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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

BENDRUOMENĖS IR BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ TYRIMAS  

„DĖL VARDO BIBLIOTEKAI SUTEIKIMO“ 

 

 

Įžanga 

2019 m., minint Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 30 metų įkūrimo 

jubiliejų, iškelta iniciatyva suteikti bibliotekai kokio nors Panevėžio krašte gimusio ir nusipelniusio 

žmogaus vardą. 

Ilgai svarstyta, kokio kraštiečio vardu pavadinti biblioteką. Pasiūlytos 5 žinomos iš Panevėžio 

krašto kilusios asmenybės, tačiau vieningos nuomonės neprieita. Nuspręsta kreiptis į bibliotekos 

vartotojus bei miesto bendruomenę, išgirsti jų nuomonę, galbūt jie turės ir kitų pasiūlymų. Tuo tikslu, 

biblioteka organizavo apklausą „Dėl vardo bibliotekai suteikimo“. 
 

Tyrimo metodika, atranka, imtis 

Kaip pagrindinis tyrimo instrumentas pasirinktas anketinės apklausos būdas.  Apklausa 2019 

m. liepos 8 – rugpjūčio 8 d. vykdyta internetu, pasielkus internetinę apklausų kūrimo platformą 

www.ManoApklausa.lt. Klausimyno nuoroda el. paštu nusiųsta 909 registruotiems bibliotekos 

skaitytojams, patalpinta bibliotekos tinklalapyje www.panbiblioteka.lt ir Facebook'o paskyrose, taip 

pat ir Panevėžio miesto savivladybės Facebook'o paskyroje. 

Tikslinės grupė: bibliotekos vartotojai bei miesto bendruomenė.  

Tyrimo imtis. Remiantis bibliotekos vartotojų registracijos duomenų bazės duomenimis, 2019 

m. iš viso miesto bibliotekose registruoti 5962 unikalūs vartotojai. Tyrimui reikiamas imties dydis – 

361 – apskaičiuotas, pasirinkus 95 proc. tikimybę bei 0,5 proc. paklaidos tikimybę, remiantis 

tinklalapyje Apklausos.lt pateikta skaičiuokle. 

Tyrimo klausimyną sudarė 1 mišrus klausimas su pateiktais 5 atsakymo variantais bei 

galimybe pateikti savo atsakymo variantą.  

Apklausa buvo visiškai anoniminė, nevertinant jokių respondentų demografinių duomenų. 
 

Rezultatai  

Internetinėje apklausoje dalyvavo 446 respondentai. 

Paaiškėjo, kad net 211 arba 47 proc. respondentų pasisakė už poetės, redaktorės E. 

Mezginaitės vardo suteikimą bibliotekai. 82 gyventojai arba 18 proc. apklausoje dalyvavusiųjų, 

norėjo, jog biblioteka būtų pavadinta rašytojo, pedagogo ir kunigo J. L. Dobilo vardu. 65 apklaustųjų 

(15 proc.) nuomone, biblioteka turėtų vadintis vaikų rašytojo, pirmosios lietuviškos poezijos knygos 

vaikams rengėjo M. Grigonio vardu. Rašytojo, knygnešio, laikraščio „Panevėžio balsas“ buvusio 
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redaktorius Konstantino Jasiukaičio vardu pavadinti biblioteką siūlė 41 apklausos dalyvis (9 proc.). 

Mažiausiai populiarus pasirodė pedagogo ir rašytojo Motiejaus Lukšio vardas, už jį pasisakė kas 

dvidešimtas respondentas (25, 6 proc.). 

Kitus variantus siūlė apklaustieji (22, 5 proc.). Šiuos atsakymus galima suskirstyti į keturias 

grupes. Pirmoji grupė – atsakiusieji, jog nereikia suteikti bibliotekai vardo (8, 36 proc.). Antroji – (1, 

4 proc.) pareiškę neturintys nuomonės. Sulaukėme ir keleto (3, 14 proc.) naujų variantų. Juose siūlyta 

biblioteką pavadinti ne tik rašytojų, bet ir kitų kraštą garsinusių profesijų atstovų garbei. Tarp 

siūlymų: knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė, aktorius ir 

režisierius Donatas Banionis bei istorikas, Panevėžio kolegijos įkūrėjas ir direktorius doc. dr. Kęstutis 

Gudas. 

 

1 pav. Kokio nusipelniusio kraštiečio vardu siūlytumėte pavadinti Panevėžio miesto savivaldybės 

viešąją biblioteką? 
 

 

 
 

 

Ketvirtoji grupė – neracionalūs (5, 23 proc.)1 ir netgi absurdiški (5, 23 proc.)2 variantai, kurių 

net neverta svarstyti. 
 

Išvados ir rekomendacijos  

Dauguma respondentų aiškiai išreiškė savo nuomonę, kad reikėtų pagerbti poetę, redaktorę 

Eleną Mezginaitę. Todėl siūloma įprasminti poetės atminimą, suteikiant Panevėžio miesto 

savivaldybės viešajai bibliotekai jos vardą ir pavadinant biblioteką Panevėžio miesto Elenos 

Mezginaitės viešąja biblioteka. 

                                            
1 1. Trys asmenybės ne iš Panevėžio krašto: kunigas, poetas Maironis, knygnešys; publicistas Jurgis Bielinis (pastarojo 

vardu jau pavadinta Biržų raj. sav. viešoji biblioteka); poetė Salomėja Neris. 2. Pasiūlymas pavadinti biblioteką 

mikrorajono vardu – Kniaudiškių.  
 

2 1. Holivudo aktorius Chuck Norris; Nacių partijos vadas Adolfas Hitleris; amerikiečių rašytoja Nina Riggs. 2. Du 

neaiškūs pasiūlymai – „Aido“ ir „Bibly Mc Biblyface (tikriausiai turimas galvoje muzikantas ir komikas Mc Babyface).  

 

 


