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ĮŽANGA 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB) 2015 m. pradėjo 

vykdyti savo lankytojų tyrimus, siekdama sužinoti, kokie lankytojai renkasi LNB, ar jie 

yra patenkinti bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kokie būtų jų poreikiai, kurių šiuo 

metu biblioteka nepatenkina, bet galėtų tenkinti ateityje. LNB kelia sau tikslą ištirti 

bibliotekos paslaugų vartotojų profilį ir pasitenkinimą paslaugomis (nustatyti 

pasitenkinimo indeksą), atlikti lankytojų poreikių analizę, kuri leistų bibliotekos 

darbuotojams priimti sprendimus dėl  bibliotekos paslaugų  plėtros ir tobulinimo. 

Vienas iš šio tikslo uždavinių – ištirti LNB (lankytojo) vartotojo profilį, naudojimosi LNB 

paslaugomis aspektus ir ištirti pasitenkinimą jomis. Šiam uždaviniui įgyvendinti š.m. 

rugsėjo 17 d. – spalio 1 d. buvo vykdomas kiekybinis tyrimas – reprezentatyvi LNB 

lankytojų apklausa internetu. Tyrimo metu apklausti 404 LNB lankytojai, bibliotekoje 

apsilankę per pastaruosius metus (pasirinktas tyrimo laikotarpis – 2014 m. liepos 14 d. 

– 2015 m. liepos 15 d.). Sudarant klausimyną, remtasi kokybinio fokusuotų diskusijų 

grupių tyrimo rezultatais ir lankytojų atskleistomis įžvalgomis. Kokybinio tyrimo 

rezultatų analizė pateikta I-oje ataskaitoje. 

Šioje tyrimo ataskaitoje pateikti kiekybinio LNB lankytojų tyrimo (apklausos internetu) 

rezultatų analizė ir išvados. Atskaitą sudaro trys skyriai, pabaigoje pateikiami priedai. 

Pirmajame ataskaitos skyriuje pristatyta tyrimo metodika, antrasis skyrius skirtas 

tyrimo rezultatų analizei. Pirmoje tyrimo analizės dalyje aprašytas LNB lankytojo 

profilis, antrame – išanalizuoti lankymosi įpročiai. Trečioji antrojo skyriaus dalis skirta 

LNB teikiamų paslaugų vertinimo analizei, ketvirtojoje – pateiktas apskaičiuotas 

vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo LNB paslaugomis indeksas. Penktojoje dalyje 

atskleisti lankytojų lūkesčiai bibliotekai ateityje. Trečiajame ataskaitos skyriuje 

pateiktas tyrimo rezultatų analizės apibendrinimas ir išvados.  
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1. TYRIMO METODIKA 

 

Kiekybinio tyrimo metodas – internetinė apklausa (klausimynas pateikiamas Priede Nr. 

1).    

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip LNB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas. 

Tyrimo uždaviniai: 

 Ištirti lankymosi LNB įpročius (lankymosi dažnis, tikslai, naudojamos paslaugos); 

 Ištirti, kaip vertinamos LNB teikiamos paslaugos ir apskaičiuoti pasitenkinimo 

LNB paslaugomis indeksą; 

 Atskleisti lankytojų keliamus lūkesčius LNB. 

 

Tyrimo imtis: 404 LNB lankytojai1, bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) apsilankę per 

pastaruosius 12 mėn.2 

 

Respondentų atranka:  

Tyrimo atranka buvo vykdoma remiantis LNB sudaryta lankytojų duomenų baze, 

siunčiant pakvietimus pateiktoje bibliotekos lankytojų duomenų bazėje esančiais 

kontaktais (el. pašto adresais). Kvotos buvo taikomos amžiui  ir lyčiai (remiantis 

lankytojų duomenų bazės duomenimis). 

 

Tyrimo klausimynas apima tokias sritis: 

 Lankytojų lankymosi įpročiai LNB; 

 LNB teikiamų paslaugų vertinimas;  

 Lankytojų lūkesčiai LNB; 

 Socialinės-demografinės charakteristikos. 

                                                      

1 Esant tokiai LNB lankytojų imčiai, paklaidos dydis yra ± 4,63. Tarkime, jei 50 proc. tiriamųjų atsakė, kad naudojasi tam tikra LNB 

teikiama paslauga, tai reiškia, kad tikrasis visų tiriamųjų (ne tik apklaustųjų tyrimo metu) procentas, kuris naudojosi paslauga yra 

intervale nuo 45,37 proc. iki 54,63 proc. Teigti, kad tai yra tiesa statistiniu požiūriu galime su 95 proc. tikimybe. 

2 Tyrimo laikotarpis: 2014 m. liepos 14 – 2015 m. liepos 15 d. Tyrimui atrinkti asmenys, kurie tiriamuoju laikotarpiu 

persiregistravo/užsiregistravo bibliotekoje, buvo ne jaunesni nei 16 metų amžiaus, ne užsieniečiai ir kurie pateikė savo 

kontaktinius duomenis.  
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2. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

2.1. LNB lankytojų profilis 

 

Remiantis LNB vartotojų registracijos duomenų bazės duomenimis, laikotarpiu nuo 

2014 liepos 14-2015 liepos 15d. iš visų apsilankiusių bibliotekoje asmenų 4028 atitiko 

šiuos kriterijus: nurodytu laikotarpiu užsiregistravo/persiregistravo bibliotekoje, buvo 

 ne jaunesni nei 16 metų amžiaus, ne užsieniečiai ir pateikė savo kontaktus. 17 žmonių 

pateko į suformuotą duomenų bazę, bet jie nepateikė savo kontaktinės informacijos.  

Lentelė 1. LNB vartotojų skaičius tiriamuoju laikotarpiu 

 Lankytojų skaičius 

Kontaktų, kuriuose nurodytas el. pašto adresas, skaičius 3823 

Kontaktų, kuriuose nurodytas telefono numeris, skaičius 3890 

  Kontaktų, kuriuose nurodytas telefono numeris, tačiau nėra el. pašto 

adreso, skaičius 

188 

Kontaktų, kuriuose nurodytas telefono numeris, ir yra pateiktas el. pašto 

adresas, skaičius 

3702 

Kontaktų, kuriuose nurodytas tik el. pašto adresas, skaičius 121 

Lankytojų skaičius, nenurodęs jokių kontaktinių duomenų (nei el. pašto 

adreso, nei telefono Nr.) 

17 

Iš viso lankytojų: 4028 

Šaltinis: LNB lankytojų duomenų bazė  

 

Lyginant LNB lankytojų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį, matyti, kad didžiąją bibliotekos 

lankytojų dalį sudaro 18-25 m. amžiaus asmenys (48,7 proc.) ir moterys (65 proc.) 

(Lentelė 2, Lentelė 3). 

Lentelė 2. LNB lankytojų ir tyrime dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal amžių 

Amžiaus grupė LNB 
lankytojai, 
skaičius 

LNB lankytojai 
proc. 

Tyrime 
dalyvavusių 
skaičius 

Tyrime 
dalyvavusių 
proc. 

16-17 310 7,7 34 8,4 

18-25 1960 48,7 161 39,9 

26-34 704 17,5 66 16,3 

35-44 424 10,5 58 14,4 
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Amžiaus grupė LNB 
lankytojai, 
skaičius 

LNB lankytojai 
proc. 

Tyrime 
dalyvavusių 
skaičius 

Tyrime 
dalyvavusių 
proc. 

45-54 258 6,4 35 8,7 

55-64 161 4,0 20 5,0 

65+ 211 5,2 30 7,4 

 

Organizuojant LNB lankytojų nuomonės tyrimą, buvo orientuojamasi į LNB duomenų 

bazėje tiriamuoju laikotarpiu esančių asmenų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. Kitos 

socialinės – demografinės charakteristikos, reikalingos vartotojų (lankytojų) tyrimui, 

LNB lankytojų duomenų bazėje nėra fiksuojamos3. 

   

Lentelė 3. LNB lankytojų ir tyrime dalyvavusių pasiskirstymas pagal lytį 

Lytis LNB lankytojai, 
skaičius 

LNB lankytojai 
proc. 

Tyrime 
dalyvavusių 
skaičius 

Tyrime 
dalyvavusių 
proc. 

Vyras 1411 35,0 125 30,9 

Moteris 2615 65,0 279 69,1 

 

Vertinant tyrime dalyvavusių respondentų socialines – demografines charakteristikas, 

tyrime dalyvavusieji lankytojai daugiausia turi įgiję aukštąjį išsilavinimą (74,5 proc.), yra 

nesusituokę (59,4 proc.), 1 šeimos nariui per mėnesį tenka daugiau nei 291 Eurų 

pajamų (59,7 proc.), o šeimoje paprastai gyvena 2 arba 4 asmenys (po 25, 2 proc.), ir 

daugiausia tai yra dirbantys asmenys (57,2 proc.) (Paveikslas 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Tyrimo organizavimo metu susidurta su duomenų rinkimo problematika dėl LNB turimos duomenų bazės nefunkcionalumo. 
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Paveikslas 1. LNB lankytojų tyrimo respondentų socialinės-demografinės charakteristikos  

 

 

 

 

Apibendrinant LNB duomenų bazėje esančią informaciją apie lankytojus ir kiekybinio 

tyrimo respondentų socialines – demografines charakteristikas, galima daryti išvadas, 

kad LNB daugiausia lankosi moterys, studentai (18-25 metų amžiaus), nesusituokę, 
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turintys aukštąjį išsilavinimą, per mėnesį gaunantis 291 Eurų pajamų 1 šeimos nariui ir 

gyvenantys 2 arba 4 asmenų namų ūkiuose, asmenys. 

 

2.2. Lankytojų lankymosi įpročiai LNB 

 

Siekiant išsiaiškinti LNB lankytojų lankymosi įpročius bibliotekoje, buvo tiriami šie 

aspektai: 

 Lankymosi dažnumas, 

 Lankymosi tikslas, 

 Skaityklos, kuriose lankosi, 

 LNB paslaugos,  

 Informacinės sklaidos šaltiniai apie LNB veiklą.  

 

Tyrime dalyvavusių buvo teirautasi, kaip dažnai per pastaruosius 12 mėn. jie lankėsi 

LNB. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia lankytojai į šią biblioteką užsuka kartą per 

ketvirtį arba kartą per pusmetį ir rečiau. Ketvirtadalis LNB lankytojų bibliotekoje lankosi 

1-2 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad LNB neturi daug „lojalių“, t.y., dažnai 

besilankančių lankytojų – asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent 3 kartus per mėnesį 

bei ateinančių kartą per savaitę ir dažiau, sudaro apie 15 proc. visų LNB lankytojų 

(Paveikslas 2). 

Paveikslas 2. Lankymosi dažnumas LNB 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Klausimas Nr. 1: Kaip dažnai lankėtės Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje per pastaruosius 12 mėn.? 
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LNB lankytojai bibliotekoje per pastaruosius 12 mėn. daugiausia lankėsi mokslo ir 

studijų tikslais: ieškodami akademinės (72,3 proc.) bei profesinės (specifinės) (46,8 

proc.) literatūros ir leidinių (Paveikslas 3). Dėl laisvalaikio literatūros ir leidinių į LNB 

užsuka apie penktadalį jos lankytojų (21,8 proc.).  

 

Paveikslas 3. Lankymosi LNB tikslai 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimas Nr. 2. Kokiais tikslais lankėtės Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje per pastaruosius 12 mėn.? (galimi 
keli atsakymai) 

 

Tyrimo metu LNB lankytojų taip pat buvo teirautasi, kokiose LNB skaityklose lankėsi 

per pastaruosius 12 mėn. Tyrimo rezultatai rodo, kad lankytojai daugiausia lankėsi 

Bendrojoje skaitykloje (69,1 proc. lankytojų). Ketvirtadalis LNB lankytojų lankėsi 

Lituanistikos skaitykloje (Paveikslas 4). 

Retų knygų ir rankraščių skaitykloje per tiriamąjį laikotarpį apsilankė kiek mažiau nei 

penktadalis LNB lankytojų. Periodikos skaitykla ir Vaikų literatūros skaitykla sulaukė 

kiek mažiau nei po šeštadalį visų LNB lankytojų. Mažiausiai populiarios – Palangos 

vasaros ir Orientalistikos skaityklos. Pastebėtina, kad apie dešimtadalį LNB lankytojų 

per pastaruosius 12 mėn. LNB skaityklose iš viso nesilankė. 
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Paveikslas 4. Skaityklos, kuriose LNB lankytojai lankėsi per pastaruosius 12 mėn. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Klausimas Nr. 3: Kokiose Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos skaityklose lankėtės per pastaruosius 12 mėn.? 
(galimi keli atsakymai) 
 

 

Tyrimo metu buvo klausta, kokiomis LNB paslaugomis LNB lankytojai naudojosi per 

pastaruosius 12 mėn. Tyrimo rezultatai rodo, kad LNB lankytojai dažniausiai naudojosi 

bibliotekos katalogais (61,6 proc. lankytojų) ir elektroninėmis duomenų bazėmis (45,8 

proc.) (Paveikslas 5). Kiek mažiau nei trečdalis LNB lankytojų naudojosi dokumentų 

(leidinių)  kopijavimo/ skenavimo (30,4 proc.) ir dokumentų užsakymo internetu (29,2 

proc.) paslaugomis.  
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Paveikslas 5. LNB paslaugos, kuriomis lankytojai naudojosi per pastaruosius 12 mėn. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Klausimas Nr. 4: Kokiomis Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos paslaugomis naudojotės per pastaruosius 12 mėn.? 
(galimi keli atsakymai) 
 
 

Lyginant informacijos sklaidos šaltinius, LNB lankytojai dažniausiai naudojosi LNB 

internetine svetaine (www.lnb.lt) (64,4 proc.). Informacinius stendus bibliotekoje/ 

skaityklose skaito kiek mažiau nei penktadalis (17,8 proc.) visų LNB lankytojų, 

dalyvavusių tyrime (Paveikslas 6). 

Pastebėtina, kad apie ketvirtadalis respondentų naudojasi skaitmeniniais informacijos 

sklaidos šaltiniais apie LNB veiklą, t.y., interaktyvios bibliotekos paslaugomis, 

tinklaraščiais/ LNB naujienų puslapiais bei Facebook paskyra. Atkreiptinas dėmesys, 

kad taip apie ketvirtadalį respondentų nesidomi LNB veikla – nesinaudoja jokiais 

informacijos sklaidos šaltiniais apie LNB veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lnb.lt/
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Paveikslas 6. Naudojimasis informacijos sklaidos šaltiniais apie LNB veiklą 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klausimas Nr. 5: Kokiais informacijos sklaidos šaltiniais apie Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos veiklą 
naudojotės per pastaruosius 12 mėn.? (galimi keli atsakymai) 
 
 

Apibendrinant LNB lankytojų lankymosi įpročius bibliotekoje, galima teigti, kad LNB 

lankytojai daugiau epizodiniai, apsilankantys kartą per ketvirtį ir rečiau, dažniausiai 

asmenys čia lankosi mokslo ir studijų tikslais. Daugiausia lankytojų naudojasi 

Bendrosios ir Lituanistikos skaityklomis. Dažniausiai naudojamos LNB paslaugos – tai 

bibliotekoje esantys katalogai ir prieiga prie elektroninių duomenų bazių. Tyrimo 

rezultatai leidžia kelti prielaidą, kad laikas, kurį LNB lankytojai praleidžia bibliotekoje, 

yra ribotas – apie trečdalis lankytojų naudojasi kopijavimo/ skenavimo paslaugomis, 

taip pat užsisako dokumentus internetu iš anksto.  

Populiariausias informacijos sklaidos šaltinis apie LNB veiklą yra jos tinklalapis, dar apie 

ketvirtadalis lankytojų apie LNB veiklą susižino skaitmeninėje erdvėje. 

 

2.3. LNB teikiamų paslaugų vertinimas 

 

Siekiant atskleisti LNB teikiamų paslaugų vertinimą, buvo tiriami šie aspektai: 

 Bendras LNB paslaugų vertinimas, 

 Skaityklose teikiamų paslaugų vertinimas, 
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 LNB teikiamų paslaugų aspektų vertinimas, 

 Lankytojų aptarnavimo vertinimas, 

 Techninių sąlygų vertinimas, 

 LNB kaip įstaigos vertinimas. 

 

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad bendras LNB paslaugų vertinimas yra palyginti geras 

– didžioji dauguma (73 proc.) tyrimo dalyvių LNB teikiamas paslaugas vertina gerai ir 

labai gerai. Vidutiniškai LNB lankytojai LNB paslaugas įvertino 8,03 balo (vertinimo 

skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 reiškė „labai blogai“, o 10 – „labai gerai“). Labai blogai ir 

blogai vertinančių LNB paslaugas yra vos 2 proc. tyrimo dalyvių (Paveikslas 7). 

 

Paveikslas 7. Bendras LNB paslaugų vertinimas 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Klausimas Nr. 6: Kaip Jūs bendrai vertinate Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos teikiamas paslaugas? Įvertinkite 
skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai. 
 

Nors vyrai LNB vertina kiek geriau nei moterys (vyrų vidutinis vertinimas yra 8,13 balo, 

moterų – 7,99 balo), tačiau statistiškai reikšmingas skirtumas4 nenustatytas. Statistiškai 

reikšmingi skirtumai nustatyti vertinimuose pagal amžių. Geriausiai LNB paslaugas 

vertina vyriausi lankytojai (65 metų amžiaus ir vyresni) bei 45-54 metų amžiaus 

asmenys. Jaunesnio amžiaus asmenys (iki 25 metų amžiaus) yra kiek santūresni ir 

bendrai LNB teikiamas paslaugas vertina kiek prasčiau (Paveikslas 8). 

                                                      

4 Frazė statistiškai reikšmingas skirtumas interpretuotina taip: imtyje užfiksuotas toks didelis skirtumas, jog labai tikėtina, kad tai 

neatsitiktinumas ir toks skirtumas egzistuoja ir populiacijoje - egzistuoja mažesnė nei 5 proc. tikimybė, kad nustatytas skirtumas 

buvo tik atsitiktinumas. 
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Paveikslas 8. Bendras LNB paslaugų vertinimas pagal amžių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti skaityklų, kuriose lankėsi, teikiamas 

paslaugas. Kaip jau minėta, lankytojai daugiausia lankėsi Bendrojoje ir Lituanistikos 

skaityklose, o apie penktadalį lankytojų – ir Retų knygų ir rankraščių skaitykloje. 

Pastarojoje teikiamos paslaugos vidutiniškai įvertintos 8,63 balo, Lituanistikos – 8,53 

balo, o Bendrojoje skaitykloje teikiamos paslaugos – 8,21 balo (Paveikslas 9).  

Atkreiptinas dėmesys, kad skaityklų paslaugoms įvertinti geriau tiktų ne 

reprezentatyvus, visos LNB mastu atliekamas tyrimas, o detalus, kiekvienoje skaitykloje 

atliekamas, tačiau taikant vienodą tyrimo metodą ir jam tinkamą įrankį, tyrimas.  
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Paveikslas 9. LNB skaityklų vertinimas 

 

 

Klausimas Nr. 7. Kaip bendrai vertinate paslaugas, teikiamas Lietuvos nacionalinės bibliotekos skaityklose? Įvertinkite skalėje nuo 
1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai. 
*respondentai vertino tik tų skaityklų, kuriose lankėsi per pastaruosius 12 mėn., paslaugas 

 

 

Vertindami skirtingus LNB paslaugų aspektus, geriausiai LNB lankytojai vertina 

bibliotekoje saugomų dokumentų gausą ir įvairovę (vidutinis vertinimo balas 8,34 balo, 

kur 1 reiškia „labai blogai“, 10 – „labai gerai“), Libis suvestinio katalogo informatyvumą 

(vidutinis vertinimo balas 8,27) bei dokumentų užsakymo internetu patogumą (8,19 

balo). Prasčiausiai vertinama elektroninių duomenų bazių gausa (7,83 balo) ir prieiga 

prie skaitmeninių dokumentų (7,74 balo) (Paveikslas 10). Atkreiptinas dėmesys, kad 

didelė dalis respondentų vertindami šiuos aspektus neturėjo nuomonės. Galima daryti 

prielaidą, kad LNB lankytojai šiomis paslaugomis nesinaudoja arba šie paslaugų 

aspektai jiems yra neaktualūs. 
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Paveikslas 10. LNB paslaugų aspektų vertinimas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klausimas Nr. 8: Kaip vertinate šiuos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paslaugų aspektus? Įvertinkite skalėje 
nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai. 
*Vertinimai skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai.  
n – respondentų skaičius, vertinamajam aspektui suteikęs vertinimo balą nuo 1 iki 10. 

 

Lankytojai aptarnavimą LNB vertina palyginti gerai – visiems vertinamiesiems 

aptarnavimo aspektams vidutiniškai skirta nuo 8,17 iki 8,94 balo. Kiek mažesnis 

vertinimo balas skirtas registratūroje ir informacijoje dirbantiems darbuotojams bei 

paslaugų teikimo tvarkos aiškumui ir suprantamumui (Paveikslas 11). 
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Paveikslas 11. Aptarnavimo LNB vertinimas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimas Nr. 9: Kaip vertinate lankytojų aptarnavimą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje? Kiekvieną teiginį 
įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku. 
 
 

LNB lankytojai, dalyvavę tyrime, buvo paprašyti įvertinti tokias technines sąlygas kaip 

interneto greitis, skaityklių, kompiuterių, kopijavimo ir skenavimo aparatų 

pakankamumas ir kokybė. Bibliotekoje veikiančio interneto greitis vertinamas 

geriausiai iš visų techninių aspektų (vidutinis vertinimo balas – 8 balai). Prasčiau 

vertinamas techninių priemonių (skaityklių, kompiuterių, kopijavimo ir skenavimo 

aparatų) kiekis ir kokybė (Paveikslas 12). Prasčiausiai įvertinta esanti kopijavimo/ 

skenavimo paslaugų kaina (vidutinis vertinimas – 5,7 balo). 

Paveikslas 12. Techninių sąlygų vertinimas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klausimas Nr. 10: Kaip vertinate Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje esančias technines sąlygas, 
reikalingas naudojimuisi bibliotekos 
paslaugomis? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 
10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai. 
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Kiekybinio tyrimo dalyviai buvo paprašyti įvertinti tam tikrus LNB kaip įstaigos 

aspektus, kurie buvo atskleisti kokybinio (fokusuotų diskusijų grupių) tyrimo metu5. 

LNB lankytojai geriausiai vertina užsakytų leidinių gavimo greitį (vidutinis vertinimas – 

8,45 balo). Tačiau kiti LNB kaip įstaigos aspektai vertinami tik vidutiniškai ir prasčiau. 

Prasčiausiai vertinama orientacija patalpose (vidutinis vertinimo balas – 6,86 balo), 

informacijos apie vykstančius renginius/ parodas pakankamumas (6,67 balo), ir 

labiausiai lankytojai nepatenkinti ribotomis galimybėmis leidinius išsinešti į namus 

(5,07 balo) (Paveikslas 13).  

 

Paveikslas 13. LNB kaip įstaigos vertinimas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimas Nr. 11: Galvodami apie Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką kaip įstaigą, kaip vertinate (kiekvieną teiginį 
įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – visiškai sutinku). 

 

Apibendrinant LNB paslaugų vertinimą, galima teigti, kad bendrai LNB paslaugos 

vertinamos gerai ir labai gerai. Geriau LNB paslaugas vertina vyresni, kiek prasčiau – 

jaunesni bibliotekos lankytojai. Geriausiai LNB lankytojai vertina bibliotekoje saugomų 

dokumentų gausą ir įvairovę, Libis suvestinio katalogo informatyvumą bei dokumentų 

                                                      

5 Kokybinio tyrimo rezultatų analizė pateikta I-oje vartotojų tyrimo ataskaitoje. 
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užsakymo internetu patogumą. Bendrieji lankytojų aptarnavimo aspektai bibliotekoje 

taip pat vertinami gerai, tačiau kiek žemesnių vertinimų sulaukė registratūroje ir 

informacijoje dirbantys darbuotojai bei paslaugų teikimo tvarkos aiškumas ir 

suprantamumas.  

Bibliotekoje veikiančio interneto greitis vertinamas geriausiai iš visų techninių aspektų. 

Prasčiau vertinamas techninių priemonių (skaityklių, kompiuterių, kopijavimo ir 

skenavimo aparatų) kiekis ir kokybė, o prasčiausiai įvertinta esanti kopijavimo/ 

skenavimo paslaugų kaina.  

LNB įstaigos kontekste, lankytojai geriausiai vertina užsakytų leidinių gavimo greitį. 

Prasčiausiai vertinamas aspektas – orientacija patalpose, informacijos apie vykstančius 

renginius/ parodas pakankamumas, o labiausiai lankytojai nepatenkinti ribotomis 

galimybėmis leidinius išsinešti į namus. 

 

2.4. LNB lankytojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas 

 

Siekiant nustatyti LNB lankytojų pasitenkinimą bibliotekos teikiamomis paslaugomis, 

galimos dvi alternatyvos6: 

Remiantis pirmąja alternatyva, apskaičiuota remiantis Net Promoters metodika7 ir 

klausimu „kokia tikimybė, kad Jūs, remdamiesi savo dabartine patirtimi, 

                                                      

6 Detalus šių alternatyvų skaičiavimas pateiktas LNB vartotojų pasitenkinimo indekso skaičiavimo metodinėse gairėse. 

7 Skaičiavimo paaiškinimas pateiktas Priede Nr. 2 
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rekomenduosite LNB apsilankyti savo šeimos nariams, draugams, kolegoms?“, LNB Net 

Promoters balas sudaro 35,4 %8 

Kita vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis įvertinimo alternatyva – tai LNB 

vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo indeksas (VPI)9. 

2015 m. LNB vartotojų tyrimo rezultatai atskleidžia, kad LNB vartotojų pasitenkinimo 

indeksas yra 77,4 proc. (pasirenkant I-ą skaičiavimo alternatyvą) arba 76,9 proc. 

(pasirenkant II-ą skaičiavimo alternatyvą) (Lentelė 4). 

 

Lentelė 4. LNB vartotojų pasitenkinimo indeksas 2015 m. 

*Klausimo, susijusio su atskirų LNB skaityklų vertinimu (Kl. Nr. 7: „Kaip bendrai vertinate paslaugas, teikiamas LNB skaityklose?) į 

VPI skaičiavimą traukti nerekomenduojama dėl nedidelio atsakomumo į kai kuriuos klausimo variantus ir dėl to esančių 

nereprezentatyvių atsakymų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

8 Šis balas naudojamas vartotojų lojalumui įvertinti; vertinamas lyginant su kitomis tos pačios srities/ sektoriaus organizacijomis 

(bibliotekomis). Balas gali svyruoti nuo -100 iki +100. Laikoma, kad 0-50 balas yra geras, 50-100 – puikus. 

9 Šio indekso detalus skaičiavimas apibūdintas LNB vartotojų pasitenkinimo indekso skaičiavimo metodinėse gairėse. 
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2.5. Lankytojų lūkesčiai LNB 

 

Siekiant ištirti lankytojų lūkesčius LNB, tyrimo metu buvo teirautasi, kas lankytojams 

būtų aktualiausia, kad LNB mielai lankytųsi ateityje. Šie lūkesčiai buvo suformuoti 

remiantis kokybinio (fokusuotų diskusijų grupių) lankytojų tyrimo rezultatais. 

LNB lankytojai labiausiai pageidauja daugiau galimybių išsinešti leidinius į namus 

(vidutinis vertinimo balas – 8,94 balo, kur 1 reiškė „visiškai neaktualu“, 10 – „labai 

aktualu“) bei  patogių skaitymo galimybių pačioje bibliotekoje (vidutinis vertinimas – 

8,81 balo). Taip pat LNB lankytojai pageidautų, kad LNB dirbtų ilgiau vakarais/ 

savaitgaliais (vidutinis vertinimo balas – 7,78 balo). Mažiausiai aktualios LNB paslaugos, 

kurios bibliotekos patrauklumui turėtų mažiausią įtaką – tai siūlomos vaikų priežiūros 

paslaugos (vidutinis vertinimo balas – 4,76 balo), media dirbtuvės (6,43 balo), taip pat 

edukaciniai renginiai skirtingoms tikslinėms grupėms (6,59 balo) ir galimybė dirbti 

grupėse (6,66 balo) (Paveikslas 14). 

 

Paveikslas 14. Lankytojų lūkesčiai LNB ateityje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimas Nr. 12: Kas Jums asmeniškai būtų aktualiausia, kad Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje mielai 
lankytumėtės ateityje? Kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai neaktualu, 10 – labai aktualu. 
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Kaip jau minėta, galimybė išsinešti leidinius į namus – aktualiausias aspektas, 

skatinantis dažniau lankytis LNB ateityje (vidutinis vertinimas – 8,94 balo). Pastebėtina, 

kad vertindami dabartinę LNB situaciją, šį aspektą tyrimo dalyviai įvertino prasčiausiai. 

Galimybė išsinešti leidinius į namus yra labiau aktualus moterims (vidutinis vertinimas 

– 9,16 balo), nei vyrams (vidutinis vertinimas (8,42 balo) bei iki 25 metų amžiaus, 35-44 

metų ir 55-64 metų amžiaus asmenims (nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai) 

(Paveikslas 15).  

Galimybė išsinešti leidinius į namus taip pat yra ženkliai aktualesnė dirbantiems ir 

nedirbantiems asmenims, pensininkams tai nėra aktualiausias aspektas, lemiantis 

lankymąsi LNB ateityje (statistiškai reikšmingas skirtumas tarp šių grupių) (Paveikslas 

15). 

Paveikslas 15. Lūkestis „daugiau galimybių išsinešti leidinių į namus“: pasiskirstymas pagal amžių ir 
užsiėmimą 

 

 

 

Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies 
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis 
motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas 
Pensininkas : pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 

 

Patogios skaitymo galimybės – antras pagal aktualumą aspektas (vidutinis vertinimo 

balas – 8,81), skatinantis LNB lankytojus šioje bibliotekoje lankytis ateityje. Statistiškai 

reikšmingi skirtumai nustatyti vertinimuose pagal užsiėmimą – skaitymo patogumas 

labiau aktualus nedirbantiems (kurių tarpe – moksleiviai ir studentai) ir dirbantiems 

asmenims nei pensininkams (Paveikslas 16). 
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Paveikslas 16. Lūkestis „patogios skaitymo galimybės“: pasiskirstymas pagal užsiėmimą 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas 
Pensininkas : pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 

 

Ilgesnės darbo valandos vakarais/ savaitgaliais – trečias pagal aktualumą aspektas 

(vidutinis vertinimo balas – 7,78 balo), skatinantis LNB lankytojus šioje bibliotekoje 

lankytis ateityje. Statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti vertinimuose pagal 

užsiėmimą – ilgesnės darbo valandos labiau aktualios dirbantiems ir nedirbantiems 

asmenims nei pensininkams (Paveikslas 17). 

 

Paveikslas 17. Lūkestis „ilgesnės darbo valandos“: pasiskirstymas pagal užsiėmimą 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas 
Pensininkas : pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 
 

 

Galimybės individualiam darbui (pavyzdžiui, širmomis atskirtos skaitymo vietos) 

(vidutinis vertinimo balas - 7,66) labiau aktualios jaunimui (iki 17 metų ir 18-25 metų 

amžiaus), nedirbantiems (šią grupę taip pat sudaro moksleiviai ir studentai), šeimos 

nesukūrusiems asmenims bei asmenims, gyvenantiems 1 arba 5 asmenų namų 

ūkiuose ((nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai) (Paveikslas 18). 
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Paveikslas 18. Lūkestis „galimybės individualiam darbui“: pasiskirstymas pagal amžių, užimtumą, šeiminę 
padėtį ir šeimos narių skaičių 

 

 

 

 

 

Poilsio/ bendravimo zona (vidurinis vertinimo balas – 7,18) labiau aktuali jaunimui (iki 

17 metų ir 18-25 metų amžiaus) 55-64 metų asmenims (nustatyti statistiškai 

reikšmingi skirtumai) (Paveikslas 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies 
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis 
motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ 
studentas 
Pensininkas : pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 
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Paveikslas 19. Lūkestis „įkurta poilsio/ bendravimo zona“: pasiskirstymas pagal amžių 

 

Statistiškai reikšmingi skirtumai kitose socialinėse-demografinėse charakteristikose 

nenustatyti.  

Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp skirtingų socialinių-demografinių charakteristikų 

nenustatyti ir LNB lankytojų lūkesčiuose „organizuoti parodas, koncertus, filmų 

peržiūras ir kitus kultūros ir laisvalaikio renginius vakarais“, „organizuoti edukacinius 

renginius skirtingoms tikslinėms grupėms“. 

Galimybė dirbti grupėse (vidutinis vertinimas – 6,6 balo) labiau aktuali jaunimui (iki 17 

metų ir 18-25 metų amžiaus), nedirbantiems (šią grupę taip pat sudaro moksleiviai ir 

studentai), šeimos nesukūrusiems asmenims (nustatyti statistiškai reikšmingi 

skirtumai).  

Paveikslas 20. Lūkestis „galimybė dirbti grupėse“ pasiskirstymas pagal amžių, užimtumą ir šeiminę 
padėtį 
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Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies 
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis 
motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas 
Pensininkas : pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 

 

 

Media dirbtuvės (laboratorija su įvairia  programine ir technine įranga, kurioje būtų 

sudarytos sąlygos kurti įvairius projektus, detales ir pan.) (vidutinis vertinimo balas – 

6,43) labiau aktualios šeimos nesukūrusiems asmenims (Paveikslas 21). Kitose 

socialinėse – demografinėse charakteristikose  statistiškai reikšmingi skirtumai 

nenustatyti).  

Paveikslas 21. Lūkestis „įkurti media dirbtuves“: vertinimų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį 

 

 

Vaikų priežiūros paslaugos (pavyzdžiui, įrengti vaikų priežiūros kambarį) (vidutinis 

vertinimo balas – 4,76) yra labiau aktualios aukštesnįjį/ spec. vidurinį išsilavinimą 

turintiems, dirbantiems asmenims, gaunantiems iki 174 Eurų ir 233-290 Eurų pajamų 

per mėnesį vienam šeimos nariui (nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai) (Paveikslas 

22). 
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Paveikslas 22. Lūkestis „vaikų priežiūros paslaugos“: pasiskirstymas pagal išsilavinimą, užimtumą ir 
pajamas per mėnesį vienam šeimos nariui 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dirbantis: verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies 
vadovas, specialistas, tarnautojas, darbininkas ir kita 
Nedirbantis: bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis 
motinystės/ vaiko priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas 
Pensininkas: pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia 

 

Atviruose atsakymuose, kokių lūkesčių LNB turi ateityje, respondentai dažniausiai 

išreiškė norą, kad kuo greičiau baigtųsi bibliotekos rekonstrukcija ir jos patalpos 

atitiktų šiuolaikinės bibliotekos standartus, būtų įrengtos patogios, jaukios skaitymui ir  

darbui tiek individualios, tiek grupinių užsiėmimų vietos, įrengtos poilsio zonos su 

galimybe atsigerti kavos/ vandens, taip pageidautų lankstesnio darbo laiko (anksčiau 

pradėti darbą ryte, ilgiau dirbti vakarais), kad LNB galėtų lankytis dirbantys asmenys. 

Taip pat kai kurie tyrimo dalyviai paminėjo, kad knygų išdavimo procesas galėtų būti 

optimizuotas ir vyktų greičiau. 

 

Apibendrinant lankytojų lūkesčius LNB matyti, kad aktualiausios LNB pokyčių veikloje 

sritys turėtų būti orientuotos į jos lankytojų poreikius – sudarant palankesnes 

galimybes išsinešti leidinius į namus, sudaryti patogias skaitymo galimybes (pavyzdžiui, 

įrengiant minkštasuolius, krėslus skaitymui, individualų apšvietimą ir pan.) bei siūlant 

lankstesnes darbo valandas, kad lankytojai bibliotekoje galėtų apsilankyti ir/ar ilgiau 

naudotis bibliotekos paslaugomis vakarais/ savaitgaliais. 
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TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

 

Kiekybinio LNB lankytojų (vartotojų) tyrimo rezultatai atskleidė, kad bibliotekoje 

daugiausia lankosi moterys, studentai (18-25 m. amžiaus asmenys), nesusituokę, 

turintys aukštąjį išsilavinimą, per mėnesį gaunantis 291 Eurų pajamų 1 šeimos nariui ir 

gyvenantys 2 arba 4 asmenų namų ūkiuose. 

Apibendrinant LNB lankytojų lankymosi įpročius bibliotekoje, galima teigti, kad LNB 

lankytojas – labiau epizodinis, nei lojalus. 2015 m. tyrimo rezultatai atskleidė, kad 

„lojalūs“ LNB lankytojai (asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent 3 kartus per mėnesį 

bei ateinančių kartą per savaitę ir dažiau) sudaro apie šeštadalį visų LNB lankytojų. 

Tačiau didžioji dalis LNB lankytojų bibliotekoje apsilanko tik kartą per ketvirtį ir rečiau.  

LNB dažniausiai tiriamuoju laikotarpiu buvo lankomasi mokslo ir studijų tikslais – 

didžioji dalis asmenų ieškojo akademinės ir apie pusę lankytojų – profesinės 

(specifinės) literatūros ir leidinių. LNB lankytojai daugiausiai lankėsi Bendrojoje 

skaitykloje, ketvirtadalis – Lituanistikos skaitykloje.  

Dažniausiai naudojamos LNB paslaugos – tai bibliotekoje esantys katalogai ir prieiga 

prie elektroninių duomenų bazių. Tyrimo rezultatai leidžia kelti prielaidą, kad laikas, 

kurį LNB lankytojai praleidžia bibliotekoje, yra ribotas – apie trečdalis lankytojų 

naudojasi kopijavimo/ skenavimo paslaugomis, taip pat užsisako dokumentus 

internetu iš anksto.  

Remiantis lankytojų profilio ir lankymosi įpročių analize, galima kelti prielaidą, kad tiek 

LNB siūlomos paslaugos, tiek LNB lankytojų požiūris į šią biblioteką yra konservatyvūs, 

orientuojantis į „tradicinę“ biblioteką ir jos teikiamas paslaugas. Kita vertus, LN siekiant 

būti patrauklesnei ir pritraukti daugiau lojalių lankytojų, būtina tobulinti lankytojams 

aktualias paslaugų sritis. 

Populiariausias informacijos sklaidos šaltinis apie LNB veiklą yra jos tinklalapis, dar 

apie ketvirtadalis lankytojų apie LNB veiklą susižino skaitmeninėje erdvėje. Todėl 

darytina išvada, kad didelis dėmesys turėtų būti skiriamas išorinei komunikacijai, 

tobulinant ir labiau vartotojų poreikiams pritaikant LNB tinklalapį bei informacijos 

pateikimą kituose apie bibliotekos veiklą informuojančiuose socialiniuose tinkluose.  
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Bibliotekoje veikiančio interneto greitis vertinamas geriausiai iš visų techninių aspektų. 

Pastebėtina, kad šiandieniame technologijų kontekste, tinkamas interneto greitis yra 

labiau savaime suprantamas dalykas, nei pridėtinis paslaugos vertinimo aspektas. 

Prasčiau vertinamas techninių priemonių (skaityklių, kompiuterių, kopijavimo ir 

skenavimo aparatų) kiekis ir kokybė, o prasčiausiai įvertinta esanti kopijavimo/ 

skenavimo paslaugų kaina.  

LNB įstaigos kontekste, lankytojai geriausiai vertina užsakytų leidinių gavimo greitį. 

Prasčiausiai vertinamas aspektas – orientacija patalpose, informacijos apie 

vykstančius renginius/ parodas pakankamumas, o labiausiai lankytojai nepatenkinti 

ribotomis galimybėmis leidinius išsinešti į namus. 

Apibendrinant LNB paslaugų vertinimą, galima teigti, kad bendrai LNB paslaugos 

vertinamos gerai ir labai gerai. Geriau LNB paslaugas vertina vyresni, kiek prasčiau – 

jaunesni bibliotekos lankytojai. Geriausiai lankytojai vertina bibliotekoje saugomų 

dokumentų gausą ir įvairovę, Libis suvestinio katalogo informatyvumą bei dokumentų 

užsakymo internetu patogumą. Bendrieji lankytojų aptarnavimo aspektai bibliotekoje 

taip pat vertinami gerai, tačiau kiek žemesnių vertinimų sulaukė registratūroje ir 

informacijoje dirbantys darbuotojai bei paslaugų teikimo tvarkos aiškumas ir 

suprantamumas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, siekiant kokybiško ir į lankytojo 

(vartotojo) poreikius orientuoto aptarnavimo, detaliam aptarnavimo ir poreikio 

mokymams nustatymui turėtų būti pasirinkti kiti, labiau į aptarnavimą konkrečiose 

skaityklose orientuoti tyrimo metodai. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad LNB lankytojų pasitenkinimo indeksas 2015 m. yra 77 

proc. Išsamesnę interpretaciją ir palyginimą galima būtų pateikti atlikus kartotinį 

tyrimą kitais metais (siekiant palyginimo, būtina naudoti analogišką tyrimo įrankį bei 

metodą). 

Lankytojų lūkesčiai LNB atskleidė, kad  aktualiausios LNB veiklos pokyčių sritys turėtų 

būti orientuotos į jos lankytojų poreikius – sudarant palankesnes galimybes išsinešti 

leidinius į namus, sudaryti patogias skaitymo galimybes (pavyzdžiui, įrengiant 

minkštasuolius, krėslus skaitymui, individualų apšvietimą ir pan.) bei siūlant 

lankstesnes darbo valandas, kad lankytojai bibliotekoje galėtų apsilankyti ir/ar ilgiau 

naudotis bibliotekos paslaugomis vakarais/ savaitgaliais. 
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PRIEDAI 
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Priedas Nr. 1. Tyrimo anketa 

Gerbiami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos lankytojai, 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB) atlieka lankytojų 

tyrimą, siekdama sužinoti, ar esate patenkinti bibliotekos teikiamomis paslaugomis, 

išgirsti Jūsų nuomonę ir pasiūlymus, kokias paslaugas reiktų tobulinti.   

Šis klausimynas apima tokias sritis:   

 Lankymasis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje; 

 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paslaugų vertinimas; 

 Jūsų lūkesčiai Lietuvos nacionalinei bibliotekai ateityje. 

 

Apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei 

analizei kartu su kitų apklaustųjų atsakymais. Apklausos trukmė – iki 10 min.  

 

Dėkojame už sutikimą dalyvauti apklausoje! 

 

0. Ar Jūs per pastaruosius 12 mėn. lankėtės Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje? (atrankinis klausimas tyrimui internetu) 
 

1. Taip    TĘSTI 
2. Ne   BAIGTI  

 
 

I. LANKYMASIS LIETUVOS NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE  

 
1. Kaip dažnai lankėtės Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje per 

pastaruosius 12 mėn.? 

1.1.  
Kartą per savaitę 
ir dažniau  

1.2.  
Bent 3 kartus per 
mėnesį 

1.3. 1-2 kartus per 
mėnesį 

1.4.  
Kartą per ketvirtį 

1.5.  
Kartą per pusmetį 
ir rečiau 

     

 

2. Kokiais tikslais lankėtės Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje per 
pastaruosius 12 mėn.? (galimi keli atsakymai) 

Nr.  Lankymosi tikslas Atsakymas 

2.1. Dėl akademinės literatūros ir leidinių (studijų/ mokslo tikslais)   

2.2. Dėl profesinės (specifinės) literatūros, kurios nėra/ neradote kitur   

2.3. Dėl laisvalaikio literatūros ir leidinių   



UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 

J. Jasinskio g. 16B, Vilnius LT- 01112, T. (8-5) 252 6225, F. (8-5) 252 6226, ekt@ekt.lt, www.ekt.lt  

32 

Nr.  Lankymosi tikslas Atsakymas 

2.4. Norėjote pasinaudoti kompiuteriu/ internetu   

2.5. Leidote laisvalaikį   

2.6. 
Dalyvavote Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  
Organizuojamuose renginiuose   

2.7. Kita (įrašykite): ___________   

 

3. Kokiose Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos skaityklose lankėtės per 
pastaruosius 12 mėn.? (galimi keli atsakymai) 

 Nr.  Skaitykla  Atsakymas 

3.1. Bendrojoje  skaitykloje  

3.2. Bibliotekininkystės, Meno ir Muzikos skaitykloje  

3.3. Lituanikos skaitykloje  

3.4. Orientalistikos skaitykloje  

3.5. Palangos vasaros skaitykloje  

3.6. Periodikos skaitykloje  

3.7. Retų knygų ir rankraščių skaitykloje  

3.8. Vaikų literatūros centro skaitykloje  

3.9. Skaityklose nesilankiau  
 

4. Kokiomis Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo bibliotekos paslaugomis naudojotės 
per pastaruosius 12 mėn.? (galimi keli atsakymai) 

   E-paslauga  Atsakymas 

4.1. Elektroninėmis duomenų bazėmis  

4.2. Užsisakėte dokumentus internetu  

4.3. 
Naudojotės Nacionalinės bibliotekos katalogais (pvz. LNB elektroniniu 
katalogu, Libis suvestiniu katalogu, E-paveldu)   

4.4. Naudojotės konsultavimo internetu paslauga „Klausk bibliotekininko“  

4.5. Naudojotės tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga  

4.6. Kopijavote/ skenavote dokumentus (leidinius)  

 

5. Kokiais informacijos sklaidos šaltiniais apie Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo 
bibliotekos veiklą naudojotės per pastaruosius 12 mėn.? (galimi keli atsakymai) 

   Informacijos šaltinis  Atsakymas 

5.1. LNB internetine svetaine (www.lnb.lt)   

5.2. 
Bibliotekos tinklaraščiais/ LNB naujienų puslapiais (Rubinaitis, LNB informacijos 
centro naujienos, Bibliotekos pažangai 2) 

 

5.3. Lankėtės LNB bibliotekos Facebook paskyroje  

5.4. Interaktyvios bibliotekos paslaugomis (www.ibiblioteka.lt)  

5.5. Skaitėte informaciją informaciniuose stenduose bibliotekoje/ skaitykloje  

5.6. Kita (įrašykite): _____________________________  

5.7. Nesinaudojau   

http://www.lnb.lt/
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II. LIETUVOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTINIMAS  

 
6. Kaip Jūs bendrai vertinate Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos teikiamas 

paslaugas? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai: 

Labai blogai                                                                                                                      Labai gerai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

7. Kaip bendrai vertinate paslaugas, teikiamas Lietuvos nacionalinės bibliotekos 
skaityklose? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai: (vertinti, 
jei lankėsi, 3 Kl.) 

Nr.  Skaitykla Labai blogai                                                         Labai gerai 
N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Bendrojoje skaitykloje            
2. Bibliotekininkystės, Meno ir 

Muzikos skaitykloje 
           

3. Lituanikos skaitykloje            
4. Orientalistikos skaitykloje            
5. Palangos vasaros skaitykloje            
6. Periodikos skaitykloje            
7. Retų knygų ir rankraščių 

skaitykloje 
           

8. Vaikų literatūros centro 
skaitykloje 

           

 
8. Kaip vertinate šiuos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paslaugų 

aspektus? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai: 
 

Nr. Paslauga Labai blogai                                                    Labai gerai N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Bibliotekoje saugomų 
dokumentų gausa ir įvairovė 

           

2. Elektroninių duomenų bazių 
gausa 

           

3.  Leidinių atviruose skaityklų 
fonduose aktualumas 

           

 4. Dokumentų užsakymo 
internetu patogumas 

           

5.  Prieiga prie skaitmeninių 
dokumentų 

           

6. Tarpbibliotekinio 
abonemento (TBA)  paslaugos 
operatyvumas 

           

7. Organizuojamų renginių 
kokybė 

           

8. Virtualių parodų įvairovė            
9. Konsultavimo internetu 

paslaugos „Klausk 
bibliotekininko“ 
patogumas 
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Nr. Paslauga Labai blogai                                                    Labai gerai N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Libis suvestinio katalogo 
informatyvumas  

           

 
 

9. Kaip vertinate lankytojų aptarnavimą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekoje? Kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesutinku, 
10 – visiškai sutinku:  

Nr. Aptarnavimo aspektas Visiškai nesutinku                                    Visiškai sutinku  N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Registratūroje ir informacijoje 
dirbantys darbuotojai 
lankytojus aptarnauja 
maloniai 

           

2. Bibliotekos darbuotojai yra 
paslaugūs lankytojams 

           

3. Bibliotekos darbuotojai yra  
kompetentingi ir išmano savo 
darbą 

           

4. Paslaugų teikimo tvarka yra 
aiški ir suprantama 

           

 
 

10. Kaip vertinate Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje esančias technines 
sąlygas, reikalingas naudojimuisi bibliotekos paslaugomis? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 
10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai: 

 
Nr. Paslauga Labai blogai                                                       Labai gerai N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Skaityklose esančių 
kompiuterių kiekis  

           

2. Skaityklose esančių 
kompiuterių kokybė 

           

3. Bibliotekoje veikiančio 
interneto greitis 

           

6. Bibliotekoje esančių skaityklių 
pakankamumas 

           

7. Bibliotekoje esančių skaityklių 
kokybė (funkcionalumas) 

           

8. Kopijavimo ir skenavimo 
aparatų pakankamumas  

           

9. Kopijavimo ir skenavimo 
aparatų kokybė 

           

10. Kopijavimo/ skenavimo 
paslaugų kaina 

           

 
 

11. Galvodami apie Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką kaip įstaigą, kaip 
vertinate (kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nesutinku, 10 – 
visiškai sutinku): 

 
Nr. Vertinimo aspektas Visiškai nesutinku                                    Visiškai sutinku  N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Nr. Vertinimo aspektas Visiškai nesutinku                                    Visiškai sutinku  N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos patalpos 
yra jaukios 

           

2. Bibliotekos internetinis puslapis 
yra draugiškas (informatyvus)  
vartotojui 

           

3.. Dabartinis bibliotekos darbo 
laikas yra tinkamas 

           

4.. Užsakytus leidinius gaunu  greitai            
5. Pakanka galimybės išsinešti 

leidinius į namus 
           

6. Bibliotekos patalpose lengva 
orientuotis 

           

7.  Bibliotekoje lengva rasti 
reikiamus dokumentus 

           

8. Pakanka informacijos apie 
bibliotekoje vykstančius 
renginius/parodas 

           

 

 
 

III. LŪKESČIAI LIETUVOS NACIONALINĖI BIBLIOTEKAI 

 
12. Kas Jums asmeniškai būtų aktualiausia, kad Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje mielai lankytumėtės ateityje? Kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki 
10, kur 1 – visiškai neaktualu, 10 – labai aktualu: 

 
Nr. Biblioteka ateityje Visiškai neaktualu                                         Labai aktualu N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Turėtų siūlyti ilgesnes darbo 
valandas vakarais/ savaitgaliais 

           

2. Įkurti media dirbtuves 
(laboratoriją su įvairia  
programine ir technine įranga, 
kurioje būtų sudarytos sąlygos 
kurti įvairius projektus, detales 
ir pan.)  

           

3. Sudaryti galimybes dirbti 
grupėse (pavyzdžiui, mokslo ir 
studijų projektams; šeimos 
edukaciniams užsiėmimams) 

           

4. Sudaryti galimybes 
individualiam darbui 
(pavyzdžiui, atskirtos širmomis 
skaitymo vietos) 

           

5. Siūlyti vaikų priežiūros 
paslaugas (pavyzdžiui, įrengti 
vaiko priežiūros kambarį) 

           

6. Sudaryti daugiau galimybių 
leidinių išsinešimui į namus 

           

7. Organizuoti edukacinius 
renginius skirtingoms 
tikslinėms grupėms 
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Nr. Biblioteka ateityje Visiškai neaktualu                                         Labai aktualu N/A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Organizuoti parodas, 
koncertus, filmų peržiūras ir 
kitus kultūros ir laisvalaikio 
renginius vakarais 

           

9. Įkurti poilsio/ bendravimo zoną            

10. Sukurti patogias skaitymo 
galimybes (patogūs krėslai, 
individualus apšvietimas) 

           

 
13. Kokia tikimybė, kad Jūs, remdamiesi savo dabartine patirtimi, rekomenduosite Lietuvos 

nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje apsilankyti savo šeimos nariams, 
draugams, kolegoms? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – tikrai ne, 10 – tikrai taip: 

 

Tikrai NE                                                                                                                             Tikrai TAIP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

14. Kokių pasiūlymų turite Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, kad joje būtų 
malonu lankytis? Įrašykite: 
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DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 

 
 

1. Respondento lytis: 

1.1. Vyras. 
1.2. Moteris. 

 

2. Amžius (suėję metai): _______________________________ 

 
3. Išslavinimas: 

3.1. Pradinis, nebaigtas vidurinis, vidurinis. 
3.2. Aukštesnysis / spec. vidurinis. 
3.3. Aukštasis. 

 

4. Užsiėmimas: 

4.1. Dirbantis (verslininkas, aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas, specialistas, 
tarnautojas, darbininkas ir kita). 

4.2. Nedirbantis (bedarbis, namų šeimininkė/ asmuo, esantis motinystės/ vaiko 
priežiūros atostogose, moksleivis/ studentas). 

4.3. Pensininkas (pensininkas (nedirbantis), žmogus su negalia). 
 

5. Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus): 

5.1. 1 asmuo. 
5.2. 2 asmenys. 
5.3. 3 asmenys. 
5.4. 4 asmenys. 
5.5. 5 asmenys. 
5.6. 6 asmenys ir daugiau. 

 

7. Jūsų šeiminė padėtis: 

7.1. Netekėjusi / nevedęs. 
7.2. Ištekėjusi / vedęs / gyvename nesusituokę. 
7.3. Išsiskyrusi / (-ęs) / gyvenu atskirai. 
7.4. Našlė / (-ys). 

 

8. Kokia pajamų suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį? 

Sudėkite visų šeimos narių atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t. t. ir padalinkite iš šeimos 
narių skaičiaus  ____________________Eurų. 

 
 
 

Ačiū už dalyvavimą apklausoje! 
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Priedas Nr. 2. Net Promoters apskaičiavimo balas 

 

Net Promoter balas skirtas  organizacijoms, norinčioms suprasti, išmatuoti ir pagerinti 

klientų patirtį naudojantis jų paslaugomis10. Net Promoters balo principo taikymas 

bibliotekose – leidžia palyginti skirtingų bibliotekų lankytojų vertinimus ir jų 

pasitenkinimą teikiamomis bibliotekos paslaugomis. 

 

Net promoter balas apskaičiuojamas remiantis klausimo „Kokia tikimybė, kad Jūs, 

remdamiesi savo dabartine patirtimi, rekomenduosite X bibliotekoje apsilankyti savo 

šeimos nariams, draugams, kolegoms? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – tikrai 

ne, 10 – tikrai taip“ rezultatais. 

 

                                                      

10 https://www.netpromoter.com/know/ 


