę 

www.ukmergesvb.lt, bibliotekos Facebook paskyroje. Tiriamųjų imties dydis apskaičiuotas 

pasirinkus 95 proc. tikimybę bei 0,5 proc. paklaidos tikimybę. Respondentų skaičius – 705 

(VB 356, KP 349).
1
 Gautos viso 577 registruotų vartotojų užpildytos anketos (VB 241, KP 

336), tai sudarė apie 82 proc. Viešoji biblioteka negavo 115 anketų (t. y. 32,3 proc.), kaimo 

padaliniuose negauta 13 anketų (t. y. 3,72 proc.). Šešiose anketose respondentai pažymėjo 

kelis variantus, kurie minusuoti dėl tikslesnių duomenų apskaičiavimo t.y. buvo pažymėti du 

dirbantys ir pensininkai rajone, du dirbantys ir studentai (vienas rajone, vienas mieste), vienas 

dirbantis ir moksleivis rajone, vienas nedirbantis asmuo pažymėtas bedarbis ir turintis 

negalią. Norėdami nustatyti tikslesnį dirbančių ir nedirbančių respondentų skaičių bei 

paskaičiuoti procentine išraiška, tose anketose asmenys palikti prie dirbančiųjų, nedirbantis 

asmuo kaip bedarbis. 

Tyrimo anketas platino Viešosios bibliotekos skyrių ir kaimo padalinių 

darbuotojos, talpino Jurgita Mačiulienė – Informacijos skyriaus vedėja, tyrimo ataskaitos 

                                                           
1
Apklausos.lt [žiūrėta 2020 m. sausio 21 d.]. Internetinė prieiga: http://www.apklausos.lt/imties-dydis 

http://www.ukmergesvb.lt/
http://www.apklausos.lt/imties-dydis
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rodiklius analizavo, rengė ataskaitą vyriausioji metodininkė Laima Kutiščeva. Apklausos 

metu surinktų duomenų analizei naudojama Microsoft Office Excel programa.  

3.Tyrimo rezultatų apibendrinimas 

3.1. Demografinės respondentų charakteristikos 

Analizuojant 2020 m. pateikusių respondentų charakteristikas pastebėta, 

kad mieste tyrime dalyvavo per 50 m. turintys asmenys, daugiausia aukštąjį ir aukštesnįjį 

išsilavinimą turintys respondentai, daugiausia dirbantys asmenys; rajone tyrimui anketas 

pateikė taip pat 50 ir daugiau m. turintys respondentai, daugiausia moterys, dominavo 

asmenys turintys aukštesnįjį išsilavinimą. Pagal lytį tyrime dalyvavo 178 vyrai (30,85 proc.), 

399 moterys (69,15 proc.). Iš jų: kaime – 38,30 proc. moterų, 19,93 proc. vyrų, mieste – 

30,85 proc. moterų, 10,92 proc. vyrų. (žr. 1 pav.) 2018 m. taip pat daugiausia tyrime 

dalyvavo moterų, jos sudarė net 72,3 proc. respondentų skaičiaus, vyrai – 27,7 proc. 

 

1 Pav. Demografinės charakteristikos proc. (N-577) 

 

Apklausoje dalyvavo 47,77 proc. miesto, 58,23 proc. rajono bibliotekų vartotojai (lankytojai). 
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Pagal amžių (N-577) apklausoje dalyvavo 15-19 m. – 8,32 proc. (iš jų: mieste – 2,6 proc., 

kaime – 5,72 proc.), 20-29 m. – 8,67 proc. (iš jų: mieste – 2,6 proc., kaime – 6,07 proc.), 30-

39 m. – 16,12 proc. (iš jų: mieste – 6,94 proc., kaime – 9,18 proc.), 40-49 m. – 16,81 proc. (iš 

jų: mieste – 6,76 proc., kaime – 10,05 proc.), 50-59 m. – 23,05 proc. (iš jų: mieste – 9,01 

proc., kaime – 14,04 proc.), 60-69 m. – 16,63 proc. (iš jų: mieste – 8,49 proc., kaime – 8,14 

proc.), 70 m. ir daugiau – 10,40 proc. (iš jų: mieste – 5,37 proc., kaime – 5,03 proc.) 

respondentų. (žr. 2 pav.) 

2 Pav. Demografinės charakteristikos proc. (N-577) (kaime, mieste) 
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Analizuojant anketas išaiškėjo, kad 38 asmenys gyvena Ukmergės, Kauno, Vilniaus 

miestuose, Širvintų rajone, tačiau skolinasi knygas bei lankosi Ukmergės rajono bibliotekose. 

Anketas pildę 18 asmenų gyvena Vilniaus, Kauno, Širvintų miestuose, o 11 asmenų gyvena 

rajone, tačiau naudojasi Vlado Šlaito viešosios bibliotekos paslaugomis. 

Lyginant rodiklius, pastebėta, kad viešosios bibliotekos 2020 m. apklausoje (mieste) 

dalyvavo mažiau nuo 15 iki 29 m. respondentų. 2018 m. mieste buvo apklausta per 58 proc. 

daugiau apklaustųjų, tačiau pagal amžių nebuvo išskirta 70 m. ir vyresnių amžiaus asmenų. 

Apklaustieji pagal amžių pasiskirstė panašiai, daugiau asmenų buvo nuo 50 iki 59 m. 

amžiaus. (žr. 3 pav.) 

3 Pav. Demografinės charakteristikos (miesto) proc. 2018m. (N-411), 2020 m. (N-241) 

 

Pagal pateiktus anketų rodiklius didesnė dalis respondentų, kurie naudojosi viešosios 

bibliotekos ir kaimo padalinių paslaugomis turėjo aukštąjį (34,14 proc.) bei aukštesnįjį 

išsilavinimą (34,32 proc.) .(žr. 4 pav.) 

4 Pav. Išsilavinimas proc. 2020 m. (N-577) 
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Rajono bibliotekose (N-577) lankosi 13,69 proc. aukštąjį bei 20,97 proc. aukštesnįjį 

išsilavinimą turinčių vartotojų (lankytojų), 14,04 proc. respondentų turėjo vidurinį 

išsilavinimą, 6,59 proc. pagrindinį, 1,38 proc. pradinį išsilavinimą, 1,56 proc. respondentų 

išsilavinimo nenurodė. 

2018 m. duomenimis viešojoje bibliotekoje lankėsi 39,9 proc. gyventojų su aukštuoju, 30,2 

vartotojų (lankytojų) turėjo aukštesnįjį, 20,7 proc. vidurinį išsilavinimą. (žr. 5 pav.) 

5 Pav. Išsilavinimas proc. (miesto) 2018m. (N-411), 2020 m. (N-241) 

 

Per kelis metus sumažėjo vidurinį bei pradinį išsilavinimą turinčių vartotojų (lankytojų). 

Pagal užimtumą viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose lankosi dirbantys gyventojai. 

(žr. 6 pav.) 

6 Pav. Užimtumas proc. 2020 m. (N-577) 
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Nedirbantys respondentai nurodė, kad 42,27 proc. yra sulaukę senatvės pensijos bei 15,46 

proc. bedarbio statusą turintys asmenys. Ši bibliotekų auditorija galimai naudojasi ne tik 

knygomis, skaito periodinius leidinius, bet ir lankosi renginiuose, naudojasi kompiuteriais. 

Per 16 proc. nedirbančių respondentų sudarė moksleiviai. (žr. 7 pav.) 

7 Pav.* Nedirbantys respondentai proc. 2020 m. (N-291) 

 

2018 m. tyrimo duomenimis 53,8% respondentų buvo dirbantys, o 46,2% – nedirbantys 

žmonės. Didesnė dalis nedirbančiųjų respondentų buvo pensinio amžiaus (48,4%). Autorių 

teigimu, natūralu, kad pensinio amžiaus žmonės turi daugiausiai laisvo laiko ir dalis jų 

pasirenka jį praleisti bibliotekoje. Taip pat nemažai bibliotekoje lankėsi ir asmenų, ieškančių 

darbo ką galima sieti su tuo, kad biblioteka – ir laisvalaikio erdvė, ir vieta, kur galima 

pasinaudoti internetu ieškant darbo. Mažiausiai iš nedirbančių asmenų grupės bibliotekoje 

lankėsi asmenys, kurie yra vaiko auginimo/priežiūros atostogose 6,8 proc., dėl negalios 

nedirbančių 7,4 proc. asmenų, studentų 8,4 proc., moksleivių 11,1 proc. 

Apibendrinant kiekybinio tyrimo respondentų demografines 

charakteristikas, galima daryti išvadą, kad viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose 

daugiausia lankosi moteriškos lyties, 50–59 metų amžiaus, turintys aukštąjį bei aukštesnįjį 

išsilavinimą asmenys, kai kurie iš jų gyvenantys kituose miestuose, tačiau lankosi rajono ar 

viešojoje bibliotekose.  

Pokyčiai: 2018-2020 m. vartotojų, lankytojų profilis yra panašus, 

dominuoja 50-59 m. amžiaus asmenys, bibliotekos vartotojas (lankytojas) yra dirbantis, o 

nedirbantis yra senatvės pensijoje arba bedarbis. Pagal užimtumą, kaip ir 2018 m. mažiausiai 

vartotojų apsilanko, kurie yra vaiko priežiūros atostogose. 
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Viešoji biblioteka negavo 115 anketų ( t. y. 32,3 proc.), numatyta imtis buvo 356, dėl tos 

priežasties gilesnio pokyčio įvardinti netikslinga. Lyginant kelių metų tyrimo duomenys, 

reikia žiūrėti ir bendrą imtį (N-577). 

3.2. Lankytojų lankymosi poreikis 

Tyrimo anketose gyventojų buvo klausiama, kaip dažnai naudojasi Bibliotekos paslaugomis 

bei kokiais tikslais lankosi Bibliotekose. Rezultatai parodė, kad trečdalis (t. y. 25,3 proc.) 

respondentų lankosi dažniau nei kartą per savaitę bei panašiai (t. y. 20,97 proc.) asmenų 

lankosi kartą per keletą savaičių. Aštuoni asmenys (t. y. 1,39 proc.) nurodė, kad viešojoje 

bibliotekoje lankėsi kartą per metus, dešimt respondentų (t. y. 2,25 proc.) lankėsi kartą per 

pusę metų, keli asmenys (t. y. 1,04 proc.) Bibliotekose apsilankė rečiau nei kartą per metus. 

(žr. 8 pav.)  

8 Pav. Lankymosi dažnumas proc. 2020 m. (N-577) 

 

Anketose matyti, kad 102 moterys bei 44 vyrai apsilanko Bibliotekose dažniau nei kartą per 

savaitę, kartą per keletą savaičių apsilanko 81 moteris ir 40 vyrų. Viešojoje bibliotekoje ir 

kaimo padaliniuose dažniau nei kartą per savaitę apsilanko 40-49 bei 50-59 amžiaus 

moterys, apie pusę iš jų yra dirbančios.  

Apie penkiasdešimt procentų respondentų buvo dirbantys gyventojai. 

Analizuojant anketas nustatyta, kad 146 respondentai t. y lankytojai (iš jų: 56 mieste, 90 
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kaime) bibliotekose lankosi dažniau nei kartą per savaitę, kartą per keletą savaičių apsilanko 

121 apklaustasis lankytojas (iš jų: 40 mieste, 81 kaime), kartą per mėnesį apsilanko 114 

apklausoje dalyvavusių lankytojų (iš jų: 45 mieste, 69 kaime), o kartą per savaitę bibliotekose 

apsilanko – 101 lankytojas (iš jų: 40 mieste, 61 kaime). Šešiasdešimt aštuoni respondentai 

teigė, kad bibliotekose apsilanko kartą per keletą mėnesių, trylika – kartą per pusę metų. 

Neaktyvūs, keturiolika apklaustųjų gyventojų, kurie bibliotekose apsilanko retai (iš jų: 8 kartą 

per 12 mėn., 6 rečiau nei kartą per metus). 

Lyginant 2018 m. tyrimo rodiklius pastebėta, kad didžioji dalis 

respondentų buvo pakankamai lojalūs viešajai bibliotekai bei 28proc. lankėsi kartą per 

mėnesį, 18,2 proc. lankėsi kartą per keletą savaičių, 18 proc. – kartą per savaitę. (žr. 9 pav.) 

2018 m. tyrimo duomenimis tarp kartą per mėnesį apsilankančiųjų bibliotekoje buvo 88% 

moterų bei 23% vyrų. Dauguma bibliotekos vartotojų buvo apsilankančios kartą per mėnesį 

darbingo amžiaus moterys. Dažniausiai – dažniau nei kartą per savaitę – besilankančios 

bibliotekoje buvo 40-69 metų dirbančios arba pensinio amžiaus moterys. 

9 Pav. Lankymosi dažnumas proc. (miesto) 2018m. (N-411), 2020 m. (N-241) 
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respondentų), naudojasi kompiuteriais (t. y. 228 respondentai). Bibliotekose gyventojai ne tik 

leidžia laisvalaikį (145 respondentai), bet ir lankosi užsiėmimuose (141 respondentas). 
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Dvidešimt aštuoniems gyventojams (respondentams) bibliotekos yra jų darbo vieta, jie 

naudojasi ne tik bibliotekų patalpomis, kad galėtų dirbti, bet ir esančia įranga. (žr. 1 lentelę) 

 

1 lentelė Lankymosi bibliotekose tikslas. 

N-577 (Anketoje buvo galimi keli atsakymo variantai) 

  Mieste Kaime Iš viso 

Dėl leidinių studijų ar /ir mokslo 

tikslais. 58 52 110 

Dėl laisvalaikio leidinių. 115 213 328 

Naudojatės kompiuteriu ar internetu. 58 170 228 

Leidžiate laisvalaikį. 40 105 145 

Dalyvaujate renginiuose. 98 219 317 

Biblioteka yra jūsų darbo vieta (t. y. 

naudojatės įranga ar patalpomis, kad 

galėtumėte dirbti). 21 7 28 

Lankotės užsiėmimuose. 61 80 141 

Kita 15 36 51 

  466 882 1348 

 

Pastebėta, kad gyventojai įvardija ne vieną ir ne kelis apsilankymo tikslus, 

kai kurie įvardija, kad naudojasi visomis teikiamomis bibliotekų paslaugomis. Tiksliau 

pabrėžiant savo lankymosi tikslus lankytojai kaimo padaliniuose įvardija, kad skaito knygas, 

spaudą (t. t. laikraščius), skolinasi knygas į namus, dalyvauja edukacijose, kiti įvardija, kad 

maloni aplinka ir rūpestinga darbuotoja, patinka pabendrauti su bendraminčiais, lankosi darbo 

tikslais, dalyvauja mokymuose. Mieste lankytojai kitą priežastį įvardija, kad lankosi dėl 

bendravimo, ima knygas skaityti darželio vaikams (dirba ikimokyklinėje įstaigoje), skaito 

knygas, dalyvauja protmūšiuose, dėl vaikų skaitymo, lankosi mokymuose, ima knygas į 

namus, atveda į biblioteką vaikus, dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, atveda vaiką žaisti 

į žaidimų kambarį ir pan. 

Apibendrinant respondentų apsilankymo tikslą Bibliotekose galima teigti, kad vartotojai 

(lankytojai) turi daug pomėgių, jie skolinasi ne tik knygas, skaito spaudą, jiems patinka 

aplinka, rūpestingi darbuotojai bei atsinaujinusios Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 

patalpos, kuriose yra žaidimų erdvės vaikams, vyksta daug veiklų jaunimui bei suaugusiems 

(protmūšiai, kompiuteriniai mokymai ir kt.). 
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3.3. Paslaugų viešinimas bibliotekose 

Gyventojai naudojosi informacija pateikta Vlado Šlaito viešosios bibliotekos svetainėje 

www.ukmergesvb.lt (77 respondentai, t. y. 13,34 proc.), Bibliotekos FB paskyroje (88 

respondentai, t. y. 15,25 proc.), apie bibliotekų naujienas sužino perskaitę informaciją 

spaudoje/skelbimų lentose (98 respondentai, t. y. 16,98 proc.). Apie vykstančius bibliotekose 

renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus ir kt. veiklą informuoja bibliotekų darbuotojai 

(264 respondentai, t. y. 45,75 proc.), lankytojams siunčiama informacija el. paštu (24 

respondentai, t. y. 4,16 proc.). (žr. 10 pav.) 

10 Pav. Paslaugų viešinimas proc. 2020 m. (N-577) 

 

Didesnė dalis respondentų (70 mieste, 194 rajone) teigė, kad apie bibliotekų naujienas juos 

informuoja darbuotojai, 63 viešosios bibliotekos lankytojai apie vykstančias veiklas sužino 

FB paskyroje, 53 rajono bibliotekų lankytojai apie naujienas sužino perskaitę informaciją 

spaudoje/skelbimų lentose. Tačiau buvo respondentų, kuriems informaciją suteikia 

aplinkiniai žmonės, informuoja TAU universitetas, sužino mokykloje, perskaito rajono 

spaudoje, bendruomenių ir LMIUK FB paskyrose, buvo ir tokių respondentų, kurie apie 

naujienas nesužino, kai kurie jų neieško, nesidomi. 

Apibendrinant bibliotekos lankytojų ir darbuotojų komunikaciją, paslaugų viešinimą, galima 

daryti išvadą, kad visi viešinimo būdai yra geri, kai jie pasiekia lankytojus. Viešinant 

bibliotekos renginius ir kitas naujienas nepakankamai naudojamas el. paštas, pritraukiant 
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daugiau lankytojų. Mieste el. paštu informaciją gavo tik 6 respondentai (1 vyras, 5 moteris), 

rajone 18 respondentų (6 vyrai, 12 moterų). Daugiau reikia informuoti gyventojus apie 

paskelbtą informaciją viešosios bibliotekos svetainėje bei FB paskyroje, ypač rajone, nes 

viešosios bibliotekos svetainėje informaciją perskaitė 31 rajono respondentas (15 vyrų, 16 

moterų), FB paskyroje – 25 rajono respondentai (7 vyrai, 18 moterų). 

3.4. Lankytojų pasitenkinimas paslaugomis 

 

Apie vartotojų (lankytojų) pasitenkinimą teikiamomis bibliotekų 

paslaugomis, respondentų atsakymai suskirstyti pagal 2018 m. atliktą viešosios bibliotekos 

tyrimą: 

*Vartotojų pasitenkinimas bibliotekų darbuotojų aptarnavimu, 

konsultacijomis, darbo laiku (žr. 11 pav.);  

*Vartotojų pasitenkinimas bibliotekose gaunamomis/teikiamomis 

paslaugomis (žr. 12 pav.); 

*Vartotojų pasitenkinimas bibliotekų infrastruktūra (žr. 13 pav.). 

Bibliotekų aptarnavimo kokybe yra visiškai patenkinti arba labiau 

patenkinti 98,96 proc. respondentų (t. y. 571 respondentas, iš jų: 238 mieste, 333 kaime), 

visiškai nepatenkintų vartotojų nebuvo, labiau nepatenkinti 0,52 proc. respondentų (t. y. 3 

respondentai, iš jų: 2 mieste, 1 kaime), nepareiškė nuomonės 0,52 proc. respondentų. 

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti bibliotekų darbuotojų aptarnavimo 

kokybe pagal lytį pasisakė – 396 moterys, 175 vyrai, labiau nepatenkinti – 2 moterys, 1 

vyras. 

Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant ir naudojantis 

informacija yra visiškai patenkinti arba labiau patenkinti – 90,81 proc. respondentų (t. y. 524 

respondentai, iš jų: 216 mieste, 308 kaime), visiškai nepatenkinti buvo 0,52 proc. (t. y. 3 

respondentai mieste), labiau nepatenkinti buvo taip pat 0,52 proc. respondentų (t. y. 3 

respondentai mieste). Nepareiškė nuomonės 2,95 proc. respondentų, nesinaudojo 

bibliotekininkų konsultacijomis 5,2 proc. respondentų. Kategorijoje visiškai patenkinti arba 

labiau patenkinti bibliotekininkų konsultacijomis pagal lytį pasisakė – 370 moterų, 154 vyrai, 

visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 4 moterys, 2 vyrai. 

Bibliotekose vykdoma informacijos sklaida apie veiklą ir paslaugas 

(tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.) yra visiškai patenkinti arba labiau patenkinti – 

84,92 proc. respondentų (t. y. 490 respondentų, iš jų: 206 mieste, 284 kaime), visiškai 



15 
 

nepatenkinti buvo 0,87 proc. (t. y. 5 respondentai 2 mieste, 3 kaime), labiau nepatenkinti 

buvo 2,08 proc. respondentų (t. y. 12 respondentų, 8 mieste, 4 kaime). Nepareiškė nuomonės 

6,24 proc. respondentų, neskaitė informacijos svetainėje bei nesinaudojo „Facebook“ paskyra 

5,89 proc. respondentų. (žr. 11 pav.) 

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti informacijos sklaida pagal lytį 

pasisakė – 340 moterų, 150 vyrų, visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 13 moterų, 4 

vyrai. 

Bibliotekų darbo laiku yra visiškai patenkinti arba labiau patenkinti 97,22 

proc. respondentų (t. y. 561 respondentas, iš jų: 239 mieste, 322 kaime), 0,87 proc. vartotojų 

(t. y. 5 respondentai, iš jų: 1 mieste, 4 kaime) buvo visiškai nepatenkinti, labiau nepatenkinti 

1,39 proc. respondentų (t. y. 8 respondentai, iš jų: 1 mieste, 7 kaime), nepareiškė nuomonės 

0,52 proc. respondentų. (žr. 11 pav.)  

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti bibliotekų darbo 

laiku pagal lytį pasisakė – 390 moterų, 171 vyras, visiškai nepatenkinti bei labiau 

nepatenkinti – 8 moterys, 5 vyrai.  

11 Pav. *Vartotojų pasitenkinimas paslaugomis proc. 2020 m. (N-577) 

 

2018 m. atliktame tyrime dėl bibliotekos aptarnavimo kokybės, konsultacijų ir darbo laiko 

dauguma respondentų buvo visiškai patenkinti arba labiau patenkinti bibliotekos darbuotojų 

aptarnavimu, konsultacijomis bei darbo laiku. Informacijos sklaida visiškai patenkinti arba 

labiau patenkinti 2018 m. buvo 58,2 proc. respondentų, bibliotekininkų konsultacijomis – 

75,9 proc., bibliotekos darbuotojų aptarnavimo kokybe – 77,6 proc. asmenų, bibliotekos 
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darbo laiku 76,9 proc. Mažiausiai respondentai buvo patenkinti arba neturėjo nuomonės bei 

nesinaudojo informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas.  

Apibendrinant galima daryti išvadą, didesnę dalį vartotojų tenkina šios bibliotekų paslaugos, 

visiškai patenkintų vartotojų buvo nuo 63,95 proc. iki 87,69 proc., labiau patenkintų vartotojų 

buvo nuo 10,22 proc. iki 20,97 proc., visiškai nepatenkinti vartotojai nesudarė 1 proc., labiau 

nepatenkintų vartotojų buvo per 2 proc. Didesnį savo nepasitenkimą vartotojai išsakė dėl 

informacijos sklaidos, tuo pačiu galima teigti, kad nemažai vartotojų ir neskaitė informacijos 

svetainėje ir nesinaudojo „Facebook“ paskyra bei bibliotekininkų konsultacijomis.  

Apie informacinių išteklių, renginių, mokymosi, el. paslaugų tinkamumą, 

pagal pasitenkinimo lygį 88,04 proc. respondentų (t. y. 508 respondentai, iš jų: 197 mieste, 

311 kaime) teigė, kad visiškai patenkinti arba labiau patenkinti bibliotekose organizuojamais 

renginiais, tačiau 0,69 proc. vartotojų (t. y. 4 respondentai, iš jų: 2 mieste, 2 kaime) buvo 

visiškai nepatenkinti renginiais ir labiau nepatenkinti buvo 1,56 proc. respondentų (t. y. 9 

respondentai mieste). Vartotojai, kurie nesinaudojo renginiais sudarė 5,72 proc., nepareiškė 

nuomonės 3,99 proc. asmenų.  

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti renginiais pagal lytį 

pasisakė – 357 moterys, 151 vyras, visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 7 moterys, 

6 vyrai.  

Knygomis visiškai patenkinti arba labiau patenkinti buvo 89,43 proc. 

respondentų (t. y. 516 respondentų, iš jų: 202 mieste, 314 kaime), 0,69 proc. vartotojų (t. y. 4 

vartotojai, iš jų: 1 mieste, 3 kaime) buvo visiškai nepatenkinti knygomis, labiau nepatenkinti 

buvo 3,99 proc. respondentų (t. y. 23 respondentai, iš jų: 10 mieste, 13 kaime). Knygų iš 

bibliotekų neėmė 22 respondentai (19 mieste, 3 kaime), tai sudarė 3,81 proc., nepareiškė 

nuomonės 2,08 proc. asmenų. 

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti knygomis pagal lytį 

pasisakė – 368 moterys, 148 vyras, visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 16 moterų, 

11 vyrų.  

Panašiai, visiškai patenkinti arba labiau patenkinti vartotojai (lankytojai) 

buvo organizuojamais mokymais 75,91 proc. (t. y. 438 lankytojai, iš jų: 175 mieste, 263 

kaime) bei elektroninėmis paslaugomis 70,19 proc. (t. y. 405 lankytojai, iš jų: 189 mieste, 

216 kaime). 17,33 proc. respondentų (44 mieste, 56 kaime) nurodė, kad nesinaudojo 

bibliotekose organizuojamais mokymais bei 9,01 proc. respondentų (29 mieste, 23 kaime) 

pažymėjo, kad nesinaudoja bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis/internetu (el. 

katalogu, duomenų bazėmis ir pan.). 1,91 proc. (11 lankytojų, iš jų: 6 mieste, 5 kaime) buvo 
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labiau nepatenkinti bei 0,87 proc. (5 lankytojai, iš jų: 1 mieste, 4 kaime) visiškai nepatenkinti 

elektroninėmis paslaugomis, galimai internetu. Organizuojamais mokymais bibliotekose 

buvo visiškai nepatenkinti 0,35 proc. (2 lankytojai mieste) ir labiau nepatenkinti 1,04 proc. 

lankytojų (6 lankytojai, iš jų: 3 mieste, 3 kaime). Dėl elektroninių paslaugų savo nuomonės 

neišsakė 104 respondentai (18,02 proc.), dėl mokymų – 31 respondentas (5,37 proc.). 

Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti el. paslaugomis 

pagal lytį pasisakė – 291 moterys, 114 vyrų, mokymais – 314 moterų, 124 vyrai. 

Organizuojamais mokymais visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 7 moterys, 1 

vyras; elektroninėmis paslaugomis visiškai nepatenkinti bei labiau nepatenkinti – 12 moterų, 

4 vyrai. 

Bibliotekose esančiais periodiniais leidiniais visiškai patenkinti arba 

labiau patenkinti buvo 68,11 proc. respondentų (t. y. 393 respondentai, iš jų: 165 mieste, 228 

kaime). 11,09 proc. bibliotekų lankytojų (t. y. 64 lankytojai, iš jų: 16 mieste, 48 kaime) yra 

labiau nepatenkinti bei 4,68 proc. lankytojų (t. y. 27 lankytojai, iš jų: 4 mieste, 23 kaime) 

visiškai nepatenkinti esančiais periodiniais leidiniais bibliotekose. Periodiniais leidiniais 

nesinaudojo bibliotekose 61 asmuo, t.y. 10,57 proc. respondentų, nuomonės nepareiškė 32 

asmenys (5,55 proc.). (žr. 12 pav.)  

12 Pav. *Vartotojų pasitenkinimas paslaugomis proc. 2020 m. (N-577) 
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Kategorijoje visiškai patenkinti arba labiau patenkinti periodiniais 

leidiniais pagal lytį pasisakė – 285 moterys, 108 vyrai, visiškai nepatenkinti bei labiau 

nepatenkinti – 57 moterys, 34 vyrai.  

2018 m. atlikto tyrimo duomenimis bibliotekos organizuojamais mokymais buvo visiškai 

patenkinti arba labiau patenkinti 55,2 proc. respondentų, elektroninėmis paslaugomis – 57,4 

proc., bibliotekos renginiais – 60,36 proc., periodiniais leidiniais – 48,4 proc., knygomis – 

59,4 proc. respondentų. Bibliotekos knygomis labiau nepatenkinti buvo 5,40% respondentų, o 

periodiniais leidiniais – 8,30% labiau nepatenkintų respondentų. Autorių teigimu, 

bibliotekoje yra didelis poreikis naujų periodinių leidinių ir knygų, tačiau ne visada pavyksta 

šiuos poreikius įgyvendinti.  

Lyginant 2018 m. ir 2020 m. tyrimų duomenys matyti, kad išaugo lojalių bibliotekai 

lankytojų skaičius ir daugumos respondentų poreikiai atitiko, teikiamos paslaugos juos 

tenkino. 

Apibendrinant galima teigti, kad visiškai patenkinti ar labiau patenkinti buvo nuo 68,11 proc. 

(periodiniais leidiniais) iki 89,43 proc. (knygomis) lankytojų. Mažiausiai vartotojai buvo 

patenkinti periodiniais leidiniais bei rajono bibliotekų lankytojai išsakė griežtesnę savo 

nuomonę, apie 16 proc. lankytojų buvo nepatenkinti periodiniais leidiniais (iš jų per 12 proc. 

rajone). 

Bibliotekų infrastruktūrą respondentai įvertino daugiau teigiamai. 

Visiškai patenkinti arba labiau patenkinti respondentai: 

 Bibliotekose esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais – 75,39 proc. 

 Bibliotekų pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas) – 91,51 

proc. 

 Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekose (nukreipiančios rodyklės, 

užrašai ir pan.) – 91,33 proc. 

 Bibliotekų patalpomis – 95,49 proc. 

Visiškai nepatenkinti arba labiau nepatenkinti respondentai: 

 Bibliotekose esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais – 9,71 proc. 

 Bibliotekų pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas) – 3,46 

proc. 

 Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekose (nukreipiančios rodyklės, 

užrašai ir pan.) – 2,95 proc. 

 Bibliotekų patalpomis – 3,47 proc. (žr. 13 pav.)  
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13 Pav. *Vartotojų pasitenkinimas bibliotekų infrastruktūra proc. 2020 m. (N-577) 
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2018 m. atlikto tyrimo metu viešojoje bibliotekoje visiškai patenkinti arba 

labiau patenkint esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais) buvo 75,2 proc. 

respondentų, pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas) – 85,7 proc., 

nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir 

pan.) – 88,8 proc., patalpomis – 77,7 proc. respondentų. 3,2 proc. vartotojų buvo nepatenkinti 

bibliotekos patalpomis, 2,9 proc. bibliotekoje esančiais įrenginiais ir 2,7 proc. vartotojų 

netenkino bibliotekoje esantys periodiniai leidiniai. 

Apibendrinant apie paslaugų tinkamumą pagal lankytojų išsakytą nuomonę daroma išvada, 

kad daugiausia lankytojų netenkina periodiniai leidiniai, antroje vietoje įrenginiai, trečioje – 

knygos. Periodiniai leidiniai daugumos lankytojų netenkina rajono bibliotekose, tai natūralu, 

nes bibliotekoms jų užprenumeruojama po kelis, o gaunami paramos būdu yra galimai mažai 

naudojami. Pavieniams lankytojams netiko ir kitos anketoje minėtos paslaugos, galimai tai 

priklauso nuo didesnio lankytojo poreikio, kurio dėl įvairių priežasčių bibliotekos jiems 

negalėjo suteikti. 

3.5. Lankytojų rekomendavimas 

 

Dauguma apklausoje dalyvavusių gyventojų (t. y. 574 respondentai, 99,48 proc.), 

rekomenduotų bei galbūt rekomenduotų apsilankyti bibliotekose (viešojoje bibliotekoje 241 

respondentas, kaimo padaliniuose – 333 respondentai, 3 neturėjo nuomonės) (žr. 14 pav.) 

 

14 Pav. Rekomenduotų apsilankyti bibliotekose proc. 2020 m. (N-577) 

 

Kad rekomenduotų apsilankyti bibliotekose pasisakė 398 moterys, 176 vyrai. 

92.2% 

7.28% 0.52% 

Rekomenduočiau

Galbūt rekomenduočiau

Neturiu nuomonės
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499 gyventojai t. y. 86,48 proc. (211 mieste, 288 kaime) rekomenduotų bibliotekose 

organizuojamus edukacinius užsiėmimus. Neišsakė nuomonės 33 respondentai, nesinaudojo 

edukaciniais užsiėmimais 44 gyventojai (iš jų 26 kaime). (žr. 15 pav.) 

 

15 Pav. Rekomenduotų apsilankyti edukaciniuose užsiėmimuose proc. 2020 m. (N-577) 

 

 

Edukacinius užsiėmimus rekomenduotų 359 moterys, 140 vyrų, daugiausia juose dalyvavo 

dirbantys asmenys. 

Lyginant su ankstesniu viešosios bibliotekos atliktu tyrimu matyti, kad 

lankytojų pasitikėjimas augo ir viešąją biblioteką rekomenduotų ir galbūt rekomenduotų apie 

100 proc. apklaustųjų (2018 m. – 98,8 proc.), per 86 proc. (2018 m. – 86,2 proc.) 

rekomenduotų ir bibliotekos edukacinius užsiėmimus. 

Apibendrinant galima teigti, kad nebuvo nei vieno respondento, kuris nerekomenduotų savo 

artimiems žmonėms ar draugams apsilankyti bibliotekose, tai rodo, kad bibliotekos yra 

patrauklios savo vykdoma veikla bei reikalingos. 

3.6. Ketinimai lankytis bibliotekose  

 

Tyrime dalyvavę beveik visi respondentai ketina ateityje lankytis 

bibliotekose. 569 lankytojai (respondentai) t. y. 98,61 proc. teigė, kad ketina /galbūt ketina 

lankytis bibliotekose, 7 respondentai (1,22 proc.) nežinojo ar lankysis, 1 respondentas (0,17 

proc.) nesilankys bibliotekoje. (žr. 16 pav.) 

 

73.48% 

13% 

0.17% 

7.63% 5.72% 

Rekomenduočiau

Galbūt rekomenduočiau

Nerekomenduočiau

Nesinaudoju

Neturiu nuomonės
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16 Pav. Ketina apsilankyti proc. 2020 m. (N-577) 

 

Bibliotekose ketina apsilankyti 395 moterys, 174 vyrai. 

2018 m. atliktame tyrime matyti, kad 97,8 proc. respondentų ateityje numatę lankytis 

viešojoje bibliotekoje, 2,2 proc. nežinojo. Nei vienas respondentas nesirinko varianto 

„neketinu“, kas parodė, kad bibliotekos vartotojai buvo lojalūs viešajai bibliotekai.  

2020 m. atliktame tyrime deja, 1 respondentas neketina ateityje lankytis viešojoje 

bibliotekoje, asmuo (moteris) per 30 m. įvardijo, kad bibliotekoje pasigenda tvarkos. 

Neaišku, ką turėjo omenyje respondentas, nes biblioteka yra renovuota, moderni, galinti 

suteikti pakankamai daug paslaugų. Kiekvienu konkrečiu atveju, kad biblioteka turėtų 

galimybę tobulėti, visada galima išsakyti savo nuomonę bendraujant su kolektyvu ar vadovu. 

 

3.7. Lankytojų pasiūlymai 

Tyrimo metu (N-577) 353 respondentai (61,17 proc.) apklausos anketoje įrašė komentarus 

bei pasiūlymus bibliotekų paslaugų tobulinimui, 224 respondentai (38,82 proc.) pasiūlymų 

neturėjo. Pagal pobūdį dominuoja rekomendacinio pobūdžio komentarai, kuriais išsakomi 

pageidavimai ar pasiūlymai, taip pat buvo parašyta daug komentarų, kuriuose dėkojama 

darbuotojams. 

Lankytojai teigdami pasiūlymus akcentavo:  

 „Daugiau renginių jaunimui. Renginių, įtraukint dalyvauti miesto gyventojus. 

Konkursų. Parodų“.  

 „Daugiau užsiėmimų vaikams su tėvais. Užsiėmimų laikas nepritaikytas dirbantiems 

iki 17val.“, „siūlyčiau, kad biblioteka dirbtų ilgiau“. 

90.12% 

8.49% 

0.17% 
1.22% 

Ketinu

Galbūt ketinu

Neketinu

Nežinau (Neturiu
nuomonės)
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 „Biblioteka renovuota ir turėtų būti naudojama maksimaliai. Dirbantiems biblioteka 

nepasiekiama. Pratęsti darbo laiką iki 20 val. Vasarą šeštadieniais biblioteka taip pat 

turėtų dirbti“. 

 „Reikia daugiau knygų paaugliams“, „trūksta leidinių mokslams“, „daugiau naujų 

knygų ir laikraščių“, „trūksta laikraščio apie kaimą ir žemės ūkį“, „daugiau periodinių 

leidinių, ir įvairesnių“, „reikia daugiau naujų knygų“. 

 „Naujos literatūros trūkumas pedagogikos srityje“, „pageidaučiau daugiau mokslinės 

literatūros“, „istorinių knygų nedaug“, „plėsti knygų pasirinkimą, kad labiausiai 

prieinamos būtų ne tik meilės istorijos, kriminalai ir detektyvai, vienžo piguva, o būtų 

daugiau klasikos, kad ir senų knygų, jos vertingiausios“, „svarstyti galimybę 

peržiūrėti bei įtraukti į rinkinius labai geros būklės knygas, išleistas 2-5 metų 

laikotarpyje“. 

 „Kompiuteriu (interneto) naudojimas tik mokymosi tikslais. Žaidimams skirtas laikas 

(savaitgaliai, darbo dienomis (tam tikromis valandomis-popiet))“. 

 „Daugiau šiuolaikinių technologijų įrangos kaimo padaliniuose“, „reikėtų naujų 

kompiuterių. Daugiau remti kaimo bibliotekas, nes tai vienintelis kultūros židinys 

kaime“, „geresnio interneto greičio“. 

 „Bibliotekoje dirbu, praleidžiu daug laiko, todėl labai trūksta kavos, užkandžių 

aparato. Ačiū darbuotojoms, kad pavaišina kava“. 

 „Visai praverstų karštų gėrimų\ kavos aparatas“. 

 „Prie gražios rūbinės trūksta veidrodžio, prie lauko durų, lyjant, laša ant galvos“. 

 „Aukštai lipti į skaityklą, mažokai periodikos leidinių“. 

 „Bibliotekos svetainę jau laikas būtų atnaujinti“ ir pan. 

Vertindami bibliotekų paslaugas lankytojai išsakė ir savo padėką: 

 „Bibliotekoje gera leisti laisvalaikį. Ateinu pasinaudoti kompiuteriu“. 

 „Šauni biblioteka“, „Gera pabendrauti, pasidžiaugti nauja knyga“. 

 „Nuoširdus ačiū bibliotekos darbuotojams“. 

 „Bibliotekininkės darbu esu patenkintas. Nuoširdi. Maloni“. 

 „Viskas nuostabu“, „man patinka užsukti į biblioteką“. 

 „Teikiamomis paslaugomis esu patenkinta“, „gera praleisti laiką draugiškoje ir 

paslaugioje aplinkoje“. 

 „Linkiu atsinaujinusiai bibliotekai ir jos nuostabioms darbuotojoms sėkmės darbuose“ 

ir pan. 
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Daugiausia pasiūlymų lankytojai išsakė dėl periodinių leidinių bei knygų ir kompiuterinės 

įrangos, internetinio ryšio, pasikartojantys, panašaus pobūdžio pasiūlymai suskirstyti pagal 

kategorijas (žr. 17 pav.). 

17 Pav. Lankytojų (N-149) pasiūlymai pagal kategorijas: 
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kaimo bibliotekas ir kt.)
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4. Tyrimo duomenų apibendrinimas 

 Demografinės respondentų charakteristikos. Apibendrinant kiekybinio tyrimo 

respondentų demografines charakteristikas, galima daryti išvadą, kad Vlado Šlaito 

viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose daugiausia lankosi moteriškos lyties, 50–

59 metų amžiaus, turintys aukštąjį bei aukštesnįjį išsilavinimą asmenys, kai kurie iš jų 

gyvenantys kituose miestuose, tačiau lankosi rajono ar viešojoje bibliotekose.  

 Pokyčiai: 2018-2020 m. vartotojų, lankytojų profilis yra panašus, dominuoja 50-59 m. 

amžiaus asmenys, bibliotekos vartotojas (lankytojas) yra dirbantis, o nedirbantis yra 

senatvės pensijoje arba bedarbis. Pagal užimtumą, kaip ir 2018 m. mažiausiai 

vartotojų apsilanko, kurie yra vaiko priežiūros atostogose. 

 Lankytojų lankymosi poreikis (dažnis, tikslas). Keitėsi vartotojų (lankytojų) poreikis 

ir bibliotekų paslaugomis viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose naudojosi 

dažniau nei kartą per savaitę, tai 40-49 bei 50-59 amžiaus, pusė jų, dirbančios 

moterys. Ir kaimo ir miesto bibliotekose daugiausia lankosi dėl laisvalaikio leidinių, 

dėl leidinių studijų ar/ir mokslo tikslais bei dalyvauja organizuojamuose bibliotekų 

renginiuose, naudojasi kompiuteriais. Bibliotekose gyventojai ne tik leidžia 

laisvalaikį, bet ir lankosi užsiėmimuose, kai kuriems gyventojams (respondentams) 

bibliotekos yra jų darbo vieta, jie naudojasi ne tik bibliotekų patalpomis, kad galėtų 

dirbti, bet ir esančia įranga. 

Apibendrinant respondentų apsilankymo tikslą Bibliotekose galima 

teigti, kad vartotojai (lankytojai) turi daug pomėgių, jie skolinasi ne tik knygas, skaito 

spaudą, jiems patinka aplinka, rūpestingi darbuotojai bei atsinaujinusios Vlado Šlaito 

viešosios bibliotekos patalpos, kuriose yra žaidimų erdvės vaikams, vyksta daug 

veiklų jaunimui bei suaugusiems (protmūšiai, kompiuteriniai mokymai ir kt.). 

 Pokyčiai: Lyginant kelių metų tyrimus matyti, kad keitėsi lankytojo profilis, 

lankytojai bibliotekose lankosi dažniau nei kartą per savaitę, be įprastų paslaugų 

lankytojai naudojasi atnaujintomis erdvėmis, bibliotekos naudojamos kaip jų darbo 

vieta. 

 Paslaugų viešinimas. Apibendrinant bibliotekos lankytojų ir darbuotojų 

komunikaciją, paslaugų viešinimą, galima daryti išvadą, kad viešoji biblioteka 

viešindama veiklą teikia informaciją svetainėje bei FB paskyroje, skelbimuose, rajono 

bibliotekose daugiau informuoja darbuotojas, apie vykstančius renginius lankytojus 

informuoja artimi žmonės, draugai, informaciją sužino mokyklose. 
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 Pokyčiai: 2018m. tyrimo išvadose autorės akcentavo, kad reikalinga plėsti ir 

atnaujinti informacijos apie bibliotekos veiklą sklaidos kanalus ir būdus, vertėtų 

gerinti bibliotekos ir skaitytojų komunikacijos kanalus, stengiantis sužinoti vartotojų 

nuomonę. 2020m. tyrimas parodė, kad esminių pokyčių paslaugų viešinime nebuvo. 

 Lankytojų pasitenkinimas paslaugomis. Apibendrinant apie paslaugų tinkamumą 

pagal lankytojų išsakytą nuomonę daroma išvada, kad daugiausia lankytojų netenkina 

periodiniai leidiniai, antroje vietoje įrenginiai, trečioje – knygos. Periodiniai leidiniai 

daugumos lankytojų netenkina rajono bibliotekose, tai natūralu, nes bibliotekoms jų 

užprenumeruojama po kelis, o gaunami paramos būdu yra galimai mažai naudojami. 

Pavieniams lankytojams netiko ir kitos anketoje minėtos paslaugos, galimai tai 

priklauso nuo didesnio lankytojo poreikio, kurio dėl įvairių priežasčių bibliotekos 

jiems negalėjo suteikti. Didesnį savo nepasitenkimą vartotojai išsakė dėl informacijos 

sklaidos, tuo pačiu galima teigti, kad nemažai vartotojų ir neskaitė informacijos 

svetainėje ir nesinaudojo „Facebook“ paskyra bei bibliotekininkų konsultacijomis.  

 Pokyčiai: 2018 m. tyrimo metu nustatyta, kad tik apie 60 proc. lankytojų tenkino 

knygos, periodiniai leidiniai, bibliotekose vykdoma informacijos sklaida, 

organizuojami mokymai, elektroninės paslaugos. Lyginant 2018 m. ir 2020 m. tyrimų 

duomenys matyti, kad išaugo lojalių bibliotekai lankytojų skaičius ir daugumos 

respondentų poreikiai atitiko, teikiamos paslaugos juos tenkino.  

 Lankytojų rekomendavimas. Apibendrinant galima teigti, kad nebuvo nei vieno 

respondento, kuris nerekomenduotų savo artimiems žmonėms ar draugams apsilankyti 

bibliotekose, tai rodo, kad bibliotekos yra patrauklios savo vykdoma veikla bei 

reikalingos. 

 Pokyčiai: Lyginant su ankstesniu viešosios bibliotekos atliktu tyrimu matyti, kad 

lankytojų pasitikėjimas augo, viešąją biblioteką rekomenduotų ir galbūt 

rekomenduotų 574 respondentai bei 499 asmenys rekomenduotų ir bibliotekos 

edukacinius užsiėmimus. 

 Ketinimai lankytis bibliotekose ateityje. Tyrime dalyvavę beveik visi respondentai (t. 

y. 98,61 proc.) ketina ateityje lankytis bibliotekose, tai rodo, kad lankytojai patenkinti 

bibliotekų paslaugomis.  

 Pokyčiai: Lyginant kelių metų tyrimo rodiklius pastebėta, kad lankytojų lojalumas 

bibliotekoms didėja, auga ketinančių apsilankyti bibliotekoje lankytojų skaičius. 

 Lankytojų pastebėjimai, pasiūlymai. Tyrimo metu gauta nemažai lankytojų 

komentarų, kuriais jie išsakė savo pastebėjimus, pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų 
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tobulinimo. Apibendrinus visus komentarus matyti, kad daugiausia vartotojai išsakė 

savo nuomonę dėl nepakankamos ir įvairesnės spaudos bei knygų, kompiuterinės 

įrangos atnaujinimo bei greitesnio interneto ryšio, renginių, darbo laiko, tačiau ne 

mažiau svarbu, kad lankytojai išsakė savo nuomonę dėl ūkio darbų (pvz. dėl 

apšvietimo, ventiliacijos ir pan.). Nors viešoji biblioteka yra miesto centre ir yra 

galimybė nusipirkti kavos, tačiau daugumai lankytojų buvo aktualus kavos aparato 

įrengimas. 

 Pokyčiai: Lyginant kelių metų lankytojų komentarus pastebėta, kad pasikeitė 

viešosios bibliotekos aplinka, ji tapo modernesnė, FB paskyroje keliamos naujos 

knygos su aprašymais, gerai vertinami mokymai, protmūšiai, edukaciniai užsiėmimai. 

 

5. Rekomendacijos 

 Rekomenduojama daugiau dėmesio skirti vidinių procesų tobulinimui (planuojami 

renginiai ne visada pasiekia gyventojus). 

 Bibliotekos lankytojai pageidauja ilgiau būti bibliotekose, jiems patinka erdvės, tačiau 

dauguma lankytojų pabrėžė, kad darbo laikas jiems netinkamas. 

 Plėsti renginių spektrą, renginių jaunimui, vaikams su tėvais. Įtraukti gyventojus į 

veiklas, galbūt tai sumažintų bibliotekos kaštus, jeigu būtų savanoriai. 

 Ne visus lankytojų pastebėjimus galima įgyvendinti dėl ribotų resursų, tačiau kiek nuo 

mūsų priklauso atsižvelkime į vartotojų nuomonę komplektuojant fondus, užsakant 

periodinius leidinius. 

 Svarstyti galimybę įrengti lankytojams kavos bei gaiviųjų gėrimų automatą. 

 Mokymų klasėje, nesant galimybės sutvarkyti ventiliacijos, galimai padėtį pagerintų 

stacionarus ventiliatorius. 
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Priedas Nr. 1. Gyventojų apklausos 2020 m. anketa 

 

Gerbiamas Respondente, 

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti Ukmergės rajono savivaldybės Vlado 

Šlaito viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis 

paslaugomis bei palyginti viešosios bibliotekos rezultatus su 2018 m. atliktu tyrimu.  

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti 

vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.  

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami 

veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite  

 

 

1. Kokioje Bibliotekoje lankotės?  

    

  

Miesto 

  

Kaimo 

 

 

2. Kaip dažnai naudojatės Bibliotekos paslaugomis?  

 

 

                

Dažiau nei 

kartą per 

savaitę 

Kartą per 

savaitę 

Kartą per 

keletą 

savaičių 

Kartą per 

mėnesį 

Kartą per 

keletą 

mėnesių 

Kartą per 

pusę metų 

Kartą 

per 

metus 

Rečiau 

nei kartą 

per 

metus 

 

 

3. Kokiais tikslais lankotės Bibliotekoje? (galimi keli atsakymai) 

 

 3.1. Dėl leidinių studijų ar /ir mokslo tikslais. 

 3.2. Dėl laisvalaikio leidinių. 

 3.3. Naudojatės kompiuteriu ar internetu. 

 3.4. Leidžiate laisvalaikį. 

 3.5. Dalyvaujate renginiuose. 

 3.6. Biblioteka yra jūsų darbo vieta (t. y. naudojatės įranga ar patalpomis, kad 

galėtumėte dirbti). 

 3.7. Lankotės užsiėmimuose. 

 3.8. Kita (įrašykite)__________________________________ 
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4. Ar esate patenkintas (-a) Bibliotekos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu? Prašome 

įvertinti pažymint ties kiekvienu teiginiu. 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinamieji teiginiai 
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4.1 Bibliotekos patalpomis             

4.2. Bibliotekos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, 

informacijos suteikimu ir pan.) 

            

4.3. Bibliotekos darbo laiku             

4.4. Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti 

bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir 

pan.) 

            

4.5. Bibliotekos pasiekiamumu (viešasis transportas, 

privažiavimas, parkavimas ir pan.) 

            

4.6. Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir 

paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir 

pan.) 

            

4.7. Bibliotekos knygomis             

4.8. Bibliotekos periodiniais leidiniais             

4.9. Bibliotekoje esančiais įrenginiais (kompiuteriais, 

savitarnos įrenginiais, kopijavimo aparatais ir 

pan.) 

            

4.10. Bibliotekos renginiais             

4.11. Bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip 

naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą 

informaciją ir pan.) 

            

4.12. Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant 

ir naudojantis informacija 

            

4.13. Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis (el. 

katalogu, duomenų bazėmis ir pan.) 

            

 

 

5. Ar rekomenduotumėte kitiems: 
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Apsilankyti Bibliotekoje           

Edukacinį užsiėmimą Bibliotekoje (paskaitos, užsiėmimai 

moksleiviams ir pan.) 
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6. Ar ketinate lankytis Bibliotekoje ateityje? 

 

 

Ketinu 
 

Galbūt ketinu 

 

Neketinu 

Nežinau 

(Neturiu 

nuomonės) 

        

 

 

7. Kaip sužinote Bibliotekos naujienas? 

 

 7.1. Bibliotekos svetainėje www.ukmergesvb.lt 

 7.2. Bibliotekos FB paskyroje. 

 7.2. Informuoja bibliotekos darbuotojai. 

 7.3. Perskaitote informaciją spaudoje/skelbimų lentoje. 

 7.4. Gaunate informaciją el. paštu. 

 7.5. Kita (įrašykite)__________________________________ 

 

 

8. Jūsų siūlymai, komentarai  

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................... 

 

9. Jūs esate:  

 

 Vyras  Moteris 

 

10. Jūsų amžius:  

 

 15–19 metų 

 20–29 metai 

 30–39 metai 

 40–49 metai 

 50–59 metai 

 60–69 metai 

 70 metų ir vyresni 

 

11. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba 

gyvenvietę):............................................................................................ 

12. Jūsų išsilavinimas:  

 

http://www.ukmergesvb.lt/
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 Pradinis  

 Pagrindinis  

 Vidurinis 

 Aukštesnysis  

 Aukštasis  

 Kita.......................................................................................................... 

 

13. Ar šiuo metu dirbate?  

 

 Dirbu  Nedirbu* 

*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą:  

 

 Vaiko auginimo/ priežiūros atostogose 

 Bedarbis, ieškote darbo 

 Pensininkas 

 Studentas 

 Moksleivis 

 Dėl negalios 

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!  
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Priedas Nr. 2. Tyrimo metodika. 

TYRIMO METODIKA 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. 

įsakymu Nr. ĮV-675 „Dėl kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

tyrimo metodikos patvirtinimo“ Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 

biblioteka įsivertins vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. 

Tyrimo metodas – kiekybinis, popierinė ir internetinė anketinė apklausa. 

Atliekamo tyrimo tikslas – nustatyti, kaip viešosios bibliotekos ir struktūrinių 

padalinių (rajone) lankytojai vertina teikiamas paslaugas, palyginti viešosios bibliotekos 

rezultatus su 2018 m. atliktu tyrimu.  

Tyrimo objektas – Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, struktūriniai padaliniai. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir aptarnavimą; 

2. Parengti rekomendacijas bibliotekos teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės 

tobulinimui. 

Tiriamųjų imties dydis apskaičiuotas, pasirinkus 95 proc. tikimybę bei 0,5 proc. 

paklaidos tikimybę. Respondentų skaičius – 705 (VB 356, KP 349).
2
 Apklausos rezultatams 

gauti pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa (Priedas 1). Anketą sudaro 2 

atviri ir 11 uždari klausimi su atsakymo variantais. Uždaro tipo klausimai pateikti su 

galimybe respondentams pasirinkti vieną arba kelis tinkamus atsakymų variantus arba įrašyti 

savo atsakymo variantą.  

Tyrimo klausimynas apima trys klausimų grupes: 

 Klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti, kiek ir kokiomis bibliotekos teikiamomis 

paslaugomis, aptarnavimo kokybe yra patenkinti bibliotekos lankytojai; 

 Kokių siūlymų ir pastabų respondentai turi dėl bibliotekos veiklos ir kokie yra 

respondentų ateities planai lankytis bibliotekoje bei rekomenduoti ją kitiems 

asmenims; 

 Demografiniai klausimai, kuriais siekiama apibrėžti respondentų charakteristiką. 

Tyrimo laikotarpis 2020 m. sausio 24 d. – 2020 m. vasario 25 d.  

Apklausa bus vykdoma sukūrus klausimyną internetiniame apklausų portale pateikus 

popierines anketas atsitiktinai apklausiant lankytojus (paslaugų vartotojus) esančius viešosios 

bibliotekos skyriuose ir rajono struktūriniuose padaliniuose bei per internetinę bibliotekos 

svetainę www.ukmergesvb.lt, bibliotekos Facebook paskyroje.  

Anketos bus dalinamas lankytojams prieš tai pasiteiravus ar jis/ji sutinka užpildyti 

anketą. Apklausa vyks bibliotekų erdvėse bei  renginių metu.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
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