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I.

TYRIMO TIKLSAS IR METODAS

Kiekvienai bibliotekai ir jos skyriams yra svarbi vartotojų nuomonė, jų poreikių patenkinimo
lygis. Šio Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos (toliau – KLAVB) tyrimo
tikslas yra išsiaiškinti šios bibliotekos periodikos skaityklos esamų ir potencialių vartotojų įpročius,
susijusius su šios skaityklos fondo bei patalpų naudojimu.
Tyrimo uždaviniai:
1) išnagrinėti esamą ir potencialių periodikos skyriaus vartotoją;
2) ištirti periodikos skaityklos fondo paklausos galimybes;
3) nustatyti periodikos skaityklos erdvės (išplanavimo ir apstatymo) patrauklumą.
Tyrimo imtis. Kadangi periodikos skaitykla yra įsikūrusi pagrindinėse bibliotekos patalpose,
kuriuose 2015 metais buvo apsilankę 298 644 lankytojai vyresni nei keturiolikos metų, atliekant šio
skaityklos tyrimą su 6 proc. paklaida buvo reikalinga apklausti 267 KLAVB lankytojus. Tiesa, iki
reikiamo skaičiaus pritrūko keturių respondentų atsakymų. Dėl šios priežasties, buvo apklausta 263
esamų ir potencialiai galimų KLAVB periodikos skaityklos vartotojų.
Tyrimo metodas – kiekybinis tyrimas, apklausa. Tyrimo instrumentas – standartizuota virtuali
ir spausdinta anketa. Tyrimas buvo vykdomas 2016 metais gegužės – spalio mėnesiais (šešis
mėnesius), taikant paprastą atsitiktinės atrankos metodą.

II.

RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKA

Periodikos skaityklos apklausoje dalyvavo iš viso 263 lankytojai. Kaip ir vyrauja tendencija, jog
bibliotekos paslaugomis daugiausia naudojasi moteriškos lyties atstovės, tai ir šioje apklausoje
didžioji dauguma respondentų sudarė ši grupė. Net 79,09 proc. (208 respondentai) buvo moterys ir
tik 20,91 proc. (55 respondentai) buvo vyrai. Kaip matome diagramoje 1, didžioji dauguma
7,22%

4,56% 9,89%

6,84%
21,29%
20,15%
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51-55
56-65
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Diagrama 1. 2 klausimo: Jūsų amžius; respondentų atsakymų pasiskirstymas
5

respondentų yra 24 – 35 metų amžiaus. Ši grupė sudaro net 30,04 proc. nuo visų apklaustųjų. 20
proc. ribą taip pat viršijo 17 – 23 metų bei 36 – 50 metų respondentai. Net 40 respondentų (15,21
proc. nuo visų apklaustųjų) nurodė, jog yra studentai. Dar 4 asmenys nurodė, jog yra dirbantys
studentai. Net 19 studentų nurodė, jog šiuo metu studijuoja socialinius mokslus. 11 nurodė, kad
studijuoja humanitarinius mokslus, 9 studijuoja sveikatos mokslų srityje. Likusi dalis pasiskirsto
tarp menų ir technologijų mokslo sričių. Galima teigti, kad apklausoje dalyvavę asmenys yra
pakankamai jauni žmonės, kas būdinga ir bendroje KLAVB apsilankymų statistikoje.
Detaliau analizuojant koks yra tyrime dalyvavusių respondentų užimtumas pastebima, jog
didžioji dalis yra dirbantys asmenys. Net 57,41 proc. (151 respondentas) nurodė, jog šiuo metų yra
dirbantys. Šiai grupei priklausančių asmenų net 48,34 proc. (73 respondentų) nurodė, jog naudojasi
periodikos skaitykla. Nepaisant to (lentelė 1) nemaža dalis apklaustųjų ir šios grupės bendroje
statistikoje paėmus periodikos skaitykla naudojasi ganėtinai vangiai: tik 27,76 proc. naudojasi
periodikos skaitykla ir net 29,66 proc. nuo visų apklaustųjų nesinaudoja. Nors senjorų, dalyvavusių
šiame tyrime, palygintinai nedaug: dalyvavo tik 6,08 proc. (16 respondentų), jų grupėje galime
pastebėti didžiausią periodikos skaityklos paslaugų naudojimą. Net 62,50 proc. (10 senjorų) šios
grupės respondentų žino kur yra periodikos skaitykla ir ja naudojasi. Ketvirtame skyriuje bus
detaliau nagrinėjama kokios priežastys nulemia periodikos skaityklos paslaugų paklausą tarp tam
tikrų amžiaus bei užimtumo grupių.
7 klausimas: ar žinote kur yra įsikūrusi periodikos skaitykla?
Žino ir naudojasi
Žino, bet nesinaudoja
Nežino ir nesinaudoja
periodikos skaitykla
periodikos skaitykla
periodikos skaitykla
3 klausimas: Jūsų
užimtumas
Moksleivis
Studentas
Dirbantis
Nedirbantis
Senjoras

1
5,32 %
14 respondentų
4,56 %
12 respondentų
27,76 %
73 respondentai
0,76 %
2 respondentai
3,80 %
10 respondentų

2
3,42 %
9 respondentai
3,42 %
9 respondentai
10,65 %
28 respondentai
1,52 %
4 respondentai
1,52 %
4 respondentai

3
9,13 %
24 respondentai
7,22 %
19 respondentų
19,01 %
50 respondentų
1,14 %
3 respondentai
0,76 %
2 respondentai

1 lentelė. 3 ir 7 klausimų atsakymų požymių palyginimas: procentinė dalis išreikšta nuo visų
apklausoje dalyvavusių respondentų.
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Reikia pažymėti, jog tyrime dalyvavę respondentai ne visi naudojasi bibliotekų paslaugomis
(3,42 proc. (tik 9 respondentai) atsakę į anketos klausimus teigia nesinaudojantys bibliotekų
3,42%
6,08%
1,90%
4,94%

2,28%

KLAVB

81,37%

Klaipėdos miesto
SVB
KU biblioteka

Savo mokymosi
įstaigos biblioteka
Biblioteka
nesinaudoja
Kitur
Diagrama 2. 4 klausimo: Kuriai bibliotekai teikiate pirmenybę?, atsakymų rezultatai
paslaugomis), didžioji dauguma vis tiek lankosi bibliotekose ir naudojasi jų paslaugomis. Kadangi
nemaža dalis tyrime dalyvavusių respondentų buvo apklausiami atėjus jiems į biblioteką arba
KLAVB registruotiems lankytojams pateikus anketą, galima daryti prielaidą, kad būtent dėl šios
priežasties 81,37 proc. (214 respondentų) pirmenybę teikia KLAVB. Galima daryti išvadą, jog
KLAVB vartotojai paslaugų atžvilgiu yra pakankamai lojalūs. Likę vartotojai pasirinko kitus
variantus. 6,08 proc. (16 respondentų) nurodė, jog pirmenybę teikia savo mokymosi įstaigos
bibliotekai. Didžioji dauguma iš jų nurodė, jog pirmenybę teikia Eduardo Balsio menų gimnazijos
bibliotekai, dar keli respondentai nurodė Kretingos biblioteką (2 priedas).
Apibendrinant tyrime dalyvavusį respondentą ir vartotoją, kuris naudojasi periodikos skaityklos
paslaugomis, galime teigti, jog ši skaitykla aktualiausia yra pensinio amžiaus žmonėms. Vis tik,
bibliotekoje daugiausia lankosi moksleiviai, studentai bei dirbantieji, kurie palyginus mažai žino
apie periodikos skaityklą. Kadangi dauguma respondentų yra lojalūs KLAVB, vertėtų juos
supažindinti su periodikos skaitykla, jos paslaugomis ir galimybėmis. Nes šiuo metu pagrindinė
problema vartotojų atžvilgiu išlieka, kad net ir KLAVB lankytojai nežino kas yra periodika bei
kurioje bibliotekos erdvėje ji įsikūrusi.
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III.

PERIODIKOS SKAITYKLOS ŽINOMUMAS IR FIZINĖS
APLINKOS ANALIZĖ

Analizuojant KLAVB ir periodikos skaityklos žinomumą (diagrama 3) matome, kad net 68,44
5,70%

0,38%

Esu jau nuolatinis
lankytojas
Sužinojau renginių
metu
Sužinojau iš kitų
žmonių
Kita

17,87%

7,60%
68,44%

Neatsakė į klausimą

Diagrama 3. 5 klausimo: Kaip sužinojote apie Klaipėdos apskrities viešąją I. Simonaitytės
biblioteką ir periodikos skaityklą?, atsakymų rezultatai
proc. (180 respondentų) yra nuolatiniai KLAVB lankytojai. Net 43,85 proc. nuo visų apklaustųjų
(114 respondentų) pažymėjo, kad lankosi ne viename bibliotekos skyriuje. Dažniausiai respondentai
minėjo, kad naudojasi abonemento, interneto skaityklos ir bendrosios skaityklos paslaugomis (4
priedas). Tai patvirtina, kad nemaža dalis KLAVB paslaugų vartotojų yra lojalūs šiai bibliotekai.
Vis tik, bandant išsiaiškinti kiek iš nuolatinių lankytojų naudojasi bibliotekos paslaugomis,
respondentų skaičius mažėja (diagrama 4). Tik 44,44 proc. (80 respondentų) iš nuolatinių KLAVB
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Žino ir naudojasi
periodikos skaitykla
Žino, bet nesinaudoja
periodikos skaitykla
Nežino ir nesinaudoja
periodikos skaitykla
Sužinoję
Sužinoję iš
Kita
renginių kitų žmonių
metu
Diagrama 4. 5 ir 7 klausimų rezultatų požymių priklausymas

Nuolatinis
lankytojas

lankytojų nurodė, kad žino ir naudojasi periodikos skaityklos paslaugomis. 21,67 proc. (39
respondentai) nuolatinių lankytojų žino kur yra įsikūrusi periodikos skaitykla, tačiau jos
paslaugomis nesinaudoja. Vis tik tai nėra didžiausia problema. Daug blogiau tai, kad nuo visų
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apklaustųjų, kurie patenka į nuolatinių lankytojų grupę, net 33,89 proc. (61 respondentas) nežino
kur yra įsikūrusi KLAVB periodikos skaitykla. Dėl šios priežasties jie nesinaudoja ir šios skaityklos
paslaugomis. Deja, analizuojant visų respondentų atsakymus pastebima, jog nežinančių apie
KLAVB periodikos skaityklą respondentų skaičius nors ir nežymiai, bet didėja. 37,02 proc. (97
respondentai) nieko nežino ir dėl to nesinaudoja šia skaitykla. Iš tyrime dalyvavusių vartotojų
KLAVB periodikos skaitykla naudojasi tik 42,37 proc. (111 lankytojų). Likę 20,61 proc. (54
respondentai) žino apie periodikos skaityklą, bet ja nesinaudoja. Deja, išryškėja ir periodikos
skaityklos silpnybė potencialių vartotojų atžvilgiu – tai menkas šios skaityklos žinomumas.
Kaip rodo apklausa tai, kad vartotojai žino apie periodikos skaityklą, nebūtinai reiškia jog bus
naudojamasi jos paslaugomis. Norint išsiaiškinti nesilankymo priežastis, pateiktoje respondentams
anketoje, 8 klausime kaip viena iš priežasčių buvo nurodyta „nepatogios periodikos skaityklos
erdvės“. Šį variantą pasirinko palygintinai nedaug respondentų: tik 3,03 proc. (7 vartotojai) nuo
galiojančių atsakymų. Vis tik, net ir tie vartotojai, kurie naudojasi periodikos skaityklos
paslaugomis ir patalpomis (tokių buvo 47,10 proc. (124 respondentai) apklausoje dalyvavusiųjų), ne
visi yra patenkinti dabartiniu baldų išdėstymu periodikos skyriuje (diagrama 5). Pastebima, jog tie
35
30

Patenkinti
dabartiniu
baldų
išdėstymu

25
20
15

Nepatenkinti
dabartiniu
baldų
išdėstymu

10
5
0
Kasdien Keletą Kartą per Keletą Kartą per Rečiau
ateinantys kartų per savaitę kartų per mėnesį nei kartą
savaitę
mėnesį
per
mėnesį

Nepastebėję
jokių pokyčių

Diagrama 3. 9 ir 22 klausimų rezultatų požymių priklausomumas
vartotojai, kurie dažniau lankosi periodikos skaityklos patalpose, yra labiau linkę neigiamai vertinti
dabartinį baldų išdėstymą. Kuo rečiau vartotojai lankosi periodikos skaitykloje – tuo labiau jie linkę
teigiamai vertinti esamus baldų padėties pokyčius skaitykloje arba jų iš viso nepastebėjo. Tai, kad
vartotojai nėra patenkinti dabartiniu periodikos skaityklos išdėstymu taip pat parodo ir 24 – tas
anketos klausimas, kuriame buvo leidžiama laisva forma išsakyti savo nuomonę apie periodikos
skaityklą, ką joje reikėtų pakeisti (10 priedas). Nemaža dalis šiame klausime išsakytos kritikos
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tenka būtent dabartiniam baldų išdėstymui, kadangi nemažai daliai jis atrodo nepakankamai jaukus
arba nepakankamai patogus.
Daugelyje bibliotekų vartotojams yra suteikiama galimybė darbuotis ne tik bendroje skaityklų
erdvėje, bet ir individualiuose / grupiniuose darbo kambariuose. Šiuo tyrimu buvo norima sužinoti
ar yra toks poreikis tarp periodikos skaityklos lankytojų. 24 – tas klausimas patvirtino, jog yra tokių
lankytojų, kurie jaučia poreikį individualiems darbo kambariams. Pirmiausia jie to pageidauja dėl
tylesnės aplinkos, kiti dėl galimybės laisvai diskutuoti grupėse netrukdant aplinkiniams. Tačiau
tokių erdvių poreikį išreiškė ne tik periodikos skaityklos vartotojai (diagrama 6). Net 65,66 proc.
(156 respondentai), kurie naudojasi bet kokiomis KLAVB paslaugomis, teigia, jog esant tokiai

Taip, tokia erdve pasinaudotų

34,45%

Ne, pakanka esamų
skaityklos erdvių
65,55%

Diagrama 4. 23 klausimo: Jūsų nuomone, ar reikalingi bibliotekoje atskiri individualūs /
grupinio darbo kambariai?, atsakymų pasiskirstymas
erdvei ja naudotųsi. Tik 34,54 proc. (81 respondentas) teigia, jog tokia erdvė jiems tikrai
nereikalinga.
Apibendrinant, galima teigti, jog pagrindinė periodikos skaityklos problema pritraukant naujus
vartotojus – tai jos žinomumo stoka: tiek kalbant apie jos lokaciją, tiek klabant apie teikiamas
paslaugas. Deja, bet ir esami KLAVB vartotojai ne visi žino kur yra įsikūrusi periodikos skaitykla
bei kokias paslaugas ji siūlo. Tie vartotojai, kurie pakankamai dažnai lankosi periodikos skaitykloje,
šiuo metu nėra patenkinti esamu baldų išdėstymu, fondo pateikimu. Palankesnis ar net teigiamas
vertinimas periodikos skaityklos apstatymo pokyčiams yra tik mažėjant vartotojų apsilankymų
skaičiui per mėnesį.
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IV.

PERIODIKOS SKAITYKLOS POREIKIS VARTOTOJAMS

Reikia pažymėti, jog mažas žinomumas tarp vartotojų nėra vienintelė periodikos skaityklos
paslaugų nepakankamos paklausos priežastis. Tyrime dalyvavusių respondentų buvo prašoma
nurodyti priežastis, dėl kurių jie nesilanko periodikos skaitykloje (diagrama 7). Net 66,15 proc. (86
4,62%

Man neaktuali periodinė spauda

10,77%

Nerandu reikiamų leidinių
4,62%
5,38%
8,46%
66,15%

Nepatogios periodikos skaitykloje
esamos erdvės
Periodinę spaudą skaitau kitoje miesto
bibliotekoje
Bibliotekos paslaugomis nesinaudoju

Kita
Diagrama 5. 8 klausimo: Nesilankymo periodikos skaitykloje priežastys; atsakymų
pasiskirstymas
respondentai) nurodė, jog pagrindinė periodikos skaityklos nelankymo priežastis – tai tokios
spaudos aktualumo nebuvimas. Tokia situacija galėjo susidaryti dėl to, jog kaip ir keli respondentai
pažymėjo pasirinkę „kita“ variantą (5 priedas), - tai kad ne visi suvokia ką reiškia žodis periodika
bei periodiniai leidiniai. Taip pat, tame pačiame variante buvo pažymėta, jog periodinė spauda
dažniausiai būna reikalinga studijų laikotarpiu. Kaip rodo tyrimo rezultatai, deja, jaunimas ne
visada žino, jog yra tokia skaitykla KLAVB patalpose arba nežino jos įsikūrimo vietos. Kitaip
sakant, pasitvirtina ta pati periodikos skaityklos viešinimo trūkumo problema bei jos padariniai.
Taip pat, dažnas atsakymas pasirinkus „kita“ variantą, buvo minima, jog periodinė literatūra yra
skaitoma internete. Dėl šios priežasties respondentai nemato poreikio lankytis KLAVB periodikos
skaitykloje. Todėl viešinant periodikos skaityklos paslaugas bei leidinius svarbu akcentuoti ir
papildomą naudą, kurią gauna vartotojas atėjęs į šią skaityklą. Pavyzdžiui, dauguma periodikos
skaitykloje lankosi dėl konkrečios informacijos, kurią pačiam ne visada lengva surasti. Vis tik
periodikos skaitykloje dirba puikios darbuotojos (kurias atvirame klausime giria nuolatiniai
lankytojai už suteikiamą pagalbą), kurios visada gali padėti ir išmokyti vartotoją kaip pačiam
susirasti reikiamą leidinį.
Vis tik yra dalis respondentų, kurie naudojasi periodikos skaityklos paslaugoms ar bent jau jos
patalpomis. Dėl šios priežasties, svarbu žinoti ne tik kodėl nesinaudojama periodikos skaityklos
paslaugomis, bet aktualu ir sužinoti kas skatina vartotojus lankytis periodikos skaitykloje, kokiu
tikslu dažniausiai jie lankosi, ką joje veikia. Dėl šios priežasties respondentų buvo prašoma nurodyti
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priežastis dėl ko jie ateina į periodikos skaityklos erdvę. Tarp visų periodikos skaityklą lankančių
respondentų populiariausia yra skaityti žurnalus (diagrama 8). Net 28,09 proc. (84 respondentai)
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Diagrama 6. 10 klausimo: lankymosi periodikos skaitykloje priežastys; atsakymų rezultatas.
nurodė tai kaip pagrindinę lankymosi priežastį. Taip pat išlieka aktualus ir laikraščių skaitymas
(15,72 proc. arba 47 respondentai). Tai pagrindinės periodikos teikiamos paslaugos, kurios kaip
matome tarp paslaugų vartotojų tikrai yra populiarios. Taip pat,

periodikos skaitykla išlieka

populiari tarp mokslo bendruomenės. Net 22,07 proc. (66 respondentai) skaitykloje lankosi dėl
randamos informacijos, reikalingos jų moksliniams darbams.
Atsižvelgiant į tai kaip dažnai lankosi vartotojai periodikos skaitykloje galime analizuoti ir
kokios paslaugos yra populiarios tarp tam tikrų grupių. Žurnalų skaitymas (13 priedas) yra
pagrindinis ir dažniausias užsiėmimas beveik tarp visų skirtingų grupių apsilankymo atžvilgiu. Vis
tik tarp tų respondentų, kurie periodikos skaityklos paslaugomis naudojasi rečiau nei kartą per
mėnesį, populiariausia yra informacijos paieška, rašant mokslinius darbus. Kalbant apie laikraščių
skaitymą, galima pastebėti, jog kuo rečiau lankosi vartotojas – tuo rečiau jis skaito ir laikraščius.
Priešinga situacija yra su „kita“ variantą pasirinkusiais žmonėmis. Nors šį atsakymą pasirinko 25
respondentai, tik devyni iš jų nurodė lankymosi priežastis (6 priedas). Vis tik, net pateiktuose
atsakymo patikslinimuose vyravo nuomonė, kad periodikos skaitykloje lankomasi dėl darbo ar
turimos mokslinės veiklos. Kiti nurodė, jog tai gera vieta praleisti turiningam laisvalaikiui arba
turint laisvo laiko iki kitų numatytų reikalų. Taip pat kai kuriems periodikos skaitykla pasirodė
puiki vieta darbuotis su kompiuteriu.
Reikia pažymėti, jog biblioteka yra ne vienintelė vieta, kurioje galima rasti periodinių leidinių.
Šiandieniniame pasaulyje dauguma leidinių yra leidžiami ir elektronine versija, kas suteikia
galimybę periodinę spaudą skaityti internete. Taip pat, periodinę spaudą galima įsigyti pačiam arba
skolintis. Žinoma, tokiu atveju bibliotekoje esantys leidiniai tampa nebeaktualūs. Vis tik, tokie
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periodinių leidinių įsigijimo būdai dažniausiai tinka tik tuo metu aktualioms temoms pasigilinti,
laisvalaikio praleidimui. Kadangi dauguma periodinių leidinių nekolekcionuoja ir turi tik einamus
leidinius. Dėl to, buvo aktualu sužinoti kokią vietą užima periodikos skaityklos aktualumas skaitant
leidinius tarp alternatyvių galimybių gauti reikalingą dokumentą.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad 84,41 proc. (222 asmenys) respondentų nemėgsta ar net nesiskolina
periodinių leidinių iš kito žmogaus. Tik 9,88 proc. (26 asmenys) respondentų teigia, kad jie skaitant
periodinius leidinius teikia pirmenybę skolinimuisi iš kitų žmonių (diagrama 9). Net 45,62 proc.
100%
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žmogaus
Skaito
bibliotekoje
Skaito internete

80%
60%
40%

20%
0%
Labai dažnai

Dažnai
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Labai retai

Įsigyju prekybos
centre

Diagrama 9. 16 klausimo: Ieškant spaudos leidinių, Jūs (išskirstykite pagal dažnumą);
atsakymų pasiskirstymas
(120 respondentų) visų apklaustųjų dažniausiai skaitydami periodinius leidinius naudojasi internetu.
Deja, bet žiūrint į pirmenybių teikimą, bibliotekos paslaugos pagal dažnumą lieka tik trečioje
vietoje. Respondentai netgi dažniau perka reikalingus periodinius leidinius, nei eina jų skaityti į
periodikos skaityklą. Dėl šios priežasties galima daryti prielaidą, jog vis tik tarp daugumos
respondentų aktuali yra tuo metu leidžiama, einamoji, su tą akimirka aktualia tematika leidžiama
periodika.
Nepaisant anksčiau minėtų aplinkybių ir priežasčių, tyrime dalyvavo ir periodikos skaityklą
lankantys vartotojai. Nors periodikos skaitykla ir naudojama ne tik periodinių leidinių išdavimui,
vis tik tarp vartotojų tai yra populiariausia. Nepaisant to, kad didžioji dauguma perka leidinius, yra
ir vartotojų, kurie ateina skaityti periodinius leidinius į KLAVB skaityklą. Taip yra dėl kelių
priežasčių. Dauguma vartotojų (95 respondentai) į periodikos skaityklą ateina leidinių, kadangi tai
nekainuoja (diagrama 10). Taigi, kaip matome tikrai ne visi skaitytojai yra pasiruošę už periodinius
leidinius mokėti pinigų. Kita priežastis yra skaitykloje dirbantis personalas. Kaip jau anksčiau
minėjome, nuolatiniai lankytojai yra dėkingi už pagalbą, kurią suteikia periodikos skaitykloje
dirbančios bibliotekininkės. Net 24,86 proc. (44 respondentai) vartotojų teigia, jog periodikos
skaitykla naudojasi būtent dėl to, kad galima ten dirbančio personalo paprašyti pagalbos. Žinoma,
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tai itin aktualu yra vartotojams, kurie į periodikos skaityklą dažniausiai ateina mokslo / darbo
tikslais, ieškodami konkrečios, tikslingos informacijos.
3,95%

Nekainuoja

24,86%
Visada gaunamas
dokumentas, kurio reikia
53,67%

Gaunama bibliotekininko
pagalba
Galima pasinaudoti TBA

17,51%

Diagrama 10. 18 klausimo: Prireikus spaudos leidinių, Jūs kreipiatės į biblioteką, nes...;
atsakymų pasiskirstymas
Apibendrinant galima teigti, jog pagrindinė nesilankymo periodikos skaitykloje priežastis yra ta,
jog daugumai atrodo periodiniai leidiniai neaktualūs. Vis tik tarp tų, kurie lankosi skaitykloje,
populiariausi yra žurnalai ir laikraščiai bei tikslingos informacijos paieška periodiniuose leidiniuose
moksliniais arba darbiniais tikslais. Dėl to galima teigti, jog periodikos skaitykla aktualiausia yra
tarp mokslinės bendruomenės. Tai, kad periodikos skaityklos leidiniais naudotis nieko nekainuoja
yra ne vienintelė priežastis, dėl kurios naudojamasi periodikos skaityklos paslaugomis. Nenoras
skolintis leidinių iš kitų asmenų bei profesionaliai dirbančios darbuotojas didina skaityklos
paklausą.

V.

FONDO PAKLAUSA

Tyrimo metu pasitvirtino, jog vartotojai periodikos skaitykloje daugiausia renkasi dėl ten
esančios periodinės literatūros. Nors yra naudojamasi periodikos skaityklos patalpomis ir dėl kitų
priežasčių (tokių kaip vieta grupiniams susitikimams, darbui su kompiuteriu, Wi – Fi prieiga),
populiariausia paslauga lieka skaitykloje esančios literatūros skaitymas. Vis tik, reikia pažymėti, jog
ši literatūra yra skirtinga. Dėl šios priežasties buvo aiškinamasi kokia būtent periodinė literatūra yra
paklausiausia tarp visų respondentų: tiek tų, kurie naudojasi periodikos skaityklos paslaugomis, tiek
ir tarp tų, kurie nesinaudoja (diagrama 11). Mažiausiai dėmesio tarp respondentų sulaukė regioninė
spauda (pvz., Banga. Švyturys, Vakarinė Palanga ir pan.). Populiariausi yra moksliniai žurnalai Vis
tik, negalima teigti, jog padidinus mokslinių žurnalų fondą periodikos skaityklos paklausa padidėtų.
Svarbu yra išsiaiškinti tarp kokių vartotojų tokia literatūra yra populiari. Šiuo atveju būtų galima
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Diagrama 11. 11 klausimo: Kurios tematikos literatūra Jus labiausiai domina /
domintų, lankantis periodikos skaitykloje?; atsakymo rezultatai
lyginti dviem požymiais: pagal tai, kaip dažnai apsilanko vartotojai periodikos skaitykloje (11
priedas) arba pagal tai, koks šiuo metu yra jų užsiėmimas (12 priedas). Abejais atvejais
analizuojant, matome, kad populiariausi tarp visų grupių yra moksliniai žurnalai. Reikia pažymėti,
kad moksliniai žurnalai populiariausi ir tarp periodikos skaityklą lankančių vartotojų, ir tarp visų
grupių pagal vartotojų veiklą, tačiau jų didžiausia paklausa yra tik tarp rečiau nei kartą per mėnesį
ateinančių vartotojų. Dėl šių priežasčių galime teigti, kad moksliniai žurnalai yra populiariausi tarp
moksleivių, studentų ir dirbančiųjų, kadangi mokslinės krypties periodika labiausiai yra reikalinga
ir naudojama moksliniais / darbiniais tikslais. Todėl ir jų paklausa gali būti labai nepastovi.
Analizuojant detaliau mokslinius žurnalus, reikia atkreipti dėmesį, kad ne visų mokslo sričių
literatūra yra vienodai paklausi. Tiek socialinių, tiek humanitarinių, tiek technologijos, tiek ir
medicinos mokslų krypties periodiniai leidiniai respondentams atrodė patraukliausi (diagrama 12).
Dėl to, norint pritraukti daugiau moksline veikla užsiimančius vartotojus, būtų pravartu didinti
20,18%

21,10%

Medicinos mokslų
Socialinių moklsų

3,67%

Humanitarinių moklsų

Aplinkosaugos
27,06%

27,98%

Technologijos mokslų

Diagrama 12. 12 apklausos klausimo: Kurių mokslo šakų periodinių leidinių
pageidautumėte rasti periodikos skaitykloje?; atsakymų pasiskirstymas
būtent šios srities periodikos įvairovę. Taip pat, galimas ir svarbus variantas būtų parodyti
vartotojams: tiek esamiems, tiek potencialiems; kokia šiuo metu yra šių sričių literatūra periodikos
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skaitykloje ir tai, kad ja galima laisvai naudotis. Pastebima, kad nors šiandieninėje visuomenėje yra
itin aktuali aplinkos apsaugos tematika, tarp respondentų šios srities aktualumas nepasireiškė. Kaip
matome, negalima išskirti vienos krypties mokslinių žurnalų. Kadangi pagal tyrime dalyvavusių
respondentų atsakymus, matome, jog dauguma tematikos vartotojus domina apylygiai. Kadangi
plėsti periodikos fondą moksliniais leidiniais ne visuomet gali būti finansinių galimybių, svarbu yra
parodyti vartotojui ką iš šios srities periodikos skaitykla gali dabar jam pasiūlyti.
Tyrimo metu pastebėta, jog vis tik moksliniai žurnalai išlaiko panašų populiarumą tarp skirtingų
vartotojų grupių. Tačiau to negalime pasakyti apie kitokios rūšies periodiką. Leidiniai užsienio
kalba bei pramoginiai / laisvalaikio žurnalai populiariausi yra tarp jaunų asmenų: moksleivių bei
studentų. Reikia pažymėti, kad vis tik studentų susidomėjimas užsienio kalba išleista periodika yra
mažesnis nei moksleivių. Senjorai nors ir skaito užsienio kalba išleistą periodiką, tačiau tarp jų
grupės narių tokios literatūros susidomėjimas ženkliai mažesnis. Miesto ir respublikinės spaudos
paklausa su amžiumi auga. Kitaip sakant, ši periodinė literatūra yra populiaresnė tarp senjorų nei
tarp moksleivių. Vis tik ir čia yra išimčių. Nedirbantys asmenys, kitaip nei dirbantys ar studentai,
daugiau domisi miesto spauda nei respublikine. Būtent šios periodinių leidinių rūšies aktualumas
gali būti dėl darbo skelbimų bei kitų miesto naujienų. Taip pat verta pažymėti, kad ši spauda yra
pakankamai aktuali kasdien ar net keletą kartų per savaitę į periodikos skaityklą ateinantiems
žmonėms. Tiesa, reikia pažymėti, kad tiek miesto, tiek respublikinės spaudos aktualumas mažėja
vartotojams vis rečiau ateinant į periodikos skaityklą. Regioninė spauda, pasak respondentų,
aktualiausia yra dirbantiems asmenims. Žiūrint pagal apsilankymus, ši spauda įdomiausia
vartotojams kurie apsilanko keletą kartų per savaitę. Taigi, galima teigti, jog skirtingoms grupėms
yra aktualūs ir skirtingi periodiniai leidiniai. Dėl to, norint pritraukti daugiau vartotojų į periodikos
skaityklą, reikėtų konkrečiai nusistatyti kokį vartotoją norima pritraukti: ar mokslinės
bendruomenės narį, kuris lankosi pakankamai retai, bet skaito daugiausia mokslinius žurnalus; ar
nedirbantį asmenį, kuris lankosi dažnai, bet jam aktualiausia miesto spauda ir pan.
Analizuojant realesnę periodikos leidinių paklausą išleista užsienio kalba buvo užduoti dar trys
papildomi klausimai apie ją. 13 klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia dalis respondentų iš
tikrųjų skaito leidinius užsienio kalba. 48,46 proc. (126 respondentai) visų atsakiusiųjų į anketą
teigia, kad skaito užsienio kalba. Kaip matome, tikrai nemaža dalis vartotojų (tiek esamų, tiek
potencialių) domisi tokia periodine literatūra. Vis tik negana žinoti, jog yra tokios literatūros
poreikis. Svarbu yra ir kalba, kuria išleisti periodiniai leidiniai (diagrama 13). Anglų kalba išleisti
leidiniai yra patys paklausiausi. Reikia pažymėti, jog būtent šia kalba leidžiami periodiniai leidiniai
yra populiariausi tarp jaunesnių žmonių. Net 80,37 proc. (86 respondentai) nurodę, jog skaito anglų
kalba leidžiamus periodinius leidinius, yra asmenys jaunesni nei 36 –erių metų. Visiškai kitokia
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Diagrama 13. 14 klausimo: Kuria užsienio (ne lietuvių) kalbas kaitote periodinius
leidinius?; atsakymų rezultatas
situacija yra su skaitančiais periodinius leidinius rusų kalba. Šia kalba išleisti leidiniai populiariausi
yra tarp vyresnių nei 36 – erių metų respondentų (77,59 proc. arba 45 respondentai skaito rusų kalba
periodinius leidinius). Vis tik ši amžiaus grupė labai plati. Norint ją tiksliau identifikuoti,
pastebima, kad šia kalba parašyti leidiniai populiariausi ne tarp senjorų, o tarp darbingo amžiaus
žmonių. Populiariausi leidiniai yra tarp 36 – 55 amžiaus respondentų. Nors ši grupė skaito ir anglų
kalba išleistus leidinius, vis tik rusų kalbos periodika labiau dominuoja. Galima teigti, jog tokia
situacija susidarė dėl istorinių aplinkybių, kada rusų kalba buvo labai dažnai vartojama kasdieniame
gyvenime daugumos šios grupės respondentų vaikystėje, jaunystėje. Taigi, norint pritraukti daugiau
jaunimo, vertėtų labiau periodikos skaitykloje akcentuoti anglų kalba leidžiamus periodinius
leidinius skirtus jaunimui. Norint pritraukti vyresnius vartotojus, labiau vertėtų akcentuoti rusų
kalba leidžiamus į vyresnę auditoriją nukreiptą periodiką. Vis tik, kalbant apie šią grupę, taip pat
negalima pamiršti ir anglų kalba leidžiamų leidinių. Visų pirma dėl to, kad ši grupė nors ir mažiau,
bet vis tiek domisi šia kalba leidžiama literatūra. Antra, dėl kartų kaitos, anglų kalba leidžiama
periodika turėtų tapti vis populiaresnė, o su rusų kalbos periodiką turėtų vykti atvirkštinis procesas.
Kitų kalbų periodiniai leidiniai tarp respondentų susilaukė mažesnio susidomėjimo (7 priedas).
Jog skaito periodinius leidinius lenkų, prancūzų kalbomis nurodė po du respondentus. Dar po vieną
respondentą nurodė, jog skaito ispanų, latvių, italų, esperanto ir švedų kalba išleistus periodinius
leidinius. Du respondentai nurodę, jog skaito užsienio periodiką ir pasirinkę „kita“ variantą
konkrečiai nenurodė, kokia kalba skaito.
Taip pat respondentų buvo prašoma nurodyti kokius jie skaito užsienio kalba parašytus žurnalus.
Jų atsakymai yra pateikti 7 priede. Vis tik yra tam tikri leidiniai, kurie kartojasi tarp nemažos dalies
respondentų. Tarp jaunimo dažnai buvo minimas „VOGUE“, tarp vyresnės kartos atstovų buvo
minimi „THE ECONOMIST“, „THE TIME“ periodiniai leidiniai.
Dauguma nurodytų periodinių leidinių, kurie leidžiami užsienio kalba, vis tik sudarė mokslinės
krypties periodikos dauguma. Būtent mokslinė periodika buvo nurodytas kaip labiausiai veikiantis
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vartotojus veiksnys, skatinantis lankytis periodikos skaitykloje (diagrama 14). Vis tik, nemaža dalis
vartotojų pasirinko „kita“ variantą. Jame nemaža dalis vartotojų nurodė, jog jiems nėra poreikio
periodiniams leidiniams (9 priedas). Fondo pakeitimai, papildymai mokslo bei užsienio kalbos
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Diagrama 7. 21 klausimo: Periodikos skaityklą lankyčiau dažniau, jei...; atsakymų
pasiskirstymas
periodika taip pat buvo minima kaip skatinantis veiksnys lankytis skaitykloje. Buvo vartotojų, kurie
išreiškė nepasitenkinimą dabartinio fondo išdėstymu. Dėl šios priežasties, juos dažniau naudotis
periodikos skaityklos paslaugomis paskatintų kitoks fondo išdėstymas. Patalpų jaukumas, tyla bei
tvarka taip pat buvo paminėtas kaip aplinkybė, kuri paskatintų naudotis skaitykla.
Reikia pažymėti, jog periodikos skaitykloje leidinius galima ne tik skaityti vietoje, bet ir pasiimti
juos į namus. Vis tik apie šią paslaugą žino palygintinai mažai respondentų. Tik 31,18 proc. (82
respondentai) apklaustųjų žino, jog periodikos skaitykloje yra teikiama tokia paslauga.
Respondentų, kurie naudojasi šia paslauga yra truputį mažiau – tik 52 respondentai. Kaip matome,
didžioji dalis respondentų, kurie žino apie tokią periodikos skaitykloje teikiamą paslaugą – ja
naudojasi. Vis tik, 42,31 proc. (22 respondentai) vartotojų, kurie ima periodinius leidinius į namus,
išreiškia pageidavimą, kad leidiniai į namus būtų išduodami ilgesniam periodui.
Apibendrinus galima teigti, jog šiuo metu periodikos skaityklos fondas atitinka skaitytojų
poreikius. Vis tik didžiausia problema išlieka žinomumo trūkumas. Dėl to, nusistačius kokį
vartotoją labiausiai norima pritraukti: moksleivį / studentą, dirbantį vidutinio amžiaus skaitytoją ar
senjorą; reikia vykdyti viešinimą pačios periodikos skaityklos kaip puikios vietos turiningo
laisvalaikio leidimui ar puikios vietos mokslinio darbo rengimui. Taip pat labai svarbu parodyti
vartotojams koks šiuo metu yra periodikos skaityklos fondas. Kadangi nemaža dalis vartotojų
nežino net tik kur yra periodikos skaitykla, bet ir kokius leidinius joje galima rasti. Kaip matome iš
tyrimo, nepakanka parodyti vartotojui, kad tokia skaitykla yra. Vartotojui reikia atskleisti kokią
naudą jis gali gauti, kokius leidinius jis ras atėjęs į periodikos skaityklą.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 Periodikos skaitykloje daugiausia lankosi vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas (moksleiviai,
studentai ar neseniai mokslus baigę asmenys) į periodikos skaityklą ateina pakankamai retai. Jie
dažniausiai apsilanko dėl reikiamos informacijos moksliniams darbams. Reikia pažymėti, jog
didžioji dauguma jaunesnio amžiaus respondentų nežinojo apie periodikos skaityklą. Apie šią vietą
tyrime dalyvavę respondentai dažniausiai sužinodavo renginių ar ekskursijų metu. Vis tik net ir tie
kurie žino apie periodikos skaityklos lokaciją, ne visada naudojasi periodikos skaityklos
paslaugomis. Dauguma įvardijo poreikio nebuvimą, kad nesinaudojimo priežastį. Tačiau reikia
pažymėti, jog ne visi respondentai tiksliai suvokia ką reiškia žodis periodika bei kokius leidinius
gali rasti šioje skaitykloje.
 Pastebima, jog norint pritraukti jaunimą, reikia akcentuoti mokslinių leidinių fondą, kuris yra
periodikos skaitykloje. Tokie leidiniai aktualūs ne tik tarp jaunimo, bet ir tarp vyresnio amžiaus
žmonių. Tačiau jaunimui tokie leidiniai itin aktualūs dėl jų mokslinių darbų, kurie rengiami tiek
mokyklos, tiek studijų laikotarpiu. Dirbantys asmenys labiau domisi regioniniais leidiniais.
Nedirbantiems aktualesnė yra miesto ir respublikinė spauda. Senjorams aktualios visos tematikos,
tačiau net ir tarp jų mokslinė periodika yra populiaresnė už kitas galimas periodinės literatūros
kryptis.
 Analizuojant užsienio kalba leidžiamus periodinius leidinius, populiariausi yra rusų ir anglų
kalbomis. Vis tik daugiau dėmesio reikėtų skirti anglų kalba leidžiamai periodikai, jeigu norima
pritraukti jaunimą. Rusų kalba leidžiami leidiniai populiarūs tarp senjorų ir vidutinio amžiaus
žmonių. Tačiau tarp vidutinio amžiaus žmonių taip pat yra populiari anglų kalba leidžiama
periodika. Reikia pažymėti, kad net ir užsienio kalba leidžiama periodika tarp respondentų buvo
populiaresnės mokslinės krypties.
 Analizuojant dabartines periodikos skaityklos erdves, respondentų nuomone, jų apstatymą
derėtų iš naujo perplanuoti. Tiesa, ne visų respondentų tokia nuomonė. Vis tik, kuo dažniau
respondentai lankydavosi periodikos skaitykloje, tuo daugiau jų išreiškė nuomonę, kad dabartinis
baldų išdėstymas nėra itin patogus. Buvo pastebėta, jog ši skaitykla yra puiki vieta grupiniams
susitikimams. Dėl šios priežasties ne visada yra išlaikoma tyla. Dėl to, buvo respondentų, kurie
būtent tylos periodikos skaitykloje ir pasigenda. Šia problemą išspręstų darbo kambariai, kuriuose
susirinkusios grupės galėtų ramiai diskutuoti netrukdydamos kitiems lankytojams. Už tokių erdvių
įrengimą pasisakė didžioji dalis respondentų. Kadangi nemaža dalis tyrime dalyvavusių
respondentų į periodikos skaityklą ateina darbuotis kompiuteriais, taip pat buvo išreikštas
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nepasitenkinimas baldų išdėstymu. Kaip teigė respondentai, saulėtą dieną nebūna itin patogu
darbuotis prie kompiuterių dėl per daug apšviestų ekranų ir pan.
 Atlikus tyrimą galima teigti, kad:
1) didžiausias šiuo metu dėmesys turi būti skiriamas periodikos skaityklos ir jos paslaugų
viešinimui. Kadangi net nuolatiniai KLAVB vartotojai ne visi žino apie tokią skaityklą.
Renginiai bei ekskursijos puiki priemonė supažindinti potencialius vartotojus su periodikos
skaitykla, tačiau tokių renginių metu reikia ne tik parodyti kur yra skaitykla įsikūrusi, bet ir
kokias paslaugas ji teikia.
2) norint pritraukti daugiau jaunimo vertėtų labiau akcentuoti mokslinius leidinius. Taip pat,
vertėtų bendradarbiauti su mokyklomis ir universitetais, kurie padėtų jaunimui atrasti periodikos
skaityklą. Kadangi, kaip tyrimas parodė, tik maža dalis žino arba yra girdėję apie šią skaityklą iš
kitų bendraamžių arba savo mokytojų / dėstytojų.
3) būtent žinomumo ir supratimo apie šios skaityklos teikiamas paslaugas stoka yra
pagrindinė problema norint pritraukti vartotojus į periodikos skaityklą. Žinomumą galima didinti
rengiant būtent šioje erdvėje renginius, tačiau čia išlieka minusas, kad lankytojai iki galo
nesuvoks kokias paslaugas ši skaitykla gali jiems pasiūlyti. Stendai su turimais ir populiariais
leidiniais taip pat gali padėti didinant periodikos skaityklos žinomumą bei populiarumą.
4) vertėtų iš naujo permąstyti periodikos skaityklos baldų išdėstymą. Kadangi kuo dažniau
vartotojai lankosi šioje skaitykloje, tuo didesnė respondentų dalis išreiškė nepasitenkinimą
dabartiniu baldų išdėstymu. Taip pat būtų galima pagalvoti apie atskirą grupinio arba
individualaus darbo erdvės įrengimą. Kadangi didžioji dalis respondentų tokia erdve norėtų
pasinaudoti.

20

PRIEDAI

iyho
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1 priedas

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės b i b l i o t e k o s
Periodikos skaityklos a n a l i z ė
Ši apklausa yra skirta išsiaiškinti Periodikos skaityklos lankytojų
poreikius bei jų lūkesčius, analizuojant turimą fondą, jo aktualumą bei šios skaityklos erdvių
pritaikomumą šioje skaitykloje besilankantiems skaitytojams. Jūsų nuoširdūs atsakymai mums
padės gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų skirtą laiką anketos atsakymams.

1. Jūsų lytis:
21%

Vyras
Moteris

79%
2. Jūsų amžius:
7%

14-16
17-23

5%

10%

7%

24-35

21%

36-50
51-55

20%

56-65
66-99
30%

3. Jūsų užimtumas:
Moksleivis
7%

Dirbantis

3%2%

17%

4%
2%

Nedirbantis
Senjoras

6%

Studentas / Menų sritis

3%

Studentas / Humanitarinių moklsų
Studentas / Socialinių moklsų
Studentas / Sveikatos mokslų
56%

Studentas / Technologijos srities
4. Kuriai bibliotekai teikiate pirmenybę?
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės
bibliotekai
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji bibliotekai

2% 4%
6%
2%
5%

Klaipėdos universiteto bibliotekai
Savo mokymosi įstaigos bibliotekai
Kitai (1 priedas)
Biblioteka nesinaudoju

81%

5. Kaip sužinojote apie Klaipėdos apskrities viešąją I. Simonaitytės biblioteką?
6%
18%
Esu jau nuolatinis lankytojas
Sužinojau renginių metu
Sužinojau iš kitų žmonių

7%

Kita (2 priedas)

69%

6. Ar lankotės kituose šios bibliotekos skyriuose (pvz., abonemento, skaityklos, interneto,
kraštotyros ir pan.)?

Taip

42%

Ne

58%

7. Ar žinote, kur yra įsikūrusi Periodikos skaitykla?

Taip

37%
42%

Taip, bet periodikos
skaitykla nesinaudoju
Ne, periodikos skaitykla
nesinaudoju
21%
8. Nesilankymo Periodikos skaitykloje priežastys:
9%

Man neaktuali periodinė spauda
Nerandu reikiamų leidinių
17%
Nepatogios Periodikos skaitykloje
esamos erdvės
Periodinę spaudą skaitau kitoje
miesto bibliotekoje
Kita (4 priedas)
Bibliotekos paslaugomis neisnaudoju

4%

58%

5%
7%

9. Kiek dažnai lankotės Periodikos skaitykloje?
3% 7%
Kasdien

8%

Keletą kartų per savaitę
Kartą per savaitę

12%

Keletą kartų per mėnesį

Kartą per mėnesį

59%

Rečiau nei kartą per savaitę

11%

10. Lankymosi Periodikos skaitykloje priežastys:
Laikraščių skaitymas
Žurnalų skaitymas

8%

16%

8%

Periodinių leidinių skaitymas
internete
Informacijos paieška rašant mokslo
darbus

13%
28%

Nemokama prieiga prie interneto /
Wi-Fi
Gera vieta rengti grupinius
susitikimus

22%
5%

Kita (5 priedas)
11. Kurios tematikos literatūra jus labiausiai domina / domintų, lankantis Periodikos skaitykloje?
Miesto spauda (pvz.; Vakarų ekspresas,
19%
Klaipėda ir pan.)
Respublikinė spauda (pvz.; Lietuvos rytas,
Vakaro žinios, Lietuvos žinios ir pan.)
Regioninė spauda (pvz.; Banga, Švyturys,
Vakarinė Palanga ir pan.)
15%
Moksliniai žurnalai (pvz.; Medicina,
Sveikatos mokslai, Pediatrija ir pan.)
Pramoginiai / laisvalaikio žurnalai (pvz.;
Žmonės, Ji, Stilius ir pan.)
Leidiniai užsienio (ne lietuvių) kalba

14%

13%

5%

34%

12. Kurių mokslo šakų periodinių leidinių pageidautumėte rasti Periodikos skaitykloje?
20%
21%
Medicinos
Socialinių mokslų

4%

Humanitarinių mokslų
Aplinkosaugos
Technologijos mokslų

27%
28%

13. Ar skaitote periodinius leidinius užsienio (ne lietuvių) kalba?

Taip
Ne

48%

52%

14. Kuria užsienio (ne lietuvių) kalba skaitote periodinius leidinius?
11%

31%
Rusų kalba
Anglų kalba

Kita (6 priedas)

58%
15. Nurodykite leidinių užsienio (ne lietuvių) kalba pavadinimus, kuriuos norėtumėte rasti
Periodikos skaitykloje.
Atsakymai pateikti 7 priede.

16. Ieškant spaudos leidinių, jūs (sunumeruokite pagal dažnumą nuo „labai dažnai“ iki „labai
retai“):
100%
Skolinasi iš kito žmogaus

80%
60%

Skaito bibliotekoje
40%
Skaito internete
Įsigyju prekybos centre

20%
0%
Labai dažnai

Dažnai

Retai

Labai retai

17. Ar dažnai skolinatės spaudos leidinių iš kito žmogaus?
16%

Taip
Ne

84%
18. Prireikus spaudos leidinių, jūs kreipiatės į biblioteką, nes:
Tai nekainuoja
Visuomet gaunate reikiamą spaudos leidinį33%

36%

Galima pasinaudoti bibliotekininko pagalba
surandant reikiamą leidinį
Biblioteka teikia pagalbą įsigyjant norimą
leidinį iš kitų institucijų (TBA)
Periodikos skaitykla nesinaudoju

2%
17%

12%

19. Ar žinojote, kad Periodikos skaitykloje esamus periodinius leidinius galima pasiimti į namus?
20%
31%

Taip
Ne
Periodikos skaitykla
nesinaudoju
49%
20. Ar naudojatės periodinių leidinių išdavimu į namus?

21%
Taip, naudojuosi

Taip, bet norėčiau, kad
išdavimo į namus terminas
būtų ilgesnis
Ne

15%
64%

21. Periodikos skaityklą lankyčiau dažniau, jei: (pasirinkite ne daugiau dviejų variantų)
22%

Fondas dažniau būtų atnaujinamas
naujais leidiniais

21%

Fonde būtų didesnė periodikos
leidinių įvairovė
Fondą sudarytų didesnė mokslinių
leidinių dalis

9%

Fondą sudarytų didesnė pramoginių /
laisvalaikio leidinių dalis

21%

Kita (8 priedas)
27%

22. Periodikos skaitykloje buvo pakeista erdvė, esamus baldus perstatant kitaip. Jūsų nuomone, ar
dabartinis esamas baldų išdėstymas Jums yra patogus?

24%
Dabartinis baldų išdėstymas
yra patogesnis
Dabartinis baldų išdėstymas
yra nepatogus

46%

Jokių pokyčių nepastebėjau
14%

Periodikos skaitykloje
nesilankau

16%
23. Jūsų nuomone, ar reikalingi bibliotekoje atskiri individualūs / grupinio darbo kambariai?
8%

Taip, tokia erdve
pasinaudočiau
Ne, man pakanka kitų
skaityklų erdvių

32%

Bibliotekos paslaugomis
nesinaudoju

60%

24. Pasidalinkite savo nuomone, ką keistumėte Periodikos skaitykloje?
Atsakymai pateikti 9 priede.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų skirtą laiką anketos atsakymams.

2 priedas
4 klausimo: Kuriai bibliotekai teikiate pirmenybę?; varianto „Kitur“ atsakymo rezultatai
Respondento
Respondento atsakymas
Nr.
0
1
4 KLAUSIMAS: KURIAI BIBLIOTEKAI TEIKIATE PIRMENYBĘ?
0
1
31
Studijuoju Vilniuje, tai lankausi retai.
62
Kretingos.
70
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių filialas.
206
Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka (ji tiesiog arčiau).
225
Klaipėdos valstybinė kolegija.
231
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.
243
MKIC
244
Vilniaus
249
Eduardo Balsio menų gimnazija
254
Eduardo Balsio menų gimnazija
255
Eduardo Balsio menų gimnazija

3 priedas
5 klausimo: Kaip sužinojote apie Klaipėdos apskrities viešąją I. Simonaitytės biblioteką ir
periodikos skaityklą?; varianto „Kita“ atsakymai
Respondento
Nr.
0
4
10
28
30
58
73
128
179
191
198
206
208
219

Respondento atsakymas
1
Esu bibliotekos darbuotoja
Ieškojau.
Atsitiktinai sužinojau ieškant literatūros baigiamajam darbui.
Internetu.
Sunkiai gaudausi toje bibliotekoje, nes esu naujokė.
Studijuojant buvau nukreipta dėstytojų.
Iš bibliotekos.
Kažkada reikėjo periodinių leidinių, susiradau atėjusi į biblioteką.
Iš bibliotekos puslapio.
Lankiausi anksčiau.
I.Simonaitytės biblioteką laikau rimta biblioteka, o kiekviena rimta biblioteka
privalo turėti puikią ir modernią periodikos skaityklą.
Paskaitų metu.
Anksčiau skaitydavau šioje bibliotekoje.

4 priedas
6 klausimo: Ar lankotės kituose šios bibliotekos skyriuose (pvz. Abonemento, skaityklos, interneto,
kraštotyros ir pan.)?; atsakymo varianto „Taip“ atvirosios klausimo dalies atsakymai
Respondento
Nr.
0
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
16
17
21
22
25
26
27
28
31
33
35
36
37
38
39
40
41
44
45
47
48
50
51
52
53
55
57
58
61
62

Respondento atsakymas
1
Abonemento, skaityklos, interneto.
Abonemento
Visuose
Abonemento ir kraštotyros skyriuose
Interneto, skaityklos
Abonemento
Abonemento, skaityklos
Visuose.
Taip, kartais skaitykloje.
Abonemento, skaityklos, interneto, kraštotyros.
Abonemento, skaityklos, interneto.
Abonemento, skaityklos.
Skaityklos.
Abonemento.
Abonemento, skaityklos, kraštotyros, rečiau – interneto.
Abonemento.
Abonemento.
Abonemento.
Abonemento, skaitykla
Taip, abonemento.
Abonemento.
Abonemento
Abonemento.
Abonemento, skaityklos.
Abonemento ir muzikos skyriuose.
Abonemento, skaityklos
Skaitykloje
Abonemento, skaityklos, interneto.
Abonemento, skaityklos.
Abonemente, interneto, bendrojoje sk., vokiečių sk.
Pempininkų skr.
Kartais naudojuosi internetu, t. y. kompiuteriais.
Skaityklos
Abonemento, retkarčiais skaityklos.
Vaikų skyrius
Abonemento, interneto
Visuose
Abonemento
Dar ne, bet norėčiau.
Periodikos, interneto, skaitykla.
Skaityklos.

4 priedo tęsinys
0
63
67
69
70
71
72
73
74
76
77
79
82
83
84
85
87
88
90
91
92
93
94
96
99
100
105
106
108
109
113
114
115
118
119
120
122
123
124
125
126
128
131
133
134
136

1
Abonemento, skaityklos.
Abonemento, interneto.
Abonemento.
Taip. Abonemento, skaityklos.
Debreceno.
Skaityklos. E. interneto.
Abonemento.
Laukininkų.
Abonemento ir skaityklos.
Abonemento
Abonemento, skaityklos ir interneto.
Ir abonemento, ir skaityklos, ir interneto skaityklos, tačiau rečiau
Skaitykla.
Skaitykla, kraštotyra, periodikos skaitykla.
Dažniau lankausi abonemente ir interneto skaitykloje, retkarčiais užeinu į
kraštotyros skaityklą.
Net nežinojau, kad yra kraštotyros skyrius.
Abonemento, skaityklos, interneto.
Abonemento.
Abonemento.
Abonemento, skaityklos, interneto.
Muzikiniame
Abonemento, skaityklos, interneto.
Vokiškų leidinių bibliotekoje, abonemento skyriuje.
Abonemento.
Interneto, skaityklos.
Tik abonemente, niekur kitur.
Kraštotyros, interneto, abonemento.
Kraštotyros, skaityklos.
Abonemento, kraštotyros, interneto skaityklos.
Abonemento.
Skaityklos, interneto, abonemento.
Skaitykla, interneto sk.
Skaitykloje.
Abonemento, skaityklos.
Abonemento, periodikos, kraštotyros
Abonemento, interneto.
Interneto, kraštotyros.
Skaityklos, abonemento skyriuose.
Skaityklos, abonemento.
Abonemento, skaityklos, interneto, muzikos ir meno.
Abonemento, skaitykla.
Skaitykla, interneto.
Abonemento, skaitykla
Skaityklos, abonemento.
Taip, lankausi abonemento skyriuje ir skaitykloje.

4 priedo tęsinys
0
137
140
143
144
145
149
150
151
152
154
156
157
159
160
162
166
168
169
171
172
177
178
179
180
182
183
185
186
191
197
198
206
207
211
212
213
215
222
224
227
230
231
232
233
234
237

1
Skaitykloje.
Abonemento, skaityklos.
Abonemento, interneto.
Abonemento ir skaityklos.
Abonemento, skaityklos, kraštotyros ir kt.
Abonemento, skaityklos, interneto.
Lankau visus bibliotekos skyrius ir poskyrius.
Interneto.
Abonemento.
Abonemento, muzikos, skaityklos.
Abonemento, skaityklos, interneto.
Abonemento, interneto, kraštotyros, skaityklos...
Abonementas, skaityklos, metodinis, kraštotyros.
Abonemento.
Abonemento.
Skaitykloje.
Abonemento.
Skaitykla.
Abonemento.
Abonemento.
Skaityklų skyriuje, kraštotyros, saugyklos, abonemento.
Interneto, abonemento, periodikos.
Abonemente.
Abonemente, skaitykloje, periodikos.
Abonemente.
Abonemento, skaityklos, interneto (retai).
Skaityklos, interneto.
Abonemento, skaityklos, informacijos.
Abonemento, vaikų skyrius.
Skaityklos, abonemento
Interneto.
Kraštotyros, interneto skyriai
Abonemento, skaityklos, kraštotyros.
Abonementas (knygos į namus).
Abonemento, kraštotyros.
Skaitykla.
Skaityklos, interneto.
Interneto.
Abonemento, skaityklos, interneto, vaikų skyriuje.
Muzikos, vaikų, jaunimo.
Abonementas.
Abonemente.
Interneto, abonemento.
Abonemento, skaityklos.
Abonemente, skaitykloje.
Abonementas, skaitykla.

4 priedo tęsinys
0
238
239
243
246
248
250
253
261

1
Skaityklos, interneto.
Skaityklos.
Interneto.
Abonemento, interneto, muzikos.
Abonemento.
Abonemento.
Skaityklos.
Abonemento, skaityklos, anksčiau interneto.

5 priedas
8 klausimo: Nesilankymo periodikos skaitykloje priežastys; varianto „Kita“ atsakymo rezultatai
Respondento
Nr.
0
11
24
27
31
43
58
76
84
89
94
104
105
111
116
122
127
128
131
139
150
162
219
225
254

Respondento atsakymas
1
Nežinau kas tai yra.
Internete skaitau.
Skaitau internete.
Skaitau internetu.
Skaitau internetu.
Nežinau kur ji yra.
Apie ją nežinojau iki dabar.
Labai retai lankausi.
Apie tokią nežinojau.
Kartais prireikia ir periodinės spaudos, bet net nežinau net kur yra periodinė
skaitykla ir dažniausiai renkuosi spaudą esančią internete.
Nebandžiau.
Nežinau, kur tokia yra.
Skaitau namie internete.
Skaitau namie.
Nežinojau, kad yra skaitykla skirta periodiniams leidiniams.
Nerandu laiko.
Laiko trūkumas.
Buvo aktualu tik rašant diplominius. Dabar nebesilankau.
Nežinojau, kad tokia yra.
Lankau ir viskas mane tenkina
Nežinau kur yra, dar neteko apie tokią girdėti.
Turiu savo spaudą.
Naudojosi savo kolegijos skaitykla.
Nesu buvusi.

6 priedas
10 klausimo: Lankymosi periodikos skaitykloje priežastys; varianto „Kita“ atsakymo rezultatai
Respondento
Nr.
0
4
61
71
87
150
157
206
225
231

Respondento atsakymas
1
Darbo reikalais.
Likęs laiko tarpas, kurį reikia praleisti tarpe veiklos, kuria užsiimu Klaipėdoje.
Gera vieta ruoštis paskaitoms ir generuoti idėjas.
Lankyčiausi, jei tikėčiausi rasti dominančią informaciją.
Informacijos paieška intelektinei laisvalaikio veiklai. Savišvieta.
Humanitarinės krypties mokslo ir mokslo populiarioji periodika ir tos pačios
krypties internetinių svetainių puslapiai.
Medžiagos kaupimas rašomiems straipsniams.
Gera vieta dirbti kompiuteriu.
Gera vieta dirbti kompiuteriu.

7 priedas
14 klausimo: kuria užsienio kalba skaitote periodinius leidinius?; varianto „Kita“ atsakymo
rezultatai
Respondento
Respondento atsakymas
Nr.
0
1
8
Vokiečių.
59
Vokiečių
61
Ispanų
68
Lenkų kalba
87
Latvių
94
Vokiečių, italų
96
Vokiečių
114
Rusų
123
Vokiečių
150
Esperanto
157
Prancūzų
177
Pagal poreikį ir rusų, ir lenkų
183
Švedų
185
Vokiečių
197
Vokiečių
206
Prancūzų
207
Vokiečių
227
Vokiečių

8 priedas
15 klausimo: nurodykite leidinių užsienio (ne lietuvių) kalba pavadinimus, kuriuos norėtumėte rasti
periodikos skaitykloje; atsakymo rezultatai
Respondento
Respondento atsakymas
Nr.
0
1
9
FOCUS
13
FINANCIAL TIME,ARGUMENTY I FAKTY
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
20
ОРГАНИЗАЦИИ
43
NATIONAL GEOGRAPHY
45
TIMES, FORBES, BUSINESSWEEK
47
ZA RULIOM, VOKRUG SVETA
48
"ROCK", "VOGUE", "SEVENTEEN", "TEEN VOGUE"
52
THE HAPPY READER, THE GENTLEWOMAN
68
RADIO RADIOLIUBITELJ RADIO ELECTRONIC IR PAN.
71
THE WALL STREET JOURNAL; THE ECONOMIST;
NEPAMENU. DOMINA ISTORIJOS, POLITOLOGIJOS, KULTUROS
73
ISTAIGUDARBO TEMOS.
80
THE ECONOMIST
82
THE ECONOMIST
PVZ. RUSU KALBA ISTORIJOS ZURNALAS DILETANT, IR INTERNETINI
85
ZURNALA RUSU KALBA "THE NEW TIMES"...
86
SWEDISH LANGUAGE, MEDICINE, PHYSIOTHERAPHY
LATVIJAS BUVNIECIBA, LATVIJAS ARCHITEKTURA, RIGAS MODES
87
SENIEJI ZURNALAI
88
GERIAU INTERNETE BUTU SKAITYTI
90
CRAFT, AKTUALUS KULTUROS, MENO ZURNALAI
94
SPIEGEL
96
RADIO
RUNNER'S WORLD, WOMEN'S RUNNING, TRAIL RUNNING, WOMEN'S
99
FITNESS, RUNNERS'S
HAKIN9, INSECURE, HITB, LINUX JOURNAL, WIRED, SMITHSONIAN,
103
SCIENTIFIC AMERICAN, MIT TECHNOLOGY REVIEW
109
PATENKINA TIE, KURIUOS RANDU
114
JOURNAL OF BEHAVIOURAL PSYCHOLOGY
136
"NATIONAL GEPGRAPHY", "TIME", "PARENTING"
149
SPORT EKSPRES,SOVETSKIJ SPORT
150
NATIONAL GEOGRAPHIC
157
"LITERATURNAJA GAZETA" "INOSTRANNAJA LITERATURA" IR T.T.
159
NOVIJ MIR
"CHINA TODAY", "BEIJING REVIEW", "THE ECONOMIST", "FINANCIAL
TIMES", "NEW SCIENTIST".. ZURNALU "BOAT", "YACHTING" LAIVYBOS TEMATIKA IR RUSU KALBA. NORETUSI KAD BUTU
174
REGULIARIAI ATNAUJINAMI IR JAU ESAMI ŽURNALŲ NUMERIAI APIE
KATERIUS BEI JACHTAS, IR VISA KITA SPAUDA UŽSIENIO KALBA
KURIUOS JAU TURITE SKAITYKLOJE.
193
GUARDIAN, THE TIME

8 priedo tęsinys
0
198
199
200
207
216
228
230
231
245
249
254
260

1
ĮVAIRIŲ
NATIONAL GEOGRAPHY
VOGUE
GALIU NURODYTI TIK TEMATIKĄ: MADA, INTERJERO DIZAINAS,
MEDICINA, IT TECHNOLOGIJOS...
ABOUT LITHUANIA HISTORY
FOTORAFIJA
VOGUE
VOGUE
VOGUE
VOGUE
VOGUE, BAZZAR
VOGUE

9 priedas
21 klausimo: Periodikos skaityklą lankyčiau dažniau, jei...; atsakymo rezultatai
Respondento
Nr.
0
4
18
35
44
65
72
73
75
76
86
87
90
94
95
105
107
111
119
121
126
135
150
153
155
169
172
191
198
200
206
213
219
224
231
233
237
249
254

Respondento atsakymas
1
Jei skaitykla būtų patrauklesnė, joje vyktų renginių.
Jei būtų poreikis.
Užsienio spauda
Būtų arti gyvenamosios vietos
Domėčiausi
Jei turėčiau daugiau laiko
Gyvenu Klaipėdos rajone
Jei nebūtų kompiuterio xD
Ji butu labiau žinomesnė
Užsienio šaliu žurnalai
Jei turėčiau daugiau laiko
Fondą sudarytu didesne kultūros, meno, rankdarbiu leidiniu dalis
Nežinau, kokie leidiniai yra dabar, todėl negaliu įvardinti ko trūksta.
Žinant kad galima pasiimti i namus galbūt naudosiuos.
Jei žinočiau, kur ji yra.
Turėdama daug laiko
Nėra poreikio naudotis Periodikos skaitykla
To reikėtų darbui
Jei reiktų studijuoti, rinkti medžiagą darbams, tai ir naudočiaus, tą ir darydavau
prieš 10 metų, bet dabar man tiesiog to nereikia
Būtų arčiau namų.
Nesilankyčiau, nes visa informacija galima rasti internete ar nusipirkti pačiam. Tai
nepalyginamai patogiau, greičiau bei moderniau
Jei leidiniai su žyma ISSN nebūtų išmėtyti visuose skyriuose. Skaitytojas pavargsta,
kai Nr. 1 yra viename aukšte, Nr. 3 abonemente, likusieji Periodikos skaitykloje.
Turėčiau daugiau laiko
Manęs nedomina periodinė spauda.
Jei būtų aktualu.
Nesilankau, nes neskaitau :)
Jei būtų toks poreikis.
Skaitykloje nejauku, nes daug triukšmo.
Pertvarkytas interjeras.
Fonde būtų suskaitmeninta kultūrinė spauda (nuo Sąjūdžio laikų) - "Šiaurės Atėnai"
nuo 1 numerio, "Liaudies kultūra" nuo 1 numerio ir pan.
Periodikos skaitykla patenkina mane
Turiu savo mėgstamus leidinius.
Jei pradėčiau daugiau domėtis periodika.
Gyvenčiau arčiau bibliotekos.
Pagal galimybes ir sveikatą, laisvu laiku nuo kitų įsipareigojimų.
Leidinių man pakanka
Jei gyvenčiau arčiau bibliotekos
Jei daugiau žinočiau.

10 priedas
24 klausimo: Pasidalinkite savo nuomone, ką keistumėte periodikos skaitykloje?; atsakymo
rezultatai
Respondento
Respondento atsakymas
Nr.
0
1
1
Gerai viskas.
13
Viskas yra gerai.
15
Periodikos skaitykloje dar nebuvau.
50
Būtų smagu, jei ankstesnių metų leidiniai būtų archyvuojami A4 formatu.
63
Nieko.
67
Nieko.
68
Būtų gerai koks nors KATALOGAS (leidinių turimų bibliotekos fonduose, ir galbūt
galimų užsisakyti ).
71
Labai būtų puiku, jeigu su studentais ir moksleiviais galėtumėme kitiems
netrukdydami rengti seminarus ir diskusijas. Tada dauguma paskaitų ir pamokų
vesčiau periodikos skaitykloje. Jeigu norėtų įsitraukti ir skaityklos lankytojai tokia
galimybė pasiūlyta.
72
Viskas yra padaryta gerai.
77
Nieko. Viskas gerai ir personalas puikus.
85
Tobulinčiau bibliotekos leidinių paieškos ir nuotolinio užsakymo sistemą.
86
Aš ją paįvairinčiau JAV ir UK leidiniais.
87
Pirma, ją reikia susirasti.
88
Nieko
89
Nesu ten buvusi.
92
Nieko nekeisčiau, ten dirba labai šauni darbuotoja, su jos pagalba randu net daugiau
nei ieškau.
95
Norėtųsi daugiau leidinių ezoterine tema.
96
Lentynas, kuriose sudėti, išeksponuoti spaudiniai, sugražinčiau į pradinę padėtį.
Šiuo metu sunku peržvelgti iškart visą turimą asortimentą, trunka ilgiau kol surandi
reikiamą leidinį. Prastas apšvietimas tarp lentynų, net saulėtą, šviesią dieną.
97
Nieko nekeisčiau, kadangi ten nesilankau.
109
Ačiū. Viskas patenkina.
111
Kadangi kol kas skaitykla nesinaudoju, tai neturiu nuomones, ką pakeisti. Bet,
manyčiau, būtinai užsuksiu paskaityti.
115
Nieko nekeisčiau.
118
Man viskas tiko.
119
Kadangi ten lankausi retai, man patinka dabartinės sąlygos ir aplinka.
136
Papildyčiau turimų leidinių gretas.
140
Didinčiau periodikos leidinių įvairovę ir jų išdavimo i namus laiką.
143
Gyvenu kitame mieste, todėl nelabai galiu objektyviai patarti, ką reikėtų pakeisti.
147
Nieko.
149
Palikčiau vasaros metu darbo laiką kaip ir įprastu laiku [ 10-19 val ].
150
Keisčiau komplektavimo logiką. Norėčiau rasti visus bibliotekoje užprenumeruotus
serijos ISSN leidinius vienoje salėje. Iškelčiau užsakymų stalą iš patalpos, kurioje
skaitoma. Tada atsakymai į skaitytojų klausimus netrikdytų skaitančiųjų. Reikėtų
penketo parodų stendų, parodos atkreipia dėmesį į visuomeninio gyvenimo
aktualijas, retus leidinius, įdomius šaltinius.

10 priedo tęsinys
0
157

159
166
172
177
180
182
184
186
190
193
198
199
200
207

211

212
215
216
217
223
225
226
232
233

1
Pirmiausia užtikrinčiau kur kas tobulesnį internetinį ryšį (net ir į šią anketą buvo
sudėtinga atsakyt, nes nuolat strigo elektroninis ryšys); antra - kaip rimtosios
(mokslinio pobūdžio) periodikos skaitytoja labai norėčiau kur kas labiau izoliuotos
(kamerinės) erdvės (Ir apskritai rimtosios (mokslo ir mokslo populiariosios)
periodikos (ir ne tik periodikos) bei interneto skaitytojai galėtų turėti atskiras
(kamerines) skaityklos patalpas arba bent kad mokslo krypčių periodika būtų
abėcėlės tvarka išdėstyta kuo atskiriau nuo vienadienės ar grynai pramoginės
periodikos - kol apeinami dabartinių lentynų "labirintai" tai paprasčiausiai
pasiklystama ); trečia - menkai tenkina dabartinis Periodikos skaityklos baldų
išdėstymas (apie "labirintus" žr. ankstesnį sakinį) : nejauku sėdėti prie kompiuterių,
kurių monitoriuose bet kas, praeinantis pro šalį, gali matyti tavo veiklą, o po pietų
saulė taip spigina į skaityklos langus ir kompiuterių ekranus (bei leidinių puslapius),
kad tai gali tapti pagrindine akių ligų atsiradimo priežastimi...
Bibliotekininko darbo vietą, stalų ir lentynų išdėstymą.
šioje skaitykloje nesilankau
Negaliu pasakyti, nes nesilankau
Perkeisčiau esamus baldus, nepatogu, nejauku, atrodo kaip išspardyti be vieningo
stiliaus.
Baldų išdėstymą !!!
Nesilankau
Nežinau
Reikalingas geresnis apšvietimas ir individualios darbo vietos.
Nieko
Įdiegčiau daugiau naujovių.
Reikia keisti daug ką, pirmiausia darbuotojų požiūrį i skaitytoją.
Neturiu nuomonės
Daugiau erdvės skaitytojui
Keisčiau baldų išdėstymą, dabartinis labai darko erdvę, visoje skaitykloje labia
tamsu, ištisą dieną turi degti elektra. Darbuotojų stalas pastatytas "atbulai" , t.y. jos
sėdi nugara į langą, tai šiurkštus ergonominių taisyklių pažeidimas.
Vargšės bibliotekininkės sėdi ir akis gadina. Ypač kai geras oras ir dar saulė šviečia.
Atėjęs matai tamsią skylę, mano nuomone, tai estetinio vaizdo nėra, negali įėjęs
pasisveikinti. Man nepatinka, bet čia tik mano nuomonė.
Man nepatinka išdėstymas lentynų ir darbuotojų nesimato įėjus pro duris. Baldų
išdėstymas be jokios sistemos, nėra jaukumo.
Maloni aplinka
Linkėjimai. Ačiū už paslaugas.
Nieko
Nepatogus baldų išdėstymas, nes negali apžvelgti ką skaitykla turi. Anksčiau
būdavo galima iš karto matyti kur yra reikalingas leidinys.
Kad nelabai yra ką ir norėčiau keisti. Nes jūsų periodikos skaitykla yra puiki ir jai
nereikia pakeitimų.
Super biblioteka.
Viskas yra labai patogu, ramu. Norėtųsi daugiau leidinių.
Darbuotojai itin malonūs, taktiški, paslaugūs, optimistiški, eruditai. Sutinka kaip
geriausią draugą, maloniai bendrauja. Jautiesi laukiamas, globojamas, skatinamas
tobulėti. Norisi apsilankyti vėl ir vėl. Nuoširdžiausias ačiū.

10 priedo tęsinys
0
234
237

250
253
261

1
Svarbiausia, kad skaitykloje būtų tyla.
Norėjau pasinaudoti kompiuteriu, bet švietė saulė ir nieko nesimatė. Prieš pertvarką
buvo patogiau. Gaila darbuotojų, jos kasdien turi dirbti: ar saulė šviečia, ar šviesa
krenta tiesiai į ekraną.
Smagiau buvo, kai pasitikdavo darbuotojos, o dabar pasitinka juoda durų erdvė
(skylė), kuri šiek tiek gąsdina.
Viskas tinka, labai malonus aptarnavimas. Kartais ilgai tenka laukti „Gimtojo
žodžio“.
Periodikos skaitykloje lankiausi kiek anksčiau. Atėjusi šiandien (06-02 d.) nustebau.
Mano nuomone, stalas aptarnaujantis skaitytojus, stovi netinkamoje vietoje, per
daug atvira. Lentynos atsuktos į salę sumažina erdvę, todėl mano nuomone prie
sienos lentynos tiko labiau. Šitas periodikos skaityklos erdvės pakeitimas nėra
geras, baldai sustatyti netinkamai. Mano nuomone reikalingas kitoks išplanavimas.

11 priedas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Leidiniai užsienio kalba
Pramoginiai / laisvalaikio žurnalai
Moksliniai žurnalai
Regioninė spauda
Respublikinė spauda
Miesto spauda

Kasdien
ateinantys

Keletą kartų
per savaitę

Kartą per
savaitę

Keletą kartų
per mėnesį

Kartą per
mėnesį

Rečiau nei
kartą per
mėnesį

1
2
4
1
2
3

6
3
7
4
8
8

3
6
7
1
8
6

6
9
15
4
4
9

6
9
13
3
6
3

33
21
73
8
17
21

9 ir 11 kausimų atsakymų palyginimas

Nenurodę
kiek dažnai
lankosi
skaitykloje
42
27
57
3
18
22

12 priedas

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Leidiniai užsienio kalba
Pramoginiai / laisvalaikio žurnalai
Moksliniai žurnalai
Regioninė spauda
Respublikinė spauda
Miesto spauda

Moksleivis
24
21
28
2
3
5

Studentas
18
11
35
1
11
7

Dirbantis
53
42
102
16
43
50

3 ir 11 klausimų rezultatų palyginimas

Nedirbantis
2
2
6
0
1
5

Senjoras
4
4
9
6
7
7

13 priedas
Kita

100%
90%

Gera vieta rengti
grupinius
susitikimus

80%
70%

Nemokama prieiga
prie interneto / WiFi

60%
50%

Informacijos
paieška, rašant
mokslo darbus

40%

Periodinių
spaudinių
skaitymas
internete
Žurnalų skaitymas

30%
20%
10%
0%

Kasdien
ateinantys

Keletą kartų per Kartą per savaitę Keletą kartų per Kartą per mėnesį Rečiau nei kartą
savaitę
mėnesį
per mėnesį

9 ir 10 klausimų rezultatų požymių palyginimas

Nenurodę kiek
dažnai lankosi
skaitykloje

Laikraščių
skaitymas

