
APKLAUSOS „VARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE PANEVĖŽIO ELENOS 

MEZGINAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOTOLINES PASLAUGAS“ 

ATASKAITA  

I. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, METODIKA 

2020 m. dėl Covid-19 (koronaviruso) pandemijos Lietuvoje įvedus karantiną, vartotojų 

galimybės naudotis įprastomis bibliotekų paslaugomis buvo ženkliai apribotos. Todėl bibliotekos 

dalį paslaugų perkėlė į virtualią erdvę.  

2021 m. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) atliko apklausą 

„Vartotojų nuomonė apie Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos nuotolines 

paslaugas“.  

Apklausos tikslas – atsižvelgiant į vartotojų poreikius, tobulinti esamas ir kurti naujas nuotolines 

paslaugas Panevėžio E. Mezginaitės viešojoje  bibliotekoje.  

Apklausos uždaviniai: 

 išanalizuoti Bibliotekos lankytojų  naudojimąsi virtualiomis bibliotekos paslaugomis 

(kokiomis, kaip dažnai naudojasi); 

 išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina bibliotekos nuotolines paslaugas; 

 įvertinti, ar bibliotekos teikiamos paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius; 

 suformuluoti rekomendacijas nuotolinių paslaugų tobulinimui. 

     Tikslinė grupė – Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai. 

     Apklausoje dalyvavo 233 respondentai. 

     Duomenų rinkimo metodika – nuotolinė anketinė apklausa. Ji buvo atliekama trimis etapais: 

anketos parengimas, jos platinimas ir anketų duomenų sisteminimas. Nuo birželio 16 d. iki 

rugpjūčio 31 d. prašėme vartotojų užpildyti anketą, patalpintą svetainėje www.apklausa.lt. Anketos 

nuoroda buvo platinama Bibliotekos internetiniame puslapyje, bibliotekų Facebook paskyrose, 

Bibliotekos naujienlaiškyje, o taip pat išsiuntinėta vartotojams, kurie yra davę sutikimus dalyvauti 

apklausose. Anketos rezultatai nebuvo skelbiami viešai.  

 Anketą sudaro 16 klausimų, iš kurių 3 yra atviri. Anketos klausimai sudėlioti į kelias logines 

grupes: vartotojų naudojimasis Bibliotekos paslaugomis, naudojimasis Bibliotekos elektroninėmis 

paslaugomis ir jų vertinimas bei demografiniai duomenys. 

 Ataskaitoje pateikta apklausos rezultatų analizė, išvados bei rekomendacijos. Taip pat ataskaitoje 

pateikiami kai kurie duomenų palyginimai su 2019 m. Bibliotekos darbuotojos Indrės 

Rapkevičienės atliktu tyrimu „Vartotojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis“. 

 

 

II. BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAS 

 

 

 Anketa buvo platinama tik virtualioje erdvėje. Per 2,5 mėnesio ją užpildė 233 respondentai, iš 

kurių 219 (94 proc.) buvo moterys, ir tik 14 (6 proc.) vyrų. Lyginant su aukščiau minėtu 2019 m. 

atliktu tyrimu, kuriame anketos buvo platinamos kontaktiniu būdu (popierinės) ir 10 proc. 

užpildytos elektroniniu būdu, vyrų ir moterų santykis šiek tiek skiriasi: tyrime dalyvavo 77 proc. 

moterų ir 23 proc. vyrų.  

Pagal amžių respondentai buvo suskirstyti į 5 grupes: iki 14 m., 15-29 m., 30-45 m., 46-59 m. ir 

60+ (60 ir daugiau metų).  Aktyviausiai apklausoje dalyvavo 30-45 m. (31 proc.), 46-59 m. (30 

proc.) bei 60+ (26 proc.) amžiaus respondentai. (1 pav.).  

 

 

http://www.apklausa.lt/


1 pav. Demografiniai duomenys (amžius, lytis) 

  

 
 

Tuo tarpu 2019 m. atliktame tyrime 30-39 metų amžiaus grupės respondentai įvardijami kaip 

viena mažiausių grupių, vos 6 proc.  

Vangiausiai apklausoje dalyvavo respondentai iki 14 m. (vos 5, galimai šios amžiaus grupės 

informacija apie anketą nepasiekė) ir 15-29 m. – 23 respondentai (11 proc.). 

Aktyviausiai apklausoje dalyvavo respondentai su aukštuoju išsilavinimu: universitetiniu – 128 

(55 proc.) ir neuniversitetiniu – 63 (27 proc.). Su profesiniu išsilavinimu – 21 (9 proc.), su viduriniu 

– 13 (6 proc.), su kitu išsilavinimu – 8 (3 proc.) (2 pav.). 

 

 

2 pav. Demografiniai  duomenys (išsilavinimas) 

 

 
 

Analizuojant respondentų išsilavinimą atskirose amžiaus grupėse išlieka ta pati tendencija: 

aktyviausiai apklausoje dalyvavusiose amžiaus grupėse taip pat vyrauja respondentai su aukštuoju 

išsilavinimu (3 pav.). 
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3 pav. Demografiniai duomenys (amžius, išsilavinimas) 

 

 
 

Anketos rezultatų eksporto į Excel programa pateikė papildomų duomenų: anketos užpildymo 

lokaciją bei trukmę. Iš pateiktų duomenų matyti, kad vienos anketos pildymui respondentai sugaišo 

nuo 45 iki 3120 sekundžių, arba vidutiniškai –186,5 sekundės. 

Didžioji dauguma anketų buvo užpildytos Panevėžyje – 120 (52 proc.), 73 – Vilniuje (31 proc.), 

11 – Kaune, 4 – Klaipėdoje, po 3 – Anykščiuose, Biržuose, Kupiškyje, Paliūniškyje, 2 – Zarasuose. 

Likusios anketos buvo pildytos Alytuje, Kretingalėje, Palangoje, Prienuose, Ukmergėje, Visagine. 

Penkiose anketose lokacija nenurodyta arba nesuprantama. Kadangi buvo vasara, gal būt žmonės 

keliavo, ilsėjos. Negalima teigti, kad tai rodo Bibliotekos nuotolinių paslaugų naudotojų geografiją, 

nes didžioji dauguma (98 proc.) respondentų nurodė,  kad yra mūsų bibliotekų lankytojai. Tačiau tai 

patvirtina domėjimąsi bibliotekos nuotolinėmis paslaugomis ir norą išreikšti savo nuomonę bei 

lūkesčius. Tik 4 respondentai nurodė, kad nėra fiziniai mūsų bibliotekų lankytojai. Iš atsakymų į 

klausimą „Kuriose bibliotekose lankotės?“ matyti, kad respondentai lankosi ne vienoje tinklo 

bibliotekoje (4 pav.). 

 

4 pav. Kuriose bibliotekose lankotės? 

 

 
 

 

 

5 

39 

46 

38 

9 

23 

17 
14 

4 5 5 
7 6 

3 2 1 
5 

2 1 0 1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

iki 14 m. 15-29 m. 15-29 m.  46-59m. 60+

aukštasis universitetinis neuniversitetinis profesinis vidurinis kitas

118 

48 

8 

66 
54 46 

69 65 

0
20
40
60
80

100
120
140



III. BIBLIOTEKOS NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS, VERTINIMAS, 

LŪKESČIAI 

 

Didžioji dalis respondentų – 186 (79,8 proc.) nurodė, kad seka Bibliotekos naujienas virtualioje 

erdvėje ir domisi ne vienu šaltiniu (5 pav.) 

 

5 pav. Kur sekate bibliotekos naujienas? 

 

 
 

Akivaizdu, kad populiariausios yra Bibliotekos interneto svetainė (53 proc.) bei bibliotekų 

Facebook paskyros (49 proc.). Menkai naudojama Instagram, YouTube ir Twitter. 2019 m. 

atliktame tyrime taip pat respondentai tarp dažniausiai naudojamų elektroninių paslaugų nurodė 

Bibliotekos  svetainę (53 proc.) bei Facebook paskyras (27 proc.) 

Nors 47 respondentai nurodė, kad neseka Bibliotekos naujienų, tačiau į klausimą „Kaip dažnai 

domitės bibliotekos naujienomis?“ neatsakė tik 5 ir 8 nurodė, kad neseka ar nesidomi. 

 

6 pav. Kaip dažnai domitės bibliotekos naujienomis? 
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Iš diagramos matyti, kad kasdien Bibliotekos naujienomis domisi tik 13 (6 proc.) apklaustųjų (6 

pav.), tačiau kartą per savaitę bibliotekų gyvenimu pasidomi tikrai ne maža dalis respondentų – 92 

(39 proc.). Tačiau, reikia pripažinti, kad dauguma respondentų yra vis tik epizodiniai Bibliotekos 

internetinių platformų (svetainės, soc. tinklų) lankytojai: kartą per 2-3 mėn. užsuka 36 proc. 

apklaustųjų, kartą per pusę metų – 10 proc. Keletas respondentų nurodė, kad lankosi „kai facebook 

išmeta postą“ (2), „kartą per mėnesį“ (4), „labai įvairiai, kas dvi savaitės, kartais per mėnesį 

kartą.“ (1), „kartą per 1-2 mėn.“ (1).   

Kaip jau buvo minėta, respondentai teigia, kad dažniausiai lankosi Bibliotekos svetainėje 

www.panbiblioteka.lt ir bibliotekų Facebook paskyrose.  Klausėme, ar Bibliotekos interneto 

svetainė atitinka jų lūkesčius. Didžioji dauguma (87 proc.) atsakė teigiamai (7 pav.) 9 respondentai 

atsakė, kad svetainė jų netenkina, 5 iš jų parašė savo pastebėjimus, kas, jų manymu, yra negerai, 

atsakydami į sekantį atvirą klausimą, ką reikėtų keisti. 

 

7 pav. Ar Bibliotekos interneto svetainė atitinka Jūsų lūkesčius? 

 

 
 

Iš 12 respondentų, pakomentavusių šį klausimą, vienas atsakė „pilnai“, kiti nurodė, kad 

nesinaudoja svetaine ar neturi nuomonės („nesilankau“ (3), „nesinaudoju“ (2), „nesu žiūrėjusi“, „kai 

atsinaujino, gerai dar nenagrinėjau“, „nesilankau, man reikiamą informaciją gaunu el. paštu arba pačioje 
bibliotekoje“, „nežinau“ (2), „sunku pasakyti“). 

Į atvirą klausimą, kas netenkina, ką reikėtų keisti , atsiliepė 13 respondentų. 4 iš jų Bibliotekos interneto 
svetainė tenkina („be pretenzijų“, „nieko nereikėtų“,  „kol kas viskas tenkina“, „nieko, viskas gerai“).  

 Kiti respondentai išsakė savo pastabas: „Nepildomas renginių kalendorius, puslapyje visos naujienos 
pavėluotos, naujienlaiškyje parašyta, kad nuo rugsėjo vėl bus skaičiuojami pinigai už laiku negrąžintas 
knygas, o puslapyje tokios info nėra; kaip ir renginių kalendorius tuščias, o naujienlaiškyje daug parodų.“; 
„visos naujienos pasenusios, šiandien 26 d. o dar skelbiama informacija apie tai, kad per Jonines bibliotekos 
nedirbs; skelbimas apie būsimą renginį įkeliamas dieną prieš, nespėja žmogus net pamatyti jau būna 
renginys įvykęs.“;  „iš Facebook platformos daug greičiau viską sužinau“;  „keblokas valdymas“; „daugiau 
vaizdinės informacijos apie praėjusius renginius“.  Iš tiesų tikriausiai reiktų sutikti su reiklių respondentų 
pastabomis, kadangi buvo vasara, atostogų metas (atostogavo ir darbuotojai), renginių buvo mažiau, tai ir 
informacijos apie juos gal ir pritrūko.  

Vienas respondentas išreiškė nepasitenkinimą elektroninio katalogo navigacija: „Gana sudėtingas knygų 
paieškos ir užsakymo mechanizmas, reikia gana tiksliai suvesti knygos pavadinimą, kad paieška rastų 
pageidaujamą knygą“. 

Du respondentai pasinaudojo proga ir išreiškė savo pageidavimus dėl Bibliotekos darbo laiko: (keisti) 
„laiką darbo nuo 8-21:50“,  „kad būtų darbo laikas nuo 8-22 val.“. 

Lyginant anketos atsakymų apie socialinius tinklus rezultatus, jie labai panašūs į aukščiau aptartus (apie 
svetainę). Bibliotekų (kiekvienas Bibliotekos padalinys turi savo paskyras) socialinių tinklų turinys atitinka 
daugumos respondentų lūkesčius – 86 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai (8 pav.).  Iš 3, atsakiusiųjų, kad jų 
bibliotekų soc. tinklai netenkina, pakomentavo tik vienas: „buvo teigiama kad Instagram veidaknygės rubrika 
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http://www.panbiblioteka.lt/


penktadieniais, bet jos nebūna kiekvieną penktadienį ir net kas antrą mėn. įkeliama. Norisi tvarkos ir 
pastovumo“. 14 respondentų visai neatsakė, o 13 nurodė, kad neseka soc. tinklų, nežino, neturi nuomonės. 

 
8 pav. Ar bibliotekos socialinių tinklų turinys atitinka Jūsų lūkesčius? 
 

 

 

Lyginant su pastebėjimais dėl Bibliotekos svetainės turinio, pageidavimų, ką reikėtų keisti soc. 

tinkluose, beveik nebuvo: „pirma paskyra įdomi, įvairi, o bibliotekų paskyros turinio nekuria, tik kartais 

įkelia info apie JAU įvykusį renginį“; „ apmirusi Youtube paskyra“. 
Kažkokių netikėtumų nepateikė ir atsakymų į klausimą, ar pakanka informacijos apie bibliotekų 

paslaugas (visas), rezultatai: absoliuti dauguma (91 proc.) respondentų patvirtino, kad pakanka (9 pav.).  
 
9 pav. Ar Jums pakanka informacijos apie bibliotekų paslaugas? 

 

 
 

Negausiai pakomentavusių savo pasirinkimą pastabos kartojasi, nors klausėme apskritai apie 

bibliotekų paslaugas, ne tik apie elektronines: „dažnai informuojama apie jau įvykusius renginius, 

bet ne tuos kurie dar tik įvyks.“; „stipriai vėluoja“; „užeinu ir visada viską maloniai paaiškina, 

padeda susirasti knygą ir t.t.“; „nesidomiu“. 

 Bandėme išsiaiškinti, kokiomis Bibliotekos nuotolinėmis paslaugomis respondentai naudojasi 

ir kurios paslaugos yra populiariausios. Akivaizdu, kad naudojasi ne viena bibliotekos paslauga, bet 
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populiariausi yra elektroninis katalogas (171 arba 73 proc. respondentų) bei Bibliotekos 

naujienlaiškis (71 arba 31 proc.) (10 pav.).  

 

 

10 pav. Kokiomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis naudojatės? 

 

 
 

Naujomis, pandemijos inspiruotomis, paslaugomis, respondentai nurodė, kad naudojasi, deja,  

ne taip aktyviai, kaip tikėjomės. 16 proc. apklaustųjų domėjosi virtualiomis parodomis, 14 proc. 

naudojosi dar gana nauja, tačiau sparčiai populiarėjančia knygomato paslauga, 10 proc. – 

elektroninėmis duomenų bazėmis, tiek pat – tiesioginių transliacijų įrašais, po 8 proc. – virtualiomis 

edukacijomis bei tinklaraščiais.  Tačiau, reikia pripažinti, kad šioje apklausoje beveik nedalyvavo 

vaikai. Jiems karantino laikotarpiu vyko nemažai nuotolinių veiklų (edukacijų, užsiėmimų, virtualių 

susitikimų), kurių tiesioginės transliacijos vykdavo ir atskiroms mokinių klasėms.  

17 respondentų  (7 proc.) nurodė, kad elektroninėmis paslaugomis nesinaudoja, o 2 – nežino, 

kas tai yra. Menkai populiarūs pandeminiu laikotarpiu buvo ir nuotoliniai kompiuterinio raštingumo 

mokymai (5 proc.), gal būt pritrūko įgūdžių ar kompiuterinės įrangos namuose.  

 

11 pav. Įvertinkite bibliotekos nuotolines paslaugas 
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Vertinant Bibliotekos nuotolines paslaugas, didžioji dauguma respondentų jas įvertino gerai (31 

proc.) ir labai gerai (56 proc.), 10 proc. – neturėjo nuomonės ar visai neatsakė į klausimą (11 pav.). 

Patenkinamai įvertino 8 respondentai, 4 iš jų priklauso 46-59 m. amžiaus grupei, po 2 – 30-45 ir 15-

29 metų amžiaus grupėms. 2 iš jų pakomentavo: moteris buvo nepatenkinta, kad dauguma paslaugų 

yra senjorams ir kad apie daugumą paslaugų sužinojo iš anketos. Kita moteris atkreipė dėmesį, kad 

informacija vėluoja.  

Anketoje prašėme įrašyti savo siūlymus ir pageidavimus bibliotekos paslaugų tobulinimui.  28 

respondentai atsiliepė į prašymą. Be jau aukščiau minėtų dviejų atsiliepimų, respondentai skundėsi 

techniniais knygų rezervavimo trikdžiais, kad vienos serijos knygų negalima rasti toje pačioje 

bibliotekoje, permažai knygų egzempliorių, ilgos eilės, norėtų, kad nebūtų švaros dienų, pageidavo, 

kad būtų daugiau įvairovės, sukurti mobiliąją programėlę knygų užsakymams per knygomatą, kad 

informacija būtų pateikta kuo aiškiau ir paprasčiau, pageidavo prie bibliotekų knygų grąžinimo 

dėžių, prie Viešosios bibliotekos (Kniaudiškių g. 34) kavos automato, ilgesnio bibliotekų darbo 

laiko. 6 respondentai mano, kad viskas puiku ir nėra ką tobulinti, 4 – dėkojo bibliotekininkėms už 

puikų aptarnavimą. 

 

IV. APKLAUSOS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

 

Bibliotekos nuotolinėmis paslaugomis aktyviausiai domisi 30+ amžiaus respondentai: trijose 

amžiaus grupėse (30-45, 46-59 ir 60+) panašus skaičius dalyvavusių apklausoje. Mažiausiai 

Bibliotekos e. paslaugomis domisi 15-29 metų amžiaus respondentai. 

Dauguma (79,8 proc.) respondentų seka Bibliotekos naujienas virtualioje erdvėje. Populiariausi 

šaltiniai yra Bibliotekos svetainė (53 proc.) ir Facebook paskyros (49 proc.), menkai naudojamos 

Instagram, Twitter ir YouTube paskyros. 6 proc. apklaustųjų seka Bibliotekos naujienas kasdien, 

dažnai – 42 proc. Vadinasi 48 procentai respondentų yra nuolatiniai sekėjai.  Panašus skaičius (46 

proc.) respondentų yra epizodiniai lankytojai (kartą per 2-3 mėn., kartą per 6 mėn. ir rečiau). 

Bibliotekos svetainė atitinka daugumos respondentų (87 proc.) lūkesčius. 9, nurodę, kad 

Bibliotekos svetainė jų netenkina, pateikė savo argumentus: naujienos vėluoja, informacija apie 

būsimus renginius įkeliama per vėlai, mažai vaizdinės informacijos. 

Bibliotekų soc. tinklų turinys atitinka daugumos apklaustųjų (86 proc.) lūkesčius, pastebėjimų 

buvo vos keletas: dalis bibliotekų nekuria turinio, apmirusi YouTube paskyra, nepakankamai aktyvi 

Instagram paskyra. 

Didžioji dauguma (91 proc.) respondentų nurodė, kad jiems pakanka informacijos apie 

Bibliotekos paslaugas. Respondentai naudojasi ne viena Bibliotekos elektronine paslauga, tačiau 

populiariausios iš jų – elektroninis katalogas (73 proc.) ir Bibliotekos naujienlaiškis (31 proc.).  

Naujos („pandeminės“) paslaugos, deja, ne tokios populiarios: 16 proc. apklaustųjų domėjosi 

virtualiomis parodomis, 14 proc. naudojosi dar gana nauja, tačiau sparčiai populiarėjančia, 

knygomato paslauga, 10 proc. – tiesioginių transliacijų įrašais, 8 proc. – virtualiomis edukacijomis. 

Tik 5 proc. respondentų nurodė, kad dalyvavo nuotoliniuose kompiuterinio raštingumo 

mokymuose. Be to, sumenkęs ir Bibliotekos tinklaraščių bei prenumeruojamų duomenų bazių 

naudojimas.  

Dauguma respondentų Bibliotekos nuotolines paslaugas įvertino  gerai (31 proc.) ir labai gerai 

(56 proc.). Į prašymą pasiūlyti savo pageidavimus Bibliotekos paslaugų tobulinimui atsiliepė tik 28 

respondentai. Buvo išsakyti pageidavimai ilginti darbo laiką, naikinti švaros dienas, didinti knygų 

egzempliorių skaičių, sukurti programėlę knygų užsisakymams per knygomatą, o taip pat pageidavo 

knygų grąžinimo dėžių prie bibliotekų bei kavos automato prie Viešosios bibliotekos.  

  

 

 



Išvados 

 
1. Didžioji dauguma respondentų naudojasi (beveik pusė jų – dažnai) Bibliotekos nuotolinėmis 

paslaugomis ir vertina jas gerai ir labai gerai. 

2. Tipinis Bibliotekos nuotolinių paslaugų vartotojas – 46-59 metų amžiaus moteris su 

aukštuoju  išsilavinimu. 

3. Šalia tradiciškai daugiausiai Bibliotekos paslaugomis besinaudojančių senjorų, čia reikėtų 

išskirti ir 30-45 m. amžiaus grupę. 

4. Tiek Bibliotekos svetainė, tiek bibliotekų soc. tinklų turinys atitinka daugumos respondentų 

lūkesčius. 

5. Didelis elektroninio katalogo bei naujienlaiškių naudojimas vis tik daugiau sietinas su 

kontaktinių Bibliotekos paslaugų (knygų išduotimi, renginiais ir pan.) poreikiu. 

6. Naujai sukurtų nuotolinių paslaugų naudojimas yra nepakankamas. 

 

 

Rekomendacijos 
 

1. Įvertinti  nuotolinių paslaugų koreliaciją su vartotojų, kuriems jos skirtos, 

 poreikiais.  

2. Paanalizuoti 15-29 metų amžiaus grupės  vartotojų (potencialių nuotolinių paslaugų 

vartotojų) poreikius ir bandyti sukurti jiems patrauklias Bibliotekos paslaugas. 

3. Atkreipti dėmesį į respondentų išsakytas (tegul ir ne gausias) pastabas ir, pagal galimybes, 

koreguoti Bibliotekos veiklas. 

4. Sustiprinti Bibliotekos nuotolinių paslaugų sklaidą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedai 

 
1 priedas. Apklausos anketa 

 

Dėl Covid-19 (koronaviruso) pandemijos Lietuvoje įvedus karantiną, galimybės naudotis įprastomis 

bibliotekų paslaugomis buvo ženkliai apribotos. Todėl dalis paslaugų buvo perkeltos į virtualią 

erdvę. 

Šios apklausos tikslas yra išsiaiškinti ar  Panevėžio E. Mezginaitės viešosios bibliotekos kartu su 6 

miesto filialais teikiamos nuotolinės paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius, ką reikia keisti 

ar tobulinti, kad mažinant karantino suvaržymus bei jį visai atšaukus, nuotolinės bibliotekos 

paslaugos būtų paklausios.  

Maloniai prašome užpildyti šią anketą ir išsakyti savo nuomonę bei pageidavimus. Dėkojame. 

Anketos duomenys  yra anoniminiai ir niekur neskelbiami. Apibendrinti apklausos duomenys bus 

naudojami bibliotekos paslaugų gerinimui. 
 

Ar esate mūsų bibliotekų lankytojas? 

taip 

ne 

 

Jeigu taip, tai kuriose bibliotekose lankotės? 

Viešojoje bibliotekoje (Kniaudiškių g. 34) 

"Žaliojoje pelėdoje" (Kniaudiškių g. 38) 

"Žiburėlyje" (Parko g. 49) 

Šiaurinėje bibliotekoje (Pušaloto g. 55) 

"Šaltinėlyje" (Respublikos g. 26/2) 

Parko bibliotekoje (Parko g. 37) 

Smėlynės bibliotekoje (Smėlynės g. 49) 

"Židinyje" (Nemuno g. 76) 

 

Ar sekate bibliotekos naujienas virtualioje erdvėje? 

taip 

ne 

 

Jeigu taip, tai kur? 

bibliotekos interneto svetainėje 

Facebook paskyrose 

Instagram paskyroje 

You Tube paskyroje 

Twitter paskyroje 

 

Kaip dažnai domitės bibliotekos naujienomis? 

kasdien 

dažnai (kartą per savaitę) 



kartais (kartą per 2-3 mėn.) 

retai (kartą per 6 mėn. ir rečiau) 

kitas variantas 

 

Ar bibliotekos interneto svetainė atitinka Jūsų lūkesčius? 

taip 

ne 

kitas variantas 

 

Jeigu ne, tai ką reikėtų keisti? (Įrašykite savo pageidavimus) 

 

 

Ar bibliotekos socialinių tinklų turinys atitinka Jūsų lūkesčius? 

taip 

ne 

kitas variantas 

Jeigu ne, tai ką reikėtų keisti? (Įrašykite savo pageidavimus) 

 

 

Ar Jums pakanka informacijos apie bibliotekų paslaugas? 

taip 

ne, informacijos yra nepakankamai 

ne, informacija neaiškiai išdėstyta 

kitas variantas 

 

Kokiomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis naudojatės? 

elektroniniu katalogu (knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu) 

knygomato paslauga 

virtualiomis parodomis 

interaktyviais žaidimais 

elektroninėmis duomenų bazėmis 

nuotoliniais kompiuterinio raštingumo mokymais 

virtualiomis edukacijomis 

tinklaraščiais 



tiesioginių transliacijų įrašais 

naujienlaiškio prenumerata 

nežinau, kas tai yra 

nesinaudoju 

 

Įvertinkite bibliotekos nuotolines paslaugas 

labai gerai 

gerai 

patenkinamai 

blogai 

neturiu nuomonės 

 

Prašome įrašyti savo siūlymus ir pageidavimus bibliotekos paslaugų tobulinimui 

 

 

Jūsų lytis: 

vyras 

moteris 

 

Kuriai amžiaus grupei priklausote? 

iki 14 metų 

15 - 29 metų 

30 - 45 metų 

46 - 59 metų 

60 ir daugiau metų 

 

Jūsų išsilavinimas: 

aukštasis universitetinis 

aukštasis neuniversitetinis 

profesinis 

vidurinis 

kitas 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas. Anketos atsakymų į klausimus suvestinė 

 

Ar esate mūsų bibliotekų lankytojas? 

Taip Ne 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

229 98,3 4 0,7 

 

Jeigu taip, tai kuriose bibliotekose lankotės? 

Padalinio pavadinimas Skaičius Proc. (nuo 

apklaustųjų sk.) 

Viešojoje bibliotekoje (Kniaudiškių g. 34) 118 50,6 

„Žaliojoje pelėdoje“ (Kniaudiškių g. 38) 48 20,6 

„Žiburėlyje“ (Parko g. 49) 8 3,4 

Šiaurinėje bibliotekoje (Pušaloto g. 55) 66 28,3 

„Šaltinėlyje“ (Respublikos 26/2) 54 23,2 

Parko bibliotekoje (Parko g. 37) 46 19,7 

Smėlynės bibliotekoje (Smėlynės g. 49) 69 29,6 

„Židinyje) (Nemuno g. 76) 65 28,0 

 

Ar sekate bibliotekos naujienas virtualioje erdvėje? 

Taip Ne 

Skaičius Proc. Skaičius Proc. 

186 79,8 47 20,2 

 

Jeigu taip, tai kur? 

Išteklius Skaičius Proc. (nuo 

apklaustųjų sk.) 

Bibliotekos interneto svetainėje 124 53,2 

Facebooc paskyrose 115 49,4 

Instagram paskyroje 10 4,3 

You Tube paskyroje 9 3,9 

Twitter paskyroje 1 0,4 

 

Kaip dažnai domitės bibliotekos naujienomis? 

Intervalas Skaičius Proc. 

Kasdien 13 5,6 

Dažnai (kartą per savaitę) 92 39,5 

Kartais (kartą per 2-3 mėn.) 85 36,1 

Retai (kartą per 6 mėn. ir rečiau 23 9,9 

Kitas variantas 16 6,9 

Neatsakė į klausimą 5 2,1 

https://apklausa.lt/f/vartotoju-nuomone-apie-panevezio-elenos-mezginaites-viesosios-bibliotekos-nuo-turrckk/entries/3103877/text_results


„Kitas variantas“ : 
 

1. kai facebook išmeta posta 
2. nesidomiu 
3. Kartą per mėnesį 
4. kartą per mėnesį 
5. Kai pamatau faceebok paskyroje naują postą 
6. neseku 
7. kartą per mėnesį 
8. Nesidomiu 
9. Kartą per 1-2 mėn 
10. Niekada 

11. Nesidomiu 
12. nesidomiu 
13. Labai įvairiai. Kas dvi savaitės, kartais per mėnesį kartą. 
14. 1 kartą per mėnesį 
15. Nesidomiu 
16. ne 

 

Ar bibliotekos interneto svetainė atitinka Jūsų lūkesčius? 

Variantai Skaičius Proc. 

Taip 203 87,1 

Ne 9 3,9 

Kitas variantas 12 5,2 

Neatsakė į klausimą 9 3,9 

 
„Kitas variantas“): 
 

1. pilnai 
2. nesilankau, man reikiamą informaciją gaunu el. paštu arba pačioje bibliotekoje 
3. nežinau 
4. Nežinau 
5. Sunku pasakyti 
6. nesilankiau 
7. Nesilankau 
8. Nesinaudoju 
9. Nesilankau 

10. nesinaudoju 
11. kai atsinaujino, gerai dar nenagrinėjau 
12. Nesu žiūrėjusi 

 

Jeigu ne, tai ką reikėtų keisti? (Įrašykite savo pageidavimus)  

1. Nepildomas renginių kalendorius. 
2. puslapyje visos naujienos pavėluotos. naujienlaiškyje parašyta kad nuo rugsėjo vėl bus skaičiuojami pinigai 

už laiku negrąžintas knygas, o puslapyje tokios info nėra, kaip ir renginiu kalendorius tuščias, o 
naujienlaiškyje daug parodų. 

3. kad būtų darbo laikas nuo 8-22 val. 
4. be pretenzijų...... 
5. Visos naujienos pasenusios. Šiandien 26 d. o dar skelbiama informacija apie tai, kad per Jonines bibliotekos 

nedirs. Skelbimas apie būsimą renginį įkeliamas dieną prieš, nespėja žmogus net pamatyti jau būna 
renginys įvykęs. 

6. Nieko nereikėtų 
7. kol kas viskas tenkina 
8. iš Facebook platformos daug greičiau viską sužinau. 



9. - 
10. Nieko, viskas gerai 
11. Keblokas valdymas 
12. Laika darbo Nuo 8-21:50 
13. Gana sudėtingas knygų paieškos ir užsakymo mechanizmas, reikia gana tiksliai suvesti knygos pavadinimą, 

kad paieška rastų pageidaujamą knygą 
14. Daugiau vaizdinės informacijos apie praėjusius renginius 

 

Ar bibliotekos socialinių tinklų turinys atitinka Jūsų lūkesčius? 

Variantai Skaičius Proc. 

Taip 201 86,3 

Ne 3 1,3 

Kitas variantas 15 6,4 

Neatsakė į klausimą 14 6,0 
 
„Kitas variantas“: 
 

1. Ne visada 
2. Buvo teigiama kad Instagram veidaknygės rubrika penktadieniais, bet jos nebūna kiekvieną penktadienį ir 

net kas antrą mėn. įkeliama. Norisi tvarkos ir pastovumo. 
3. nežinau 
4. Neseku socialinių tinklų turinio 
5. Nesidomiu 
6. neturiu nuomonės 
7. Sunku pasakyti 
8. Neturiu nuomones 
9. nemačiau 

10. nežinau, nes neseku 
11. Nesilankau jų 
12. Nesilankau 
13. Nežinau, nes nežiūrėjau 
14. kaip kada 
15. neseku socialinių tinklų 

 

Jeigu ne, tai ką reikėtų keisti? (Įrašykite savo pageidavimus) 

1. pirma paskyra įdomi, įvairi, o bibliotekų paskyros turinio nekuria, tik kartais įkelia info apie JAU įvykusį renginį 
2. man tinka 
3. Kad įkeltu darbo laika 
4. Neturiu nuomones 
5. Apmirusi Youtube paskyra 

 

Ar Jums pakanka informacijos apie bibliotekų paslaugas? 

Variantai Skaičius Proc. 

Taip 212 91,0 

Ne, informacijos yra 

nepakankamai 

7 3,0 

Ne, informacija neaiškiai 

išdėstyta 

4 1,7 

Kitas variantas 4 1,7 

Neatsakė į klausimą 6 2,6 



„Kitas variantas“: 
 

1. stipriai vėluoja. 
2. Dažnai informuojama apie jau įvykusius renginius, bet ne tuos kurie dar tik įvyks. 
3. užeinu ir visada viską maloniai paaiškina, padeda susirasti knygą ir t.t. 
4. Nesidomiu 

 

Kokiomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis naudojatės? 

E. paslaugos Skaičius Proc. (nuo 

apklaustųjų sk.) 

Elektroniniu katalogu (knygų 

užsakymu, rezervavimu, 

grąžinimo termino pratęsimu) 

171 73,4 

Knygomato paslauga 32 13,7 

Virtualiomis parodomis 36 15,5 

Interaktyviais žaidimais 13 5,6 

Elektroninėmis duomenų 

bazėmis 

24 10,3 

Nuotoliniais kompiuterinio 

raštingumo mokymais 

12 5,2 

Virtualiomis edukacijomis 18 7,7 

Tinklaraščiais 19 8,2 

Tiesioginių transliacijų įrašais 24 10,3 

Naujienlaiškio prenumerata 71 30,5 

Nežinau, kas tai yra 2 0,9 

Nesinaudoju 17 7,3 

 

Įvertinkite bibliotekos nuotolines paslaugas 

Vertinimas Skaičius Proc. 

Labai gera 130 55,8 

Gerai 72 30,9 

Patenkinamai 8 3,4 

Blogai 0 - 

Neturiu nuomonės 19 8,2 

Neatsakė į klausimą 4 1,7 

 

Prašome įrašyti savo siūlymus ir pageidavimus bibliotekos paslaugų tobulinimui 

1. informacija turi pasiekti laiku 
2. pilnai užtenka 
3. trūksta knygų gražinimui dėžių kaip prie rajono bibliotekos 
4. viskas gerai 
5. Aš dėkoju Parko gatvės bibliotekos kolektyvui už nuoširdumą pagalbą pasirenkant knygas karantino 

laikotarpiu ir ne tik AČIŪ 
6. Kodėl žalioji pelėda nebe dirba sekmadieniais? 
7. Kad būtų daugiau įvairovės 
8. ačiū už pastangas tobulinti paslaugas 



9. Aš tiesiog žaviuosi Smėlynės bibliotekininkių sumanumu, kūrybingumu, požiūriu į skaitytoją, atsakingu 
požiūriu į savo darbą, net tuo, kad jos iš tikro labai daug skaito :) Galėčiau tik Kultūros ministrui pateikti 
pageidavimą - pakelkit bibliotekininkams algas. 

10. Kniaudiškių g. 34 gal galėtų kieme stovėti kavos aparatas? Ir viduje skaitytojai galėtų gurkšnoti ir pro šalį 
einantys stabteltų. 

11. Nėra ką tobulinti. 
12. Nepatinka, kad bibliotekos turi švaros dieną ir nedirba. Pamiršti, atneši knygą ir negali grąžinti. 
13. Galėtų būti sukurta mobilioji programėlė užsakymams, kur galima būtų tiesiogiai užsisakyti ir knygomatą 
14. Viskas labai puikiai 
15. Kad būtų įlgas darbo laikas 
16. Anketoje tik vienas klausimas apie nuotolines paslaugas. 
17. Man nuotolinis būdas netinka 
18. Daugiau populiaresnių knygų egzempliorių kad nereikėtų laukt taip ilgai eilėse. 
19. Neturiu 
20. Neturiu 
21. Negaunu pranešimo apie rezervuotas knygas į e.paštą gautų jų skiltį, gaunu tik kad rezervacija pasibaigė. 

Pranešimas ateina į naujinius, kuriuo nesinaudoju 
22. Youtube apmirusi paskyra 
23. Kad visa informacija būtų kuo paprasčiau ir aiškiau pateikta. 
24. Pastebiu, kad kartais vadinamas serijines knygas gauna skirtingos bibliotekos. Pavyzdžiui, pirmą dalį viena, 

antrą - kita ir kt. Nėra patogu 
25. Linkėjimai jūsų šauniam kolektyvui 
26. Galėtų nebebūti švaros dienos. 
27. Dauguma paslaugų yra senjorams. Kodėl negalima kitiems? Apie daugumą paslaugų sužinojau tik iš 

dabartinės anketos. 

 

Demografija 

Lytis Skaičius Proc. 

Vyrai 14 6,0  

Moterys 219 94,0 

 

 

Amžiaus grupės Skaičius Proc. 

Iki 14 metų 5 2,1 

15-29 metų 26 11,2 

30-45 metų 71 30,5 

46-59 metų 70 30,0 

60 ir daugiau metų 61 26,2 

 

 

Išsilavinimas Skaičius Proc. 

Aukštasis universitetinis 128 54,9 

Aukštasis neuniversitetinis 63 27,0 

Profesinis 21 9,0 

Vidurinis 13 5,6 

Kitas 8 3,4 

 

 


