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I. TYRIMO METODOLOGIJA 

 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2015 metų liepos mėnesį  atliko 

kokybinį bibliotekų partnerių tyrimą. 

 

1.1. Tyrimo tikslas 

Išsiaiškinti, kaip bibliotekų partneriai vertina bibliotekų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, kokius 

bibliotekų pokyčius pastebėjo, įvertinti bibliotekų potencialą bei aptarti partnerystės naudą ir 

bendrų projektų lūkesčius. 

 

1.2. Tyrimo metodas 

Betarpiški giluminiai interviu (angl. face-to-face). 

 

1.3. Tyrimo imtis 

17  interviu. 

 

1.4. Tyrimo lokacija 

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Elektrėnai, Trakai, Palanga, Pakruojis, Šilalė, Tauragė, Pabradė, 

Rietavas, Šakiai, Jurbarkas, Kretinga. 

 

1.5. Tikslinė grupė 

Bibliotekų partneriai bei projekte partneriais įvardintų savivaldybių atstovai. Iš viso tyrimo metu 

buvo apklausti 9 savivaldybių atstovai: tarybų nariai, mero pavaduotojai / patarėjai, kultūros sritį 

kuruojantys specialistai; bei 8 išorės partneriai, atstovaujantys meno, mokslo, ugdymo, turizmo, 

leidybos, finansų sritis. 

 

1.6. Giluminio interviu trukmė 

15-20 min. 

 

1.7. Atrankos metodas 

Tikslinė atranka. 
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II. TYRIMO REZULTATAI 

2.1 BENDRIEJI KLAUSIMAI VISIEMS BIBLIOTEKŲ PARTNERIAMS IR SAVIVALDYBIŲ 

ATSTOVAMS 

2.1.1 Bibliotekos kaip institucijos suvokimas 

 
Partneriai ir savivaldybių atstovai bibliotekas suvokia kaip gana įvairialypę ir platų paslaugų spektrą 

siūlančią viešąją įstaigą. Bibliotekos pagrindas – knygų saugojimo, dalinimosi, skaitymo skatinimo ir 

apskritai skaitymo kultūros stiprinimo bei puoselėjimo veikla. Be tradicinių funkcijų, biblioteka 

aiškiai suvokiama kaip lavinanti vieta, organizuojanti įvairius užsiėmimus tikslinėms bendruomenės 

grupėms. Svarbų bibliotekos vaidmenį stiprina renginių, parodų organizavimas, knygų pristatymai, 

rengiami susitikimai su įdomiais visuomenės veikėjais, meno atstovais, įvairi projektinė veikla (pvz., 

komiksų kultūros skleidimas, edukacinių – auklėjamųjų renginių organizavimas, teminių parodų, į 

kurias įtraukiami bendruomenės nariai, rengimas (paroda „Močiutės skarelė“ ir pan.), mokymų 

organizavimas). Pastebima, kad bibliotekose sudaromos sąlygos bendrauti, leisti laisvalaikį, 

susitvarkyti svarbius reikalus, pvz., užpildyti pajamų deklaracijas, rasti informaciją internete, 

apmokėti sąskaitas internetu ir pan. Taigi biblioteka šiandien yra matoma kaip labai dinamiška ir 

prie bendruomenės poreikių prisitaikiusi (arba aktyviai bandanti prisitaikyti) vieta (žr. Lentelę 1).  

 

Bibliotekos funkcijos, veikla  Pagrindžiančios citatos 

Knygų išdavimas, saugojimas „čia galima rast knygų, žurnalų, kitų leidinių <...> saugo 
fondus <...> tradicinė paslauga yra knygų išdavimas <...> dėl 
finansinių sunkumų žmonės ne visada gali įsigyti knygų, 
biblioteka yra gera išeitis“ 

Skaitymo skatinimas „puoselėja skaitymo vertybę“ 

Informacijos rinkimo, saugojimo 
ir suteikimo vieta 

„tai vieta, kur galima gauti informacijos, jei reikia kažką 
sužinoti, gali eiti į biblioteką, studentams labai naudinga <...> 
užsiima medžiagų rinkimu ir pateikimu, pristatymu <...> 
informacijos sklaidos veikla“ 

Kultūros židinys „biblioteka yra neatsiejama bendros kultūros dalis <...> tai ne 
tik knygų išdavykla, bet laba plati kultūrinė veikla <...> tai 
vienas pagrindinių kultūros centrų miesto bendruomenei“ 

Bendravimo, susitikimų vieta, 
laisvalaikio leidimas (atskirties 
mažinimas) 

„tai susitikimo vieta, žmonės ateina tiesiog pabūti, 
pabendrauti, pavartyti laikraščius <...> plati laisvalaikio 
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leidimo formų įvairovė <...> užsiėmimų, įvairaus pobūdžio 
susirinkimų vieta <...> bendruomenės susibūrimo vieta“ 

Ugdymo, žinių vieta 
(kompiuterinio raštingumo 
mokymas) 

„informacinių technologijų ugdymas <...> žinių ir naujovių 
šaltinis, bibliotekoje galima išmokti naujų dalykų, tobulėti 
savarankiškai <...> organizuoja įvairius mokymus <...> įvairios 
lavinimo programos, edukacija“ 

Vieša prieiga prie interneto „gyventojams reikalinga vieša prieiga prie interneto, 
pastebėjau vesdamas mokymus, kad atėję žmonės ir neradę 
laisvų vietų prie kompiuterių, nusivildavo, poreikis tikrai yra“ 

Renginių organizavimas „parodas organizuoja, įvairius renginius <...> organizuoja 
renginius, motinos dienai Šilalėje darė motinos skarelių 
parodą, kviečia į susitikimus su rašytojais, pristato naujas 
knygas per dainas <...> miesto kultūros renginių, tokių kaip 
parodos, literatūros vakarai – susitikimų rengimas“ 

Projektinė veikla „rengiami įvairūs projektai bendruomenėms“ 

Pagalbos suteikimo vieta  „visada padės, visoms socialinėms grupėms“ 

Bendruomeniškumo ugdymas „aktyvai prisideda prie bendruomeniškumo ugdymo“ 

Pilietiškumo ugdymas „ugdo bendruomenės pilietiškumo jausmą“ 

Sudaromos sąlygos susitvarkyti 
svarbius reikalus (pvz., 
deklaracijas) 

„žmonės ateina kai reikia užsipildyti deklaracijas ar atlikti 
kitas mokestines prievoles pasinaudojant interneto prieigą“ 

Lentelė Nr. 1 Bibliotekos kaip institucijos suvokimas (vaidmuo, funkcijos) 
 
Savivaldybių atstovai dažniau paminėjo, kad bibliotekos vaidmuo svarbiausias mažesniuose 

miestuose, provincijoje. Bibliotekos čia tampa ne tik skaitymo, kultūros vieta, bet ir erdvė turiningo 

laisvalaikio galimybėms („kaimuose apskritai yra iššūkis išsaugoti bibliotekas, labai sunku 

finansiškai, didžiulė našta savivaldybei, bet labai stengiamės, kad jos išliktų, nes be bibliotekų 

žmonės ten visai nusigyvens, bibliotekoje jie pabendrauja, leidžia laisvalaikį“). 

 

2.1.2 Bibliotekos pokyčiai ir jų svarba vietos bendruomenei  

 

Visi tyrime dalyvavę partneriai bei savivaldybių atstovai laikosi nuomonės, kad biblioteka per 

paskutinius 5-10 metų gerokai pasikeitė ir patobulėjo. Sustiprėjo bibliotekos personalo įgūdžiai, jie 

įgijo naujų ir reikalingų kompetencijų, pakėlė savo kvalifikaciją informacinių technologijų srityje, įgijo 

gebėjimų mokyti kitus. Dauguma bibliotekų tapo moderniomis, gražiomis, jaukiomis ir patogiomis 

bendruomenei erdvėmis. Viešosios bibliotekos gerokai praplėtė savo paslaugų spektrą – leidinių 

skolinimas tapo tarsi antraeilė veikla, o pagrindinėmis ir paklausiausiomis paslaugomis tapo įvairūs 

mokymai, kursai, kompiuterinio raštingumo pamokos, renginiai, projektinė veikla, edukacija,  
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užimtumo programos ir pan. Dalis paslaugų perkeltos į elektroninę erdvę. Biblioteka, partnerių 

įsitikinimu, stengiasi žengti koja kojon kartu su besikeičiančia visuomene, siekia atliepti jos poreikius. 

Šiuolaikinė biblioteka tapo patrauklia vieta ne tik vietos bendruomenei, bet ir verslo atstovams, 

kurie naudojasi bibliotekos erdvėmis, paslaugomis ar rengia bendrus projektus (žr. Lentelę 2). 

 

Pokyčiai bibliotekose  Pagrindžiančios citatos 

Sustiprėjo bibliotekos personalo 
įgūdžiai, pakilo kompetencija 

„Palangoje biblioteka stipri savo kvalifikuotais 
darbuotojais“ 

Bibliotekos darbuotojai pakėlė savo 
kvalifikaciją IT srityje, įgijo 
gebėjimų mokyti kitus 

„bibliotekininkai patys moko gyventojus naudotis 
kompiuteriu, atlikti visokius veiksmus, apsimokėti 
mokesčius“ 

Rekonstruotos, atnaujintos 
bibliotekų erdvės, pastatai, 
inventorius 

„iš sovietinės pilkos bibliotekos iškilo į didelį ir modernų 
pastatą <...> dabar lankytojams ten gera ir jauku, tiesiog 
malonumas būti <...> biblioteka persikėlė į naujas erdves ir 
labiau pritaikytas patalpas“ 

Praplėstas teikiamų paslaugų 
spektras 

„sustiprėjo edukacinė, parodinė veikla, organizuojami 
įvairūs renginiai, mokymai“ 

Dalis paslaugų perkeltos į 
elektroninę erdvę 

„dabar net iš namų nereikia išeiti, kad pasinaudotum 
bibliotekos paslaugomis <...> kai kurios paslaugos dabar 
elektroninės“ 

Biblioteka prisitaiko prie 
bendruomenės poreikių 

„biblioteka jungia tradicijas su šiuolaikiškumu, tokia 
jungtis, eina koja kojon su naujovėm, neatsilieka, biblioteka 
keičiasi kartu su visuomene <...> iš statiškos tapo modernia 
ir dinamiška“ 

Biblioteka tapo patraukli 
verslininkams, atliepia jų interesus 

„verslininkai savo darbus dėliojasi, naudojasi patalpomis, 
mato savo interesą bibliotekose“ 

Lentelė Nr. 2 Pokyčiai Lietuvos viešosiose bibliotekose 
 

Apskritai pokyčiai Lietuvos viešosiose bibliotekose priimami labai palankiai ir suvokiami kaip 

pozityvius pokyčius ir naudą bendruomenei nešantys „vėjai“ („bendras vaizdas toks, kad tikrai į gerą 

pasikeitė, tikrai didžiulė pagalba bendruomenei“). Savo nuomonę dėl pokyčių naudos 

bendruomenei partneriai argumentuoja bibliotekos lankytojų gausa, jie taip pat pastebi, kad 

lankytojai aktyviai naudojasi siūlomomis paslaugomis, įsitraukia į organizuojamas veiklas („traukia 

žmones, jie dalyvauja veikloje <...> atsirado supratimas, kad bibliotekoje ne tik knygų galima gauti, 

bet ir informacijos, galima išmokti naujų dalykų, gauti žinių <...> kompiuteriai bibliotekose pilnai 

išnaudojami“). 
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Bibliotekos pokyčių svarba ypatingai akcentuojama mažesniuose miestuose ir kaimo vietovėse, kur 

bendruomenės laisvalaikio galimybės yra gana ribotos („pokyčiai labai svarbūs, ypač kaimo 

vietovėse, kur žmonės apskritai nelabai turi ką veikti“). 

 

2.1.3 Su biblioteka susijusios problemos, iššūkiai. Savivaldybės atstovų pozicija 

 

Savivaldybės atstovų tyrimo metu buvo teiraujamasi, kokios yra didžiausios problemos ar iššūkiai, 

susiję su biblioteka. Dažniausiai akcentuojamos materialinės problemos. Susiduriama su finansinių 

išteklių stoka pastato renovacijai, apšildymui, komunalinėms išlaidoms ir pan. („daugiausia 

problemų ūkinėje dalyje – šildymas, komunaliniai, labai brangu apšildyti, ypatingai problemų daug 

kaimiškose bibliotekose <...> kiauras stogas <...> materialinės bazės stiprinimas <...> biblioteka dirba 

nesutvarkytose ir nepritaikytose patalpose, jau 10 metų niekaip nepastato naujos bibliotekos, 

nevykdomas vyriausybės nutarimas“). Maži darbuotojų atlyginimai taip pat įvardijami kaip viena iš 

aktualių problemų („žmonės dirba, stengiasi, o atlyginimai neadekvatūs“). Taip pat lėšų trūksta 

knygų įsigijimui, periodinių leidinių prenumeratoms, įvairių projektų finansavimui („nepakankamai 

galima finansuoti naujų leidinių įsigijimą, spaudos prenumeratą <...> silpni finansiniai pajėgumai 

bibliotekos iniciatyvoms <...> problema kaimiškose bibliotekose yra ta, kad neužtenka lėšų 

įvairiapusei literatūrai, kad atėję žmonės turėtų ką paskaityti, turėtų iš ko pasirinkti“). Dar viena opi 

problema, su kuria susiduria savivaldybių atstovai, yra bibliotekų padalinių išlaikymas kaimiškose 

vietovėse ir apskritai bibliotekų pertvarkymas, kad jos atlieptų mažėjančios ir besikeičiančios 

bendruomenės poreikius („filialai yra bėda, kaip juos išlaikyti kaimuose, kur mažai lankytojų, nors 

poreikis didesnis nei mieste <...> reikia paties tinklo pertvarkymo, nes gyventojų mažėja, 

bendruomenė pasikeitė, todėl reikia, kad biblioteka irgi pasikeistų“). Viena savivaldybės atstovė 

paminėjo, kad problemų kelia ir nesutvarkyta teisinė bazė, neleidžianti optimizuoti bibliotekų tinklo 

(„yra kalbų apie apjungimą bibliotekų, bet šiuo metu juridinė bazė yra nesutvarkyta ir negalime 

pajudėti iš vietos ir kažką planuoti į priekį“). 
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2.1.4 Bibliotekos indėlis sprendžiant bendruomenės problemas 

 

Bibliotekos prisideda prie įvairių socialinių problemų sprendimo. Visų pirma, tai susvetimėjimo, 

užimtumo ir socialinės atskirties problemos. Gyventojai ateina į bibliotekas, bendrauja tarpusavyje, 

sudaromos sąlygos pabendrauti su užsienyje gyvenančiais giminaičiais. Senjorai, neįgalieji ar 

socialinės rizikos grupių atstovai gali lengviau integruotis į visuomenę, lavintis bei tobulėti. 

Viešosiose bibliotekose žmonėms suteikiamos sąlygos spręsti asmenines problemas, ieškoti darbo 

(internete), lavintis ir šviestis. Įvairūs renginiai bei užsiėmimai užtikrina turiningą laisvalaikį tiek 

jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Bibliotekininkės dažnai atstoja ir psichologą, ir socialinį 

darbuotoją, kurių ypatingai trūksta kaimiškose vietovėse (žr. Lentelę 2). 

 

Socialinės problemos, prie kurių 
sprendimo prisideda biblioteka  

Pagrindžiančios citatos 

Susvetimėjimas „padeda įveikti susvetimėjimą“ 

Užimtumas (senjorų / vaikų / jaunimo / 
soc. rizikos grupių / neįgaliųjų ir pan.) 

„ateina žmonės, kurie daugiau niekur neturi 
galimybės išeiti <...> vaikų užimtumas“ 
 

Socialinė atskirtis „padeda praplėsti bendravimo galimybes, žmonės 
nebesijaučia atskirti nuo visuomenės, nuo šeimos 
<...> mažų miestų ir didžiųjų miestų atskirties 
mažinimas“ 

Bedarbystė / darbo paieška „galima ieškoti darbo internete, pasirašyti savo cv“ 

Bendravimo įgūdžių tobulinimas 
(komunikabilumas) 

„žmonės bendrauja tarpusavyje, komunikuoja, 
tobulina bendravimo įgūdžius“ 

Intelektualinis tobulėjimas „galimybė įgyti antrinį išsilavinimą, puikios sąlygos 
gilinti žinias“ 

Laisvalaikio, darbo, užimtumo 
galimybės neįgaliesiems 

„vyresni žmonės ateina, buriasi į grupes, užsiima 
visokia veikla <...> biblioteka pritaikyta neįgaliesiems, 
jie turi galimybę turiningai išnaudoti savo laiką“ 

Kompiuterinis neraštingumas, ypatingai 
vyresnio amžiaus žmonių / kaimo 
vietovių gyventojų / neįgaliųjų ir pan. 

„mokosi dirbti kompiuteriais <...> galimybė lavintis IT 
srityje“ 

Psichologinė pagalba „bibliotekininkas būna ir psichologas, ir socialinis 
darbuotojas... išklauso, pataria... kaime tas svarbu“ 

Lentelė Nr. 2 Socialinės problemos, kurias padeda spręsti biblioteka 
 

Partnerių ir savivaldybių atstovų taip pat buvo teiraujamasi, prie kokių vietos bendruomenės 

problemų sprendimo biblioteka galėtų ar turėtų prisidėti daugiau. Keletas tyrimo dalyvių paminėjo, 

kad biblioteka šiuo metu užsiima labai plačia veikla ir pakankamai aktyviai kovoja su įvairiomis  
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problemomis („jau dabar dirba daug ir aktyviai, svarbiausia, kad nepritrūktų entuziazmo <...> 

biblioteka atlieka visas savo funkcijas“). Kitų partnerių nuomone, bibliotekos galėtų daugiau 

dėmesio skirti jaunimo problematikai, užsiimti kultūros puoselėjimo, švietėjiška veikla. Apskritai 

naudingas būtų pačių problemų aktualizavimas. Minimos ir tokios veiklos kaip pagalba naujakuriams 

integruotis į bendruomenę, inžinerinis švietimas (žr. Lentelę 3). 

 

Vietos bendruomenės problemos  Pagrindžiančios citatos 

Paauglių ir jaunimo problematika „bibliotekoms, manau, reikėtų daugiau dėmesio skirti 
jaunimui ir paauglių problematiškumo problemai 
spręsti, kuri šiuo metu labai aktuali“ 

Kultūros puoselėjimas „vienu svarbiausių darbų išlieka kultūros diegimas 
bendruomenei“ 

Švietėjiška veikla „galėtų labiau užsiimti švietėjiška veikla“ 

Problemų aktualizacija „būtų naudinga, jei išryškintų problemas, padėtų jas 
atpažinti, pademonstruotų, kas aktualu ir svarbu mūsų 
vietovėje“ 

Bendruomenės sveikų gyvenimo 
būdų įpročių ugdymas 

„biblioteka tiesiogiai dirba su bendruomene, būtų 
naudinga, jei dirbtų su kokiais pijokėliais, rengtų kokias 
sveikatinimo programas <...> galėtų mokyti apie sveiką 
gyvenseną“ 

Naujų gyventojų integracija į 
bendruomenę 

„galėtų padėti naujiems atvykėliams padėti integruotis į 
bendruomenę“ 

Inžinerinis švietimas „inžinerinis bendruomenės švietimas būtų naudingas“ 

Lentelė Nr. 3 Vietos bendruomenės problemos, prie kurių sprendimo biblioteka turėtų / galėtų 
prisidėti daugiau 
 

2.1.5 Bibliotekų potencialas: naujos paslaugos 

 

Savivaldybių atstovai laikosi nuomonės, kad svarbiausia išlaikyti esamas paslaugas ir jų kokybę. Taip 

pat labai svarbu tęsti užsibrėžtus tikslus, nes bibliotekos šiuo metu siūlo platų paslaugų spektrą bei 

nuolat jį papildo („biblioteka plečia savo veiklą, pritraukia daug žmonių, tuoj turės 3D spausdintuvus 

<...> svarbiausia, kad nesustotų ir siektų savo užsibrėžtų tikslų“). Pora privačių įmonių atstovų, tuo 

tarpu, mano, kad bibliotekai nederėtų nukrypti nuo savo pirminės ir pagrindinės funkcijos, t. y. 

knygų („nemanau, kad reikia išradinėti hotdog‘ų kioskus bibliotekose, biblioteka yra biblioteka“). 
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Dalis partnerių turi gana plačią bibliotekos viziją ir mato potencialą keletoje sričių. Manoma, kad 

labai svarbu vystyti informacinių technologijų sritį, mokyti bendruomenę naudotis kompiuteriu bei 

įvairiomis internetinėmis paslaugomis, kurios galėtų palengvinti kasdienybę (pvz., mokesčių 

deklaravimas, sąskaitų apmokėjimas ir t. t.). Apskritai naujos paslaugos turėtų būti orientuotos į 

tikslinės grupės poreikius, kurių jie negali išpildyti kitose erdvėse: jaunųjų rašytojų kūrybos 

viešinimas, skatinimas, įvairių mokymų organizavimas, parodų rengimas, supažindinimas su 

naujovėmis ir jų pritaikymu buityje (žr. Lentelę 4). 

Paslaugos, kurias galėtų vystyti 
bibliotekos  

Pagrindžiančios citatos 

Internetinių paslaugų plėtra, 
mokymai 

„plėsti įvairių internetinių paslaugų vartojimą, galėtų padėti 
žmonėms susimokėti mokesčius internetu, išmokyti juos kaip 
tai daryti <...> pajamų deklaravimas per VMI sistemą <...> 
visos internetinės paslaugos“ 

Patogi knygų grąžinimo sistema „man labai patinka knygų grąžinimo galimybė, kai knygas 
galima palikti tam tikrose prie bibliotekos esančiose dėžėse, 
deja, mūsų mieste tokia galimybė yra tik centrinėje 
bibliotekoje“ 

Rengti jaunųjų rašytojų 
kūrybinius užsiėmimus  

„galėtų suteikti galimybę pasirodyti jauniesiems, 
pradedantiems rašyti vaikams, rengti jų kūrinių skaitymo 
popietes“ 

Kūrybinių dirbtuvių 
organizavimas, suburiantis 
interesų grupes 

„biblioteka galėtų tapti ta vieta, kur tam tikrą savaitės dieną 
renkasi žmonės pagal savo hobi, pomėgį, kur galėtų keistis 
informacija, pristatyti savo turimas įvairias kolekcijas“ 

Mokymų organizavimas „galima būtų rengti mokymus, kad atėję žmonės išmoktų 
programuoti pačius paprasčiausius dalykus, kurie jiems būtų 
naudingi ir reikalingi buityje“ 

Parodų organizavimas „galėtų organizuoti įvairias parodas“ 

Supažindinimas su naujovėmis „reikėtų informuoti žmones apie naujoves, papasakoti apie 
išmaniuosius namus, parodyti kaip veikia, supažindinti su 
naujausiais IT pasiekimais“ 

Mobilių paslaugų vystymas „galėtų kai kurios paslaugos būti labiau mobilios, naudojant 
„laptopą“, būtų naudinga neįgaliesiems ar atokiau 
gyvenantiems žmonėms, seneliams“ 

Vaikų priežiūros (užimtumo) 
paslaugos 

„vaikų priežiūros paslauga būtų labai naudinga gyventojams, 
ypač jauniems tėveliams“ 

Lentelė Nr. 4 Paslaugos, kurias galėtų vystyti šalies bibliotekos 
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2.2 SAVIVALDYBĖS IR BIBLIOTEKOS BENDRADARBIAVIMAS 

2.2.1 Savivaldybės ir bibliotekos tarpusavio santykiai 

 

Savivaldybės ir bibliotekos santykius galima suskirstyti į formalius ir neformalius. Savivaldybių 

atstovai primena, kad bibliotekos yra atskaitingos savivaldybei, o šios yra atsakingos už bibliotekų 

finansavimą („savivaldybė yra steigėja, finansuoja, išlaiko <...> mes esame jų steigėjai, jie mums turi 

atsiskaityti <...> bibliotekos nėra kažkoks UAB‘as, jos turi pavaldumą“). Ši „vadovo“ pozicija gana 

ryški kai kurių savivaldybių nuostatoje į bibliotekas („biblioteka yra tokia pat įstaiga kaip ir visos kitos 

savivaldybei pavaldžios įstaigos, kaip ligoninė, taip ir biblioteka, ji niekuo neišskirtinė“). Tokius 

formalius santykius dažnai stiprina ir pačių bibliotekų iniciatyvos stoka ir dažniausiai tik su finansais 

susiję poreikiai („susisiekia, kai reikalingas finansavimas, bet mes ne visada galim padėti, nes 

biudžetas ribotas“). 

 

Dauguma tyrimo metu kalbintų savivaldybių atstovų santykius su biblioteka apibūdina kaip 

draugiškus bei šiltus („mūsų rajone santykiai glaudūs <...> draugiški santykiai <...> gerai, draugiškai 

bendradarbiaujame <...> pas juos ir pas mus durys visada atviros“). Tokie santykiai būdingi mažesnių 

miestų bibliotekoms, kur stipresni bendruomenės tarpusavio ryšiai, artimesnis bendravimas 

apskritai (visi vienas kitą žino, pažįsta). Neformalioji santykių pusė – problemų sprendimas, projektų 

organizavimas, dalyvavimas renginiuose ar kitose veiklose ir pan. („kartu sprendžiame iššūkius, 

bibliotekos atstovai dalyvauja savivaldybės iniciatyvose, diskusijose, mes einame į jų renginius, 

dalyvaujame veiklose“). Aktyvus abiejų pusių įsitraukimas į organizuojamus užsiėmimus stiprina 

tarpusavio santykius. Keletas savivaldybių, tuo tarpu, paminėjo, kad tarpusavio santykiai yra geri, 

tačiau jie nėra glaudūs, o dažniau grįsti formaliu ir būtinu tarpusavio bendradarbiavimu („kiek reikia, 

tiek bendraujam, tikrai jų už durų nepaliekam, ką reikia, kas numatyta, tą padarom, mes juos 

išlaikom, jei savivaldybė neskirtų pinigų, reikėtų biblioteką uždaryti“). 

 

Savivaldybės atstovų teigimu, bibliotekos yra pakankamai įtraukiamos į formalius savivaldybės 

planus, strategijas ar kitus dokumentus. Sprendžiant klausimus, susijusius su bibliotekomis, jų 

atstovai visuomet kviečiami į posėdžius, diskusijas, sprendimų priėmimą, planų rengimą 

(„įtraukiama tiek, kiek gali būti, kviečiame į pasitarimus, bendraujame, komunikuojame <...> 

dirbame kartu, ruošiame kartu planus <...> į visus patalpų remonto darbus buvo įtraukta biblioteka,  
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kai rengiami planai, bibliotekos vadovai visada kviečiami <...> apie įtraukimą byloja renovuotos 

bibliotekos, rajone beveik neliko nerenovuotų bibliotekų“). 

 

Tyrimo dalyviai laikosi nuomonės, kad bibliotekos prisideda prie savivaldybės kaip institucijos tikslų 

įgyvendinimo. Informacijos sklaida, viešinimas, socialinės atskirties mažinimas, užimtumo 

problematika, kultūros puoselėjimas – tai savivaldybės tikslai, prie kurių aktyviai prisideda 

bibliotekos, organizuodamos mokymus, renginius, parodas, įvairius užsiėmimus, rengdamos 

kompiuterinio raštingumo pamokas ir t. t. („mūsų vizija atsispindi bibliotekos veikloje, vien 

informacijos skleidimas kiek daug reiškia <...> biblioteka yra bendros kultūros rajone neatsiejama 

dalis, o savivaldybės vienas iš tikslų yra kultūros skatinimas ir puoselėjimas <...> užimtumas, 

švietimas, jaunimo ir vyresnių žmonių problemų sprendimas <...> biblioteka prisideda savo darbu, 

turi elektroninį katalogą, kur skelbia vis informaciją apie Kretingos krašto žmones, pasiekimus, 

apskritai garsina šį kraštą“). 

 

Apskritai vertinant savivaldybės ir bibliotekos žmonių bendradarbiavimą galima formuluoti 

prielaidą, kad santykis yra dalykiškas. Savivaldybė kviečiasi bibliotekos atstovus, kuomet reikia 

aptarti su biblioteka susijusius reikalus, o bibliotekos darbuotojai kreipiasi į atitinkamus savivaldybės 

atstovus su savo problemomis ar prašymais („pas mus daug specialistų, biblioteka žino pas ką ir 

kokiu klausimu reikia kreiptis <...> jie mums atskaitingi, mes nesame lygiaverčiai, bet bendravimas 

geras, visada susikalbam, nesipykstam“). Pavaldumo ryšiai kai kuriose bibliotekose santykius įvelka 

į labiau formalų bendravimą („jie mums atsiskaito, ruošia ataskaitas <...> jei reikia, gali kreiptis – 

bus pinigų, bandysim padėti, biblioteka yra savivaldybės atsakomybėj, mes ja rūpinamės kaip ir 

kitomis pavaldžiomis įstaigomis“); kitose šis aspektas nėra kliūtis draugiškų tarpusavio santykių 

puoselėjimui („tikrai labai draugiškai bendraujam, kartu darom projektus, pirmadieniais darom 

kartu pasitarimus, lankomės vieni kitų renginiuose“). 

 

 



 

 

 
   

 

Puslapis 13 iš 21 

2.2.2 Projektinė veikla 

 

Visi tyrimo metu kalbinti savivaldybių atstovai žino apie savo miesto bibliotekoje vykstantį 

„Bibliotekos pažangai 2“ projektą. 

 

Pagrindinė įsitraukimo į projektą priežastis – savivaldybė yra bibliotekos steigėja, todėl privalo 

rūpintis jos vystymusi, tobulėjimu bei ateitimi („mes suinteresuoti, kad biblioteka tobulėtų <...> tai 

savivaldybės įstaiga ir mes už ją atsakingi <...> skatinam savo įstaigas, kad siektų naujovių“). Be tarsi 

privalomo dalyvavimo projekte, įsitraukimą taip pat skatina išliekamoji vertė, projekto nauda 

bendruomenei, bibliotekai bei miestui (žr. Lentelę 5). 

 

Suvokiama projekto nauda  Pagrindžiančios citatos 

Biblioteka įsisavina naujus, 
modernius komunikacijos būdus 

„mums patinka įdomus, naujoviškas bendravimas, 
biblioteka įgis daug geros patirties, išmoks naujų 
bendravimo būdų“ 

Naujos veiklos vietos bendruomenei 
(užimtumas, naujų lankytojų 
pritraukimas) 

„atsiras naujų veiklų bendruomenei, tai tiesioginė nauda 
<...> pastatys 3D spausdintuvą, interaktyvų stalą, bus 
tikrai įdomu ateiti į biblioteką, tikimės, kad daugiau 
jaunimo ateis“ 

Projektas turi išliekamąją vertę „projektas turi išliekamąją vertę, turėsim ką parodyti, ką 
palikti, tai bus tikrai vertingas palikimas“ 

Lentelė Nr. 5 Suvokiama projekto nauda 
 

Savivaldybės atstovai gana aiškiai suvokia projekto nešamą naudą bendruomenei. Kiekvienoje 

savivaldybėje projektai yra individualūs, bet nauda yra gana panaši: užimtumo skatinimas, naujos 

įdomios pramogos, užsiėmimas bibliotekos lankytojams, naujovių diegimas, naujos galimybės, 

patrauklesnis estetinis bibliotekos paveikslas, skatinantis užeiti („daug naujų veiklų <...> bus įdomu, 

naujovės, didesnis užimtumas <...> ateina žmonės, kurie šiaip į biblioteką neateina, o dabar rodome 

kiną, žmonės ateina, sužino, diskutuoja <...> naujos erdvės ir galimybės jaunimui <...> bus gražu, 

įdomu, mums svarbu parodyti savo kaimą, tai bus ir išliekamoji vertė – nuotraukų albumas“). 

 

Visos savivaldybės techniškai prisideda prie bibliotekoje vykdomo projekto įgyvendinimo. Pagalba 

dažniausiai suteikiama bibliotekai pasiteiravus, paprašius („biblioteka pasako, ko jiems reikia <...> 

ko paprašys, tuo bandysime padėti“). Dažniausiai suteikiama finansinė parama, taip pat prisidedama 

tarpininkaujant, ruošiant dokumentus, konsultuojant, suteikiamas transportas („finansiškai visada 
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kiek galime, tiek padedame <...> tarpininkaujam, konsultuojam <...> jei kokių 

papildomų finansų reikės – bandysim padėti <...> su transportu galim padėti <...> tarpininkaujam, 

dokumentus padedam susitvarkyti“). 

 

2.3 IŠORĖS PARTNERIŲ  IR BIBLIOTEKOS BENDRADARBIAVIMAS 

2.3.1 Išorės partnerių įsitraukimas į projektą 

 

Tyrimo metu kalbinti privačių įmonių atstovai teigė su biblioteka bendradarbiaujantys pirmą kartą. 

Valstybinių, mokslo, kultūros, meno, globos ir panašių įstaigų atstovai dažniau paminėjo, kad su 

biblioteka yra tekę bendradarbiauti ir anksčiau („jau gal dešimt metų, nuo tada, kai mokesčių 

administratorius pasiūlė teikti deklaracijas elektroniniu būdu <...> yra buvę savanorystės projektų ir 

anksčiau <...> bendradarbiavimas pradėtas nuo pat kurorto muziejaus įkūrimo“).  

 

Užmegzti santykius su biblioteka informantus paskatino keletas aspektų. Visų pirma, bibliotekos 

atstovų iniciatyva („bibliotekos darbuotojų iniciatyva, jie su mumis susisiekė ir pasiūlė 

bendradarbiauti“). Santykių pradžiai akstinas buvo ir bibliotekos teikiamos paslaugos („poreikis 

pasinaudoti didelės ir komfortabilios konferencijų salės paslaugomis <...> nuomojamės salę 

posėdžiams, magistrų gynimams“). Partnerius taip pat motyvavo naujos galimybės, smalsumas, 

altruizmas („bendradarbiauti paskatino smalsumas, naujos galimybės pažinti ir tobulėti, noras 

įsitraukti į vykdomus projektus, talkinti partneriams“). 

 

Bendradarbiaujantys jau nebe pirmą kartą, anksčiau vykdė tas pačias veiklas, kurias puoselėja ir šiuo 

metu: įvairūs kultūriniai – meniniais ar edukaciniai projektai, svarbios informacijos sklaida vietos 

gyventojams, salės nuoma („bibliotekoje yra įkurtas kraštotyros filialas, jo aktyvi veikla skatina 

prisijungti ir muziejų kurti bendras veiklas <...> nenutrūkstamai bendraujame, ypač kai reikia 

informuoti gyventojus apie mokestines veiklas, deklaracijas“). 

 

Partneriai, kurie su bibliotekomis rengia bendrus projektus, vykdo bendrus darbus yra patenkinti ir 

tarpusavio santykius apibūdina labai pozityviai. Juos džiugina aktyvus ir profesionalus 

bibliotekininkų darbas, teikiamos paslaugos ir bibliotekų suteikiamos galimybės („bibliotekininkai 

visi iki vieno labai kompetentingi, veiklūs žmonės <...> renginius rengiame bendrai, papildydami vieni  
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kitų idėjas <...> bibliotekos atstovai dirba gerai, iniciatyvūs ir padeda“). Taip pat juntamas ir pačios 

bibliotekos interesas, kuris motyvuoja vystyti bendrą projektą („bibliotekos labai nori tų naujovių, 

kurias mes galime pasiūlyti“).  

 

Paprašyti įvardyti, koks yra didžiausias privalumas turėti partnerį biblioteką, tyrimo dalyviai 

paminėjo aspektus, kurie svarbiausi konkrečiai jų projekte. Daliai partnerių svarbiausia, kad 

bibliotekos apskritai suteikia galimybę įgyvendinti savo idėją, ją pristatyti žmonėms. Kitiems aktuali 

bibliotekos darbuotojų kompetencija, darbo patirtis. Pridėtinę vertę bibliotekai taip pat kuria plačios 

techninės galimybės, vieša interneto prieiga. Su gyventojais komunikuojantiems partneriams aktuali 

galimybė pasiekti plačią auditoriją. Svarbus ir indėlis ugdant jaunąją kartą (žr. Lentelę 6). 

 

Privalumai  Pagrindžiančios citatos 

Galimybė įgyvendinti savo 
projektą, skleisti savo idėjas, jas 
pristatyti auditorijai 

„mūsų projektas unikalus, sunku būtų be bibliotekos 
suteiktų galimybių <...> galima naujas turimas idėjas 
skleisti lengviau, jas pristatyti žmonėms“ 

Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai „biblioteka turi labai kvalifikuotus kadrus – bibliografus, 
gerai išmanančius IT, jie turi didelį įdirbį organizacinėje 
veikloje“ 

Plačios techninės galimybės 
bibliotekoje 

„jie turi tikrai plačias ir dideles technines galimybes“ 

Vieša interneto prieiga „didžiausias pliusas yra geras IT išvystymas bibliotekose“ 

Galimybė pasiekti plačią auditorija „puikus priėjimas prie plačios visuomenės, mokesčių 
administratorius gali plačiau skleisti žinią visuomenei apie 
mokestinių prievolių vykdymą <...> didžiausias privalumas 
yra informacijos sklaida“ 

Pagalba ugdymo, auklėjimo srityje „pagalba ugdant jaunąją kartą“ 

Lentelė Nr. 6 Privalumai turėti partnerį biblioteką 
 

Partneriai bendradarbiavimo su bibliotekomis perspektyvą vertina optimistiškai, jie mano, kad 

biblioteka prisideda ar prisidės ateityje prie jų įmonės / organizacijos tikslų gyvendinimo. Bibliotekos 

indėlis suvokiamas skirtingai, priklausomai nuo projekto: informacijos viešinimas („papildomas 

informacijos teikimo šaltinis“), patalpų suteikimas parodoms („ateityje galėtų tapti ta erdve, kurioje 

studentai eksponuos savo dailės, dizaino darbus“), jaunimo užimtumas („ateityje tikimės aktyvaus 

bendradarbiavimo sprendžiant globos namų vaikų užimtumo problemas“), tarpusavio pagalba 

renginiuose („nuo pat pirmos muziejaus veiklos dienos bendraujame, keičiamės patarimais, 

biblioteka dalinasi sukaupta kraštotyrine medžiaga, mums tai labai aktualu ir reikalinga  
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įgyvendinant savo tikslus“), visuomenės švietimas, ugdymas („tikrai prisidės, nes mūsų tikslas yra 

skatinti žmones savanoriškai sumokėti mokesčius, o atokiose Lietuvos vietovėse reikia mokyti 

žmones tai daryti, ugdyti juos, biblioteka šioje vietoje mums labai pasitarnauja“). Visos šios veiklos 

yra svarbios bibliotekų partneriams ir manoma, kad biblioteka reikšmingai prisidės prie viso to 

įgyvendinimo. 

 

Apskritai įsitraukti į projektą daugumą partnerių paskatino siekiai pasiekti užsibrėžtus tikslus. 

Biblioteka, šiuo atveju, tarnauja kaip tarpininkas, kuris prisideda prie šių siekių sėkmingo 

įgyvendinimo („mūsų tikslas yra plėsti komiksų kultūrą, biblioteka yra puikus tramplinas <...> 

pasinaudojome erdve skleisti apie save informaciją <...> mūsų tikslas yra inžinerinis švietimas, su 

bibliotekos pagalba mes tą sėkmingai darome“). Du partneriai paminėjo, kad juos itin motyvavo 

nuoširdus bibliotekos noras bendradarbiauti bei bendrų tikslų atitikimas („bibliotekos tikslai turėjo 

puikų sąlytį su mūsų tikslais, biblioteka išėjo iš savo komforto zonos, mums tai labai priimtina <...> 

patiko bibliotekos noras, kad mes įsitrauktume į projektą“). 

 

Visi tyrimo metu kalbinti bibliotekų partneriai turi konkrečius su projektu susijusius tikslus ir tikisi 

sėkmingo jų įgyvendinimo. Kiekvienas projektas labai individualus, todėl tikslai yra gana skirtingi. 

Vienijančia jungtimi galima pavadinti savo idėjų viešinimą, platinimą visuomenei („organizuotai 

supažindinti bendruomenę su pasauline komiksų kultūra, organizuotas naujų šalies komiksų kūrėjų 

ruošimas <...> kuo didesnę dalį visuomenės informuoti apie teisingą mokestinių prievolių vykdymą“). 

Vienas tyrimo dalyvis nurodė turintis platesnius, gal net globalius lūkesčius projekto atžvilgiu – 

tikimasi sulaukti užsienio investuotojų dėmesio („regionuose atsiras daugiau inžineriškai mąstančių 

žmonių, bus lengviau ateiti investuotojams“). Dar vienas partneris tikisi, kad kartu su biblioteka 

pavyks išspręsti kai kurias socialines problemas, susijusias su vaikais, jų užimtumu („pagrindinis 

lūkestis yra aktualių socialinių problemų sprendimas, kad globos namų vaikai jaustųsi pilnaverčiai, 

galėtų išnaudoti laisvą laiką turiningai“). 

 

Visi tyrimo metu kalbinti bibliotekų partneriai įsitikinę projekto nauda bendruomenei. Jų nuomone, 

projektas kelia naudingus tikslus, kuriuos sėkmingai įgyvendinus bendruomenė ar tam tikros 

tikslinės grupės įgis naujų žinių, įgūdžių, patirs malonių įspūdžių ar gaus kitokio pobūdžio naudą 

(„vaikų užimtumas, įtraukimas į edukacinius užsiėmimus <...> kultūros skleidimas, vaikai bus kaip  
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kultūros ambasadoriai savo šeimose <...> bus organizuotai supažindinami su komiksų kultūra <...> 

tikimės atlikti vertybių apsaugos ir kultūros sklaidos funkcijas <...> žmonės gebės pateikti 

deklaracijas neišeidami iš namų, suvoks mokesčių svarbą ir naudą“). 

 

2.3.2 Bibliotekų potencialas ateityje 

 
Partneriai biblioteką suvokia kaip potencialią erdvę vystyti įvairius projektus. Žvelgiant į ateities 

perspektyvą, rekomenduojama į bibliotekas įtraukti daugiau įvairesnių žmonių, kurie įdomūs savo 

veikla, žiniomis. Siūloma į vaikams skirtus edukacinius užsiėmimus įtraukti studentus. Potencialas 

pastebimas ir teikiant inžinerinio švietimo paslaugas, vertėjų paslaugas. Atsižvelgiant į 

besikeičiančius poreikius, verta pasvarstyti apie elektroninių knygų bazę, galimybę šias knygas 

išsinuomoti; taip pat apie interaktyvių priemonių panaudojimą bibliotekose (žr. Lentelę 6). 

 

Papildomos paslaugos  Pagrindžiančios citatos 

Įvairių tikslinių grupių 
įtraukimas į bibliotekos 
projektus, 
bendradarbiavimas 

„svarbu sugebėjimas prisitaikyti prie tikslinių grupių poreikių 
(moksleivių, bedarbių, foto mėgėjų, kelionių mėgėjų, nardytojų ir 
pan.). Daryti su jais bendrus įdomius edukacinius projektus, 
pasinaudojant jų sukaupta  medžiaga, ją pristatyti visuomenei, 
taip  supažindinant jaunimą su įvairiomis galimybėmis, skatinti 
jų domėjimąsi. Į bibliotekų renginius ateityje reikia daugiau 
įtraukti švietimo įstaigas, jų specialistus“ 

Studentų įtraukimas į 
edukacines programas 
vaikams 

„mūsų studentai galėtų būti dažniau kviečiami dalyvauti 
vykdomose edukacinėse programose vaikams“ 

Tikslinis švietimas, 
orientuotas į inžinerinę ir IT 
sritį 

„bibliotekoje galėtų vykti pamokymai, kaip padaryti 
paprasčiausią automatinę sistemą, kaip suprogramuoti, kad 
ūkininkas galėtų matyti savo valdomus ūkio prietaisus per 
nuotolį“ 

Vertėjų paslaugos „didesnėse bibliotekose galbūt galėtų būti vertėjai, padedantys 
išversti informaciją iš kita kaba pateiktos literatūros“ 

Interaktyvių priemonių 
panaudojimas 

„daug naudos duotų interaktyvių priemonių panaudojimas, 
informacinių terminalų įrengimas kaip Klaipėdos piliavietėje“ 

El. knygų bazė, skaitykla ir 
nuomos galimybė 

„galėtų atsirasti el. knygų bazė ir skaityklos skirtos skaityti tokias 
knygas ar netgi padaryti el. knygų nuomą“ 

Mobilios bibliotekos 
paslaugos 

„reikia įtraukti kuo didesnę dalį visuomenės, bet tam reikia 
bibliotekos paslaugų mobilumo, prievolė pateikti deklaracijas 
yra, bet iki bibliotekos ne visi gali atvykti“ 

Lentelė Nr. 7 Papildomos paslaugos, kurios galėtų atsirasti bibliotekoje 
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2.4 BIBLIOTEKŲ ATEITIES VIZIJA IŠ PARTNERIŲ IR SAVIVALDYBIŲ 

ATSTOVŲ PERSPEKTYVOS 

 

Tyrimo metu bibliotekų partnerių ir savivaldybių atstovų buvo prašoma įvertinti, kiek, jų nuomone, 

tikėtina, kad konkrečiame teiginyje nurodytas faktas įvyks iki 2022-ųjų metų. Savo atsakymus jie 

žymėjo 7 balų skalėje kur 1 reiškė „visiškai netikėtina, kad tai įvyks", o 7 – „labai tikėtina, kad tai 

įvyks". Apibendrinti atsakymai pateikti lentelėje Nr. 8. 

 

Rezultatai rodo, kad optimistiškiausiai vertinami teiginiai susiję su tiesiogine bibliotekos darbuotojų 

veikla, jų įsitraukimu į darbą bei įvairias veiklas su bendruomenės nariais. Partnerių teigimu, 

darbuotojai jau šiuo metu užsiima šia veikla, todėl ateityje ji turėtų tik stiprėti ir aktyvėti („tai kad 

jie jau ir dabar tai daro, bendrauja su bendruomene <...> šitą jau ir dabar pakankamai aktyviai 

stengiasi daryti“). Pesimistiškiausios nuomonės tyrimo dalyviai laikosi dėl naujų darbo vietų 

įvairiems specialistams. Tokia nuomonė dažniausiai argumentuojama finansinių išteklių stoka 

(„vargiai, nes nėra pinigų tokiems dalykams“). 

 

Rezultatų palyginimas su 2015 metų vasario mėnesį vykusio bibliotekų vadovų tyrimo duomenimis 

rodo, kad vadovai laikosi optimistiškesnės nuomonės dėl sričių, susijusių su tiesiogine bibliotekų 

darbuotojų veikla – bendradarbiavimo su žymiais visuomenės veikėjais, bendruomenės lyderiais ir 

valdžios atstovais, gyventojų informavimo apie bibliotekos veiklas, naudingų partnerysčių 

užmezgimo. Pesimistiniai vertinimai didžiąja dalimi sutampa (išskyrus nuomonę dėl didesnio 

dėmesio e. paslaugoms) – abejojama, kad nacionalinio lygmens politikai suvoks bibliotekos svarbą 

ir tai, jog bibliotekos sukurs daugiau darbo vietų įvairių sričių specialistams (žr. Lentelę 8). 

Teiginiai 

Vidurkiai 
Partneriai ir 
savivaldybių 

atstovai (kokybinio 
tyrimo duomenys) 

Bibliotekų vadovai 
(duomenys iš 

Delphi analizės 
2015 m. 02 mėn.) 

Lietuvos viešosiose bibliotekose daugiau dėmesio bus 
skiriama virtualioms e. paslaugoms nei knygų išdavimui.  

5,8 4,8 

Dauguma žmonių Lietuvoje manys, kad viešosios 
bibliotekos yra viena iš svarbiausių vietos bendruomenei 
teikiamų viešųjų paslaugų.  

5,0 5,6 
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Vis daugiau nacionalinio lygmens politikų suvoks, kad 
bibliotekos yra svarbūs vietos bendruomenių židiniai. 

4,9 4,7 

Dauguma bibliotekų aktyviau bendradarbiaus su žymiais 
visuomeniniais veikėjais (žurnalistais, rašytojais, 
mokslininkais ir pan.) siekdamos pritraukti daugiau 
visuomenės dėmesio.  

6,2 6,4 

Daug daugiau žmonių bus geriau informuoti apie 
bibliotekų vykdomas veiklas ir teikiamas paslaugas.  

5,8 6,4 

Viešosios bibliotekos sukurs daugiau darbo vietų, kuriose 
dirbs įvairių profesijų specialistai (tokie kaip IT 
specialistai, psichologai, edukologai, marketingo 
specialistai, sociologai, komunikacijos, viešinimo 
specialistai ir pan.). 

4,0 4,9 

Bibliotekų darbuotojai aktyviau įsitrauks į savo 
bendruomenių veiklas.  

6,1 5,9 

Bibliotekų vadovai sukurs daugiau naudingų partnerysčių 
nei prieš 7 metus. 

6,0 6,1 

Bibliotekų vadovai efektyviau bendradarbiaus su vietos 
valdžia ir bendruomenės lyderiais. 

5,5 6,2 

Viešosios bibliotekos gaus daugiau finansinės paramos iš 
alternatyvių finansavimo šaltinių (tokių kaip projektai, 
įmonių parama, fondai) nei prieš 7 metus. 

5,3 5,8 

Lentelė Nr. 8 Apibendrinta bibliotekų partnerių nuomonė, kiek tikėti, kad konkrečiame teiginyje 
nurodytas faktas įvyks iki 2022-ųjų metų. 
 
 

III. KOKYBINIO TYRIMO IŠVADOS 

 

Bibliotekų ir partnerių santykiai 

Bibliotekų ir nepriklausomų partnerių (verslo įmonių, įvairių institucijų, švietimo įstaigų, globos 

namų, kultūros centrų ir t. t.) santykiai yra susiklostę gana sėkmingai. Partneriai mato naudą 

bendraujant su bibliotekomis (pvz., galimybė pasieti plačią auditoriją, galimybės pasinaudoti 

bibliotekos erdvėmis, inventoriumi), patenkina savo poreikius, džiaugiasi palankiomis sąlygomis 

įgyvendinti idėjas, naudojasi reikalingomis paslaugomis ir apskritai laikosi labai pozityvios nuostatos 

šios įstaigos atžvilgiu; bibliotekos suvokia tarpusavio santykių naudą ir stengiasi partnerius išlaikyti 

– partneriai dažnai garantuoja naujas ir įdomias veiklas bendruomenės nariams, finansavimą, 

naudingą bibliotekos infrastruktūros panaudojimą. 
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Bibliotekos ir savivaldybės bendravimo kontekste galima išskirti tris 

dominuojančius santykių tipus: (1) pirmasis ir abipusiai naudingas yra neformalus ir draugiškas 

bendradarbiavimas, kuris dažniausiai susiklostė per eilę nenutrūkstamo bendravimo metų. 

Bibliotekos aktyviai veikia, organizuoja įvairias veiklas, renginius, o savivaldybės suteikia ne tik 

finansinę pagalbą, bet ir dalyvauja organizuojamoje veikloje. (2) Antrojo tipo santykius galima 

apibūdinti kaip iniciatyvius ir generuojančius naudą. Savivaldybės išlaiko  poziciją „iš aukšto“, tačiau 

geranoriškai žvelgia į bibliotekos iniciatyvas, idėjas bei pasiūlymus, suvokia jų naudą savivaldybės 

bendruomenei, todėl visokeriopai jas palaiko. (3) Trečiojo tipo santykiai yra riboti ir formalūs. Tai 

lėmė dvi pagrindinės priežastys – formalizuota savivaldybės pozicija bibliotekos atžvilgiu, nuostata, 

kad biblioteka yra viena iš savivaldybei pavaldžių įstaigų ir biurokratinis požiūris į veiklą apskritai; 

kita vertus, bibliotekos stokoja iniciatyvos, vengia siūlyti idėjas, teikti pasiūlymus o į savivaldybę 

dažniausiai kreipiasi su prašymais gauti finansavimą (riboti savivaldybės finansiniai ištekliai neretai 

lemia neigiamą atsakymą). 

 

Pokyčių bibliotekose suvokimas (tik projektuose dalyvaujančių partnerių nuomonė) 

Bibliotekos suvokiamos kaip gerokai pasikeitusios ir patobulėjusios. Partneriai teigiamai atsiliepia 

apie bibliotekininkų kompetenciją, padidėjusį siūlomų paslaugų paketą. Vertinama bibliotekų 

kultūrinė, edukacinė bei socialinė veikla. Pokyčių nauda ir poreikis bendruomenei nekvestionuojami: 

žmonės gali efektyviau išnaudoti laisvalaikį, lankytis edukaciniuose užsiėmimuose, parodose, 

naudotis bibliotekos ištekliais ar kitomis bibliotekos siūlomomis paslaugomis.  

 

Bibliotekų indėlis sprendžiant vietos bendruomenės problemas (tik projektuose dalyvaujančių 

partnerių nuomonė) 

Reikšmingas bibliotekų indėlis sprendžiant vietos bendruomenės problemas yra pakankamai 

sėkmingai aktualizuotas ir įsisąmonintas. Dažniausiai išskiriamos užimtumo (vaikų / jaunimo / 

pensinio amžiaus žmonių), socialinės integracijos, atskirties, kompiuterinio neraštingumo 

problemos. Taip pat bibliotekos matomos kaip prisidedančios prie kultūrinio – meninio švietimo, 

intelektinio bendruomenės tobulėjimo, darbo paieškų ar netgi psichologinio–emocinio komforto 

kūrimo. 

 

Pagrindinės problemos, iššūkiai, susiję su bibliotekomis (tik projektuose dalyvaujančių partnerių 

nuomonė) 
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Žvelgiant iš savivaldybės atstovų perspektyvos, pagrindinė su biblioteka 

susijusi problema yra finansinių išteklių stoka komunalinėms išlaidoms, pastatų renovacijai, 

nusidėvėjusiai technikai atnaujinti, darbuotojų atlyginimams. Ypatingai ši problema aktuali kaimo 

bibliotekose, kurios yra bene vieninteliai kultūros židiniai, siūlantys gyventojams turiningas 

laisvalaikio galimybes. Pozityvu tai, kad nepaisant grėsmingai mažėjančių lankytojų skaičių 

savivaldybės suvokia bibliotekų reikšmę  kaimiškose  bendruomenėse ir deda pastangas jas 

išsaugoti. 

 

Bendradarbiavimo priežastys (tik projektuose dalyvaujančių partnerių nuomonė) 

Vienas pagrindinių partnerystės su bibliotekomis motyvų yra galimybė pasiekti plačią auditoriją, 

interneto prieiga, kompiuteriai, siūlomos paslaugos. Visa tai suteikia galimybę partneriams vystyti 

savo projektus. Prisijungti prie projektų partnerius taip pat skatina pozityvus bibliotekos darbuotojų 

požiūris. Privatus verslas akcentuoja paties informavimo apie galimybę bendradarbiauti svarbą – 

toks bibliotekų ir privačių įmonių bendradarbiavimas gana naujas, todėl būtina skleisti informaciją 

tikslinėms grupėms apie pačią tokio bendradarbiavimo galimybę. 

 

Konkrečių projektų su bibliotekomis nevykdantiems, bet jos paslaugomis besinaudojantiems 

partneriams aktualios įstaigos teikiamos paslaugos, patalpų nuoma konferencijoms ar renginiams, 

techninės galimybės, viešinimo paslaugos ir pan. 

 

 

 

Partneriai tvirtai įsitikinę savo projekto nauda bibliotekos bendruomenės nariams – tikima, kad tokių 

projektų dalyviai įgis naudingų žinių, gebėjimų, praplės savo akiratį, turės galimybę įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus. Konkretūs projektai tikėtinai pasitarnaus ir bibliotekos  tikslinių grupių saviraiškai 

(meniniams projektams, būreliams ir pan.).  

 


