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ĮŽANGA
Šios apžvalgos tikslas – trumpai pristatyti 2019-2020 m. atliktus aktualius tyrimus ar kito
pobūdžio tiriamąją veiklą Lietuvoje ir užsienyje, kurie yra aktualūs bibliotekų veikloje ir leistų ne
tik susipažinti su kitų bibliotekų specialistų ar mokslininkų įžvalgomis, bet ir įkvėptų tam tikrų
idėjų rengiant projektus, planuojant naujų paslaugų diegimą ar inicijuojant tiriamąją veiklą
bibliotekose.
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Kauno apskrities viešosios bibliotekos tiriamoji veikla
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – KAVB) yra atliekami įvairaus pobūdžio ir
tematikos tyrimai bei apklausos. Ši tiriamoji veikla reikšmingai prisideda tiek prie KAVB veiklos
tikslingumo įtvirtinimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, naujų paslaugų diegimo, sistemingo
bendruomenės narių poreikių pažinimo atnaujinimo, tiek prie bendradarbiavimo su aptarnaujamos
teritorijos viešosiomis ir mokyklų bibliotekomis stiprinimo, jose dirbančių specialistų interesų
atliepimo. Dažnu atveju tyrimai ir apklausos yra susiję su tuo metu vykdomais ar planuojamais
vykdyti pokyčiais bibliotekos veikloje plačiąją prasme, todėl tiriamoji veikla prisideda tiek prie
įvairių procesų pažinimo, tiek rezultatų identifikavimo. Taip pat KAVB specialistai sistemingai
renka ir lygina Kauno regiono SVB veiklos statistinius rodiklius1.
Nuo 2014 m. nuolat atliekami KAVB organizuojamų skaitmeninio raštingumo mokymų
gyventojams vertinimo tyrimai, ataskaitos rengiamos kasmet, atliekami rezultatų palyginimai. Nuo
2020 m. atliekami KAVB andragogų organizuojamų ir vedamų mokymų specialistams vertinimo
tyrimai.
Taip pat biblioteka atlieka ir fondo panaudos tyrimus: kasmet rengiami ir viešinimui
pateikiami KAVB skaitomiausių grožinės, mokslinės bei vaikų ir paauglių literatūros dešimtukai;
sisteminami ir analizuojami skaitomiausių teminių leidinių sąrašai pagal tipus (18 mokslo šakų ir
grožinės lit.), vėliau sąrašai sudaromi pagal vartotojų sociodemografines charakteristikas (lytį,
amžių, išsimokslinimą, profesiją). Taip pat šie sąrašai panaudojami ir kitoms veikloms bibliotekoje
organizuoti, pvz., paspartinti leidinių nurašymo procesą, atrinkti aktualiausius leidinius fondo
fizinės vietos perorganizavimo atveju ar kt.
Kalbant apie projektinę veiklą bibliotekoje, neretai tiek nacionalinių, tiek tarptautinių projektų
pabaigoje siekiama įvertinti vykdytų veiklų naudą ir poveikį projekto tikslinei grupei. Šiuo tikslu
2019 m. atliktas KAVB projekto

„Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos

stiprinimas“ poveikio vertinimas2.
Kasmet KAVB partnerių teisėmis yra kviečiama prisijungti prie nacionaliniu lygmeniu
vykdomų tyrimų, kuriuos inicijuoja ir organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka (toliau – LNB), taip pat dalis tyrimų įgyvendinama LR Kultūros ministerijos pavedimu.
2020 m. tokio tipo tyrimuose biblioteka dalyvavo ar juos organizavo taip pat. Šiais metais KAVB,
kartu su visomis Kauno regiono SVB, dalyvavo LNB vykdytame tyrime „Viešųjų bibliotekų
specialistų kompetencijų tobulinimo ir metodinės pagalbos poreikiai“, pateikė reikalingus
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duomenis, pildė anketas, organizavo anketų pildymą Kauno regione ir šiuo metu yra laukiama
tyrimo rezultatų bei išvadų. Kitas tyrimas, kurį KAVB organizavo ir vykdė savarankiškai LR
Kultūros ministerijos pavedimu yra „Kauno apskrities viešosios bibliotekos skaitmeninimo
paslaugų poreikio ir pasitenkinimo jomis“ tyrimas. Gautais rezultatais ir rekomendacijomis pagal
poreikį biblioteka pasidalino su Kauno regiono bibliotekomis.
Reaguojant į poreikį atnaujinti elektroninę platformą, skirtą bibliotekos personalui, 2020 m.
KAVB vykdė intraneto panaudojimo ir darbuotojų poreikių apklausas.
Taip pat 2020 m. KAVB vykdė tematiškai naują, tačiau COVID-19 viruso pandemijos
kontekste itin aktualią, humoristinę apklausą „Karantino realijos“3. Šios apklausos rezultatai leido
geriau suprasti kaip ir kodėl jaučiasi bibliotekos darbuotojai bei lankytojai pasikeitus gyvenimo
aplinkybėms iš esmės.
Paminėtina,

jog

visos

viešosios

bibliotekos,

remiantis

LR

Kultūros

ministerijos

rekomendacijomis, ne rečiau kaip kas 2 metai atlieka vartotojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrimus4. KAVB paslaugų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimus
atliko 2017 m. 5 , 2018 m. 6 ir 2020 m. 7 . Visų trijų metų lyginamosios analizės rezultatai ir
išryškėjusios tendencijos pateikiamos 2020 m. tyrimo ataskaitoje.
Dalis KAVB vykdytos tiriamosios veiklos rezultatų skelbiami ir nuolat atnaujinami
bibliotekos internetinėje svetainėje adresu https://kvb.lt/lt/2016-apie-mus/veiklos-sritys/tyrimai.
Skiltyje „Kiti tyrimai“ pateikiamos nuorodos į kitų institucijų ar organizacijų atliktus aktualius
tyrimus Lietuvoje (nuo 2009 m.), kurie tiesiogiai siejasi su bibliotekų veikla.
Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla
Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos (toliau – Kauno regiono SVB) tiriamąją
veiklą atlieka organizuodamos ją savarankiškai, kaip tyrimų tikslinės grupės KAVB, LNB ar kitų
institucijų regioninės ir nacionalinės reikšmės tyrimuose. Tiriamosios veiklos rezultatus viešai savo
bibliotekų internetinėse svetainėse „Tyrimų“ skiltyje skelbia Jonavos raj., Kalvarijos ir Prienų raj.
savivaldybių viešosios bibliotekos. Kitos regiono SVB kviečia dalyvauti tyrimuose ir/ar jų
rezultatus dažniausiai skelbia naujienų sraute. Taip pat apie atliktą tiriamąją veiklą regiono SVB
pateikia informaciją metinėse tekstinėse ataskaitose, kurios prieinamos LNB internetinėje
svetainėje8.
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2019 m. architektūros srities specialistai išsamiai analizavo ir pristatė analitinį straipsnį apie
Birštono viešosios bibliotekos vietą mieste, pastatą, išorės ir vidaus interjero elementus ir kt.9 Šios
analitinės tiriamosios įžvalgos reikšmingai prisideda prie bibliotekos, kaip viešosios vietos mieste,
identifikavimo, leidžia geriau suprasti erdvių atskyrimo ir estetinių elementų svarbą teikiant
viešąsias paslaugas lankytojams. Tais pačiais metais Kauno technologijos universiteto socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentė, rengdama baigiamąjį bakalauro studijų darbą,
atliko Vilkaviškio raj. SVB veiklos tobulinimo galimybių tyrimą, taikant rinkodaros kompleksą
7P10.
Kauno regiono SVB, remiantis LR Kultūros ministerijos rekomendacijomis ir metodika, taip
pat atlieka vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimus tiek centrinėse bibliotekose,
tiek filialuose ir padaliniuose. 2018 m. tokio pobūdžio tyrimą atliko Kalvarijos SVB11, 2019 m. –
Jonavos raj. SVB12, Kauno raj. SVB13, Marijampolės P. Kriaučiūno SVB14 ir Kauno m. sav. V.
Kudirkos viešoji biblioteka15.

Kitų apskričių viešųjų bibliotekų tiriamoji veikla
Toliau apžvalgoje pateikiama informacija apie 2019-2020 m. kitų Lietuvos apskričių viešųjų
bibliotekų (toliau – AVB) atliktą tiriamąją veiklą. Pažymėtina, kad šiuo laikotarpiu visoms AVB
būdinga tiriamosios veiklos tematika – bendradarbiavimo su regionų SVB ir paraleliai su mokyklų
bibliotekomis klausimai. Verta paminėti, jog KAVB šia tema tyrimus atliko 2017-2018 m.16
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. 2019 m. biblioteka atliko kelis į
tarpbibliotekinio bendradarbiavimo aktualizavimą nukreiptus tyrimus – „Vilniaus regiono mokyklų
bibliotekų

bendradarbiavimo

stiprinimas“

17

ir

„Vilniaus

regiono

viešųjų

bibliotekų

bendradarbiavimo stiprinimas“18. Taip pat 2019 m. Vilniaus AVB atliko vartotojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimą19, remiantis LR Kultūros ministerijos rekomendacijomis.
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. 2019 m. biblioteka atliko aktualų
tyrimą „Klaipėdos ir Tauragės apskričių viešųjų savivaldybių bibliotekų paslaugų pritaikymas
negalią turintiems asmenims“20. Taip pat tais pačiais metais biblioteka, kaip ir kitos AVB, savo
regione vykdė tyrimą „Klaipėdos regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo
stiprinimas“21. Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimus Klaipėdos AVB atliko 2017 m.22 ir
2020 m. (viešai skelbiamų tyrimo rezultatų nebuvo rasta, tik kvietimas dalyvauti apklausoje).
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Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. Ši apskrities viešoji biblioteka 2019-2020 m.
pasižymėjo gana nemažu tyrimų skaičiumi. 2019 m. atliktas tematiškai analogiškas kitoms AVB
tyrimas „Šiaulių regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ 23 ir „Šiaulių regiono
savivaldybių viešųjų bibliotekų socialinės įtrauktiems didinimo galimybės plėtojant paslaugas
negalią turintiems asmenims“24, kuris nukreiptas į socialiai jautrioms visuomenės grupėms skirtų
paslaugų diegimo bibliotekoje galimybių analizę. 2020 m. biblioteka savo tiriamojoje veikloje
orientavosi ir į kitas dvi bendruomenės narių grupes – vaikus ir jaunimą bei senjorus – ir jų poreikių
analizę, atlikdama tyrimus „Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo poreikiai bibliotekų
paslaugoms“

25

ir „Senjorų poreikiai bibliotekų paslaugoms“

26

. Vartotojų pasitenkinimo

paslaugomis tyrimus Šiaulių AVB atliko 2017 m.27 ir 2019 m.28
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji biblioteka. 2019 m. ši apskrities
viešoji biblioteka, taip pat kaip ir kitos, atliko tarpbibliotekinio bendradarbiavimo temai tyrinėti
skirtas apklausas „Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ 29 ir
„Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkų apklausa“ 30 . Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis
tyrimus Panevėžio AVB atliko 2017 m.31 ir 2019 m.32

Aktualūs straipsniai profesinėje literatūroje ir tiriamoji veikla Lietuvoje
Pradžioje verta paminėti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos užsakymu atliktas
bibliotekoms aktualias analitines studijas pastaraisiais metais. 2018 m. buvo atlikta galimybių
studija „Brėžiant kultūros politikos kryptis“33 ir parengta „Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių
fondo valdymo koncepcija“ 34 . 2019 m. atliktas tyrimas „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų
teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų
funkcijų tyrimas“35, o pati naujausia 2020 m. atlikta analitinė studija – „Medijų ir informacinio
raštingumo ugdymo viešosiose bibliotekose modelis“36. Taip pat 2020 m. buvo vykdomas tyrimas
„Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ 37 , kurio rezultatai
viešojoje erdvėje turėtų pasirodyti artimiausiu metu. Toks tyrimas Lietuvoje vykdomas jau trečią
kartą, ankstesni tyrimai buvo atliekami 2014 m.38 ir 2017 m.39
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra išleidusi keturių tomų mokslinių
straipsnių rinkinių „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje“, kuriuose išsamiai apžvelgiama per paskutinius
penkerius metus atlikta reikšminga ir aktuali bibliotekų tiriamoji veikla: bibliotekų veiklos analizės
5

2019-2020 m. aktualių tyrimų Lietuvoje ir užsienyje
APŽVALGA
Parengė KAVB SPIC vyr. metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė

tyrimai, personalo kaitos tyrimai, bibliotekų vykdomos tiriamosios veiklos tendencijos ir kt.40 Taip
pat 2017 m. LNB parengė išsamią bibliotekininkystės mokslinių tyrimų studiją „Bibliotekininkystės
mokslinių tyrimų raida Lietuvoje 1990–2014 metais“ 41 (P. Biveinis), kurioje yra pristatomi
bibliotekų istorijos tyrimai, senų retų dokumentų tyrimų bibliotekose raida, sociologinių taikomųjų
tyrimų bibliotekose plėtra, kitų atliktų tyrimų įvairovė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Paminėtina ir 2019 m. LNB išleista studija „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų kultūrinė
veikla (2007-2017 m.)” 42 (P. Biveinis). Joje pristatoma ir analizuojama kraštotyros bei kultūros
paveldo bei gyventojų kūrybinės meninės veiklos sklaida bibliotekose, literatūrinių renginių
pobūdžio kaita, taip pat nemažai dėmesio skiriama daugiakultūriškumo apraiškoms ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimams. Taip pat 2019 m. LNB kartu su tyrimų kompanija
KANTAR atliko Lietuvos bibliotekoms itin aktualų tyrimą „Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto
vartotojai“ 43 , kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina viešosios
interneto prieigos paslaugas, kokie šių paslaugų naudotojų vartojimo įpročiai, motyvai bei kaip jie
vertina interneto paslaugų teikiamą naudą ir bibliotekose teikiamų paslaugų kokybę apskritai.
2019-2020 m. stebimas nemenkas straipsnių, susijusių su aktualiais tyrimais, jų atlikimo ir
statistinių duomenų rinkimo bei analizės klausimais, skaičius bibliotekininkystės profesinėje
literatūroje. Pirmajai straipsnių kategorijai galėtų būti priskiriami bibliotekų poveikio vertinimo
tyrimai ir jų atlikimo principus pristatanti medžiaga. Šia tema aktualiu laikotarpiu randami keli
straipsniai:
-

„Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimas: atliktų tyrimų ir metodikų apžvalga“ (D.
Janavičienė, „Šiandien aktualu“, 2019 m. pirmas pusmetis, 1 (60), psl. 12-51)44;

-

„Viešųjų bibliotekų socialinis poveikis: kaip apie jį kalbėti“ (Ž. Vėtienė, „Tarp knygų“,
2019 m. 3 nr., psl. 16-19)45;

-

„Tarptautinis standartas nacionalinėms bibliotekoms“ (D. Jaskonienė, „Šiandien aktualu“,
2019 m. antras pusmetis, 2 (61), psl. 10-57)46.

Kita kategorija straipsnių yra skirta bibliotekų bendruomenių ir jų poreikių tenkinimo
tiriamajai veiklai pristatyti:
-

„Bibliotekų paslaugos – pagal verslo modelį? Ką reikia žinoti apie bendruomenės
poreikius“ (D. Janavičienė, „Tarp knygų“, 2020 m. 5 nr., psl. 9-12)47;

-

„Bibliotekų statistika skaitmeninei rinkodarai“ (R. Šurkutė, „Šiandien aktualu“, 2019 m.
antras pusmetis, 2 (61), psl. 64-70)48;
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-

„Kaip įžiebti smalsumą ir paversti jį ilgalaikiu susidomėjimu? Skaitmeninių komiksų
skaitymo ir kūrimo atvejis“ (E. Macevičiūtė, Z. Manžuch, „Tarp knygų“, 2020 m. 3 nr.,
psl. 13-17)49;

-

„Kultūros paveldo lietuvių literatūros klasikos kūrinių bibliotekos (e. klasika)
skaitmeninto turinio panaudojimas bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procese“ (M.
Ilgevičienė, „Šiandien aktualu“, 2019 m. pirmas pusmetis, 1 (60), psl. 76-104)50.

Trečioji straipsnių kategorija – bibliotekų fondo panaudojimo analizė, kuriai priskiriami šie
straipsniai:
-

„Geriausios, skaitomiausios, populiariausios knygos ir autoriai“ (G. Ivaškevičienė,
„Šiandien aktualu“, 2019 m. antras pusmetis, 2 (61), psl. 76-95)51;

-

„Bibliometrija šiuolaikinėje mokslinės komunikacijos sistemoje“ (D. Jaskonienė,
„Šiandien aktualu“, 2020 m. pirmas pusmetis, 1 (62), psl. 9-28)52;

-

„Kaip skaitytojams pagal interesus susirasti grožinius kūrinius. Kirjasampo projektas“ (R.
Kvietkauskienė, „Šiandien aktualu“, 2019 m. antras pusmetis, 2 (61), psl. 71-75)53.

Dar viena tiriamosios veiklos straipsnių kategorija – bibliotekų tinklo, personalo,
bibliotekininko profesijos kaitos tyrimai bei statistinė analizė:
-

„Tendencija nesikeičia: bibliotekų tinklas toliau traukiasi“ (E. Dikavičienė, „Tarp knygų“,
2019 m. 7-8 nr., psl. 8-14)54;

-

„Savivaldybių viešųjų bibliotekų paslaugų punktai“ (L. Kutiščeva, „Šiandien aktualu“,
2019 m. pirmas pusmetis, 1 (60), psl. 62-75)55;

-

„Lietuvos viešųjų bibliotekų personalo kaita“ (L. Kutiščeva, „Šiandien aktualu“, 2020 m.
pirmas pusmetis, 1 (62), psl. 91-132)56;

-

„Bibliotekininko profesijos transformacijos. Publikacijų apžvalga“ (D. Janavičienė,
„Šiandien aktualu“, 2019 m. pirmas pusmetis, 1 (60), psl. 105-155)57.

Paskutiniajai kategorijai galima būtų priskirti su bibliotekų veiklos ir paslaugų teikimo analize
susijusius straipsnius:
-

„Kaip socialinius tinklus panaudoti bibliotekos sėkmei?“ (D. Jaskonienė, „Tarp knygų“,
2020 m. 5 nr., psl. 16-21)58;

-

„Kraštotyros darbo koordinavimas apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose“ (G.
Ivaškevičienė, „Šiandien aktualu“, 2020 m. pirmas pusmetis, 1 (62), psl. 29-55)59;

-

„Valstybinei bibliotekininkystei Lietuvoje – 100 metų!” (E. Dikavičienė, „Tarp knygų“,
2020 m. 6 nr., psl. 9-15)60;
7
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-

„Lietuvos viešosios bibliotekos pirmosiomis karantino savaitėmis“ (R. Januševičienė,
„Tarp knygų“, 2020 m. 4 nr., psl. 13-14)61;

-

„Per karantiną – nuotolinių paslaugų atgimimas“ (A. Vaškevičienė, „Tarp knygų“, 2020
m. 5 nr., psl. 36-38)62.

Tiriamoji veikla užsienyje
Šioje apžvalgos dalyje pateikiama informacija suskirstyta į tam tikrus tematinius blokus,
atsižvelgiant į tiriamosios veiklos objektą ir/ar tikslą. Toliau tekste pateikiami tiek Europos, tiek
kitų žemynų šalyse 2019-2020 m. atliktos tiriamosios veiklos pavyzdžiai.
1) Bibliotekų erdvės ir jų elementai. Paskutiniaisiais metais gana dažnai tyrinėjama
šiuolaikinėse bibliotekose lankytojams įrengta funkcionali erdvė, kuri skirta įvairioms
atviroms kūrybinėms dirbtuvėms įgyvendinti (angl. makerspace). Šios erdvės tyrinėjimų
įvairiais pjūviais galima rasti tiek JAV, Kinijos, tiek Europos šalyse (konkrečiau –
Nyderlanduose). JAV mokslininkai akcentuoja tokių erdvių bibliotekose funkcionalumo
vertinimo iššūkius, kadangi čia susirenka bendruomenės nariai, turintys heterogeniškus
tikslus ir ganėtinai skirtingus poreikius 63 . Pačios bibliotekos, kuriose kūrybinėms
dirbtuvėms skirtos erdvės yra siūlomos lankytojams, apsibrėžia tikslus arba numanomą
naudą čia ateinantiems bendruomenės nariams, tačiau, kaip rodo tyrimai, lankytojai turi
gerokai platesnius ir individualizuotus tikslus bei šių erdvių teikiamą naudą supranta
gerokai plačiau nei pačios bibliotekos galėtų tikėtis. Kitas erdvių funkcionalumo ir
teikiamos naudos vertinimo iššūkis, su kuriuo susiduria JAV bibliotekos – plati galimybių
ir mokymosi veiklų, kurios vykdomos būtent šiose erdvėse, įvairovė apsunkina universalų
vertinimo vykdymą 64 . Taip pat tampa iššūkiu pačių bibliotekos darbuotojų poreikių
suderinimas su lankytojų poreikiais. Mokslininkai Kinijoje analizuoja „makerspace“
erdvių skirtumus viešosiose, akademinėse ir mokyklų bibliotekose 65 . Tyrėjų teigimu,
veiklų šiose erdvėse organizavimas ir vykdymas minėtų tipų bibliotekose yra skirtingas.
Vis tik panašumų taip pat randama, kadangi apklaustieji visų trijų tipų bibliotekų
darbuotojai kaip pagrindinį lankytojus motyvuojantį lankytis „makerspace“ erdvėje
veiksnį nurodo pagalbą mokantis. Nustatyta, jog skirtingose bibliotekose šią pagalbą
lankytojams teikia skirtingi asmenys: akademinėse ir viešosiose bibliotekose tai atlieka
8
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bibliotekos darbuotojai, mokyklų bibliotekose – dažniau mokytojai, savanoriai, apmokami
korepetitoriai. Šio tyrimo metu nustatyta, kad akademinės bibliotekos Kinijoje pasižymi
kokybiškesnėmis technologijomis, kurios savo pobūdžiu naudojamos panašios visų trijų
tipų bibliotekose, t.y., 3D spausdinimo ir modeliavimo įranga. Akademinėse ir viešosiose
bibliotekose dažniau „makerspace“ erdvėje lankytojams siūlomi grupinio mokymosi
kambariai ar net mokymosi centrai. Taip pat šis tyrimas atskleidė, jog Kinijoje visose
minimose bibliotekose susiduriama su „makerspace“ erdvių vystymo trukdžiais arba
iššūkiais – lėšų stygius, netinkama arba netikslingai naudojama įranga, profesionalių
mokytojų/ dėstytojų/ lektorių stoka. Nyderlandų tyrėjų atliktoje bibliotekų „makerspace“
erdvių analizėje pasitelkti 15-os viešųjų bibliotekų pavyzdžiai 66 . Erdvės išsamiai
analizuojamos ir tarpusavyje lyginamos įvairias pjūviais – kaip fizinės erdvės visos
bibliotekos pastato kontekste su tam tikrais joms būdingais elementais, kaip lanksčios
paslaugų erdvės su skirtinga veiklų pasiūla skirtingoms lankytojų grupėms ir kt.
Taip pat apžvalgai aktualiu laikotarpiu JAV mokslininkai atliko tyrimą, kuriuo buvo
siekiama išsiaiškinti, kaip individualūs lankytojų bruožai ar asmeninės savybės daro įtaką
atliekant tam tikras užduotis ar orientuojantis erdvėje, o tyrimo vykdymui buvo pasirinkta
Sietlo (Vašingtono valstijoje) centrinė biblioteka 67 . Nustatyta, kad tam tikrų užduočių
atlikimui bibliotekoje labiausiai įtakos turėjo ne tik individualūs lankytojų bruožai ir jų
orientavimosi erdvėje įgūdžiai, bet ir bibliotekos erdvių fizinis išdėstymas, tam tikri
semantiniai lūkesčiai konkrečioms erdvėms. Kitas aktualus tyrimų objektas – bibliotekų
fondų laikymo ir leidinių išdavimo/grąžinimo klausimai. Į šiuos klausimus bando atsakyti
JAV tyrėjai, kurie savo studijoje analizavo išmaniųjų lentynų (angl. smart bookshelf)
diegimą bibliotekose, pasitelkiant RFID technologijos galimybes68.
2) Bibliotekų ištekliai ir informacijos vadyba. Vėl gi, nemažą dalį tyrimų šia tema atlieka
JAV informacijos mokslų srities mokslininkai, kurie neretai bendradarbiauja ir su kitų
sričių specialistais. Vienas naujausių tyrimų šia tema yra viešai skelbiamų „atvirųjų“
duomenų (angl. open data) prieinamumo ir naudojimo gerinimo galimybių analizė
Vašingtono valstijos viešosiose bibliotekose 69 . Tyrime lyginami mažesnių ir didesnių
viešųjų bibliotekų resursai, darbuotojų pasirengimas šiuos duomenis integruoti į paslaugų
teikimą ir kt. Tuo tarpu Australijos mokslininkai savo moksliniuose straipsniuose įvardija
priežastis, kurios nulemia tai, jog literatūra kitomis kalbomis nei valstybinė yra nepaklausi
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viešųjų bibliotekų fondo dalis ir pateikia priemonių sąrašą, kuriuo remiantis bibliotekos
galėtų aktualizuoti minėtą savo fondo dalį70.
3) Bibliotekų rinkodara ir vadyba. 2019 m. JAV tyrėja savo studijoje iškelia problemą, su
kuria susiduria dalis šiuolaikinių viešųjų bibliotekų ir tampa tarsi veikiančios
disfunkciškai, kuomet savo kasdieninį darbą ir paslaugas organizuoja remiantis
pasenusiais principais 71 . Tyrimo autorės teigimu, viešųjų bibliotekų vadovai privalo
suvokti būtinybę diegti ir plėsti kokybiškų žinių vadybą savo organizacijoje, kuomet
akcentuojami mokymosi kultūros principai (pvz., socialinių sąveikų, žaidybiniai ir kt.).
Socialiniai tinklai, kaip viešinimo ir dalijimosi informacija kanalas, viešųjų bibliotekų
veikloje yra naudojami itin plačiai. Vienas naujausių JAV tyrimų atskleidė, jog JAV
vakarinės pakrantės viešosios bibliotekos „Twitter“ socialiniame tinkle dažniausiai skelbia
informaciją, kurią galima suskirstyti į penkias kategorijas – paslaugų/ produktų ar kt.
viešinimas, informacija apie knygas, informacija apie renginius, informacija apie
mokymus, įvairios socialinės akcijos72.
4) Inovacijos bibliotekose. 2019 m. JAV tyrėjai išanalizavo 108-ias šalyje lyderiaujančias
viešąsias bibliotekas ir jose diegiamas inovacijas suklasifikavo į keturias kategorijas –
paslaugų teikimas (orientuotas į prieigą/ orientuotas į naudojimą), procesai (orientuoti į
efektyvumą), partnerystė (organizacijos viduje/ su kitomis institucijomis) ir technologijos
(internetas/ pagalbinės technologijos/ dirbtinis intelektas)73. 2020 m. pasirodė kita JAV
mokslininkų empirinė studija, kurioje analizuojami kylantys iššūkiai diegiant inovacijas
JAV viešosiose bibliotekose ir aprašoma, kokių sprendimo būdų imasi bibliotekos, kad su
šiomis problemomis susidorotų74. Studijoje analizuojami iššūkiai, kurie tiesiogiai susiję su
inovacijų diegimo bibliotekose planavimu ir įgyvendinimu, o iškylančių problemų
sprendimo galimybės analizuojamos per penkių klasterių prizmę – strateginės priemonės,
finansiniai sprendimai, organizacijai būdingas elgesys ar jo formavimas, žmogiškųjų
išteklių vadyba ir komunikacija. Studijos autoriai teigia, jog būtent šiose penkiose srityse
tiek viešosios bibliotekos administracija, tiek likęs personalas privalo nuolat tobulinti
kompetencijas tam, kad sėkmingai susidorotų su iššūkiais diegiant inovacijas savo
bibliotekose ateityje.
5) Tvarus vystymasis ir bibliotekos. Šia tema taip pat randami keli moksliniai straipsniai,
kuriuose akcentuojamas viešųjų bibliotekų vaidmuo siekiant įgyvendinti „Jungtinių Tautų
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Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.”75, taip pat kaimo bibliotekų, kaip socialinių
agentų, rolė šiame daugiasluoksniame procese76.
6) Paslaugos ir programos bibliotekose. Paskutiniaisiais metais nemažai dėmesio skiriama
Azijos ir šiaurės Afrikos valstybėse veikiančių viešųjų bibliotekų problematikai, kuri,
panašu, kad net ir Lietuvos kontekste skamba kaip tam tikras įveiktas etapas praeityje.
2020 m. mokslininkai savo tyrinėjimų objektu pasirinko rajoninio lygio bibliotekas
Vakarų Bengalijoje, Indijoje 77 . Tyrimo metu nustatyta, jog egzistuoja gana didelės
problemos, susijusios su bibliotekose dirbančiu personalu – nevykdoma jokia norinčių
dirbti bibliotekose atranka, taip pat susiduriama su akivaizdžiu darbuotojų trūkumu,
knygos nėra iki galo sukataloguotos ir įvestos į bibliotekų „Libsys“ sistemą. Tyrimas
atskleidė, jog šių bibliotekų pagrindinės ir paklausiausios veiklos sritys yra bendruomenės
informavimas, darbas su vaikais, konsultavimas profesijos pasirinkimo arba karjeros
planavimo klausimais.
Dalis viešųjų bibliotekų paslaugų šiomis dienomis yra orientuojamos į bendruomenės
narių laisvalaikio poreikių tenkinimą. 2020 m. pasirodžiusiame JAV ir Kanados
mokslininkų straipsnyje yra pristatomi viešosiose bibliotekose teikiamų paslaugų
suaugusiems analizės rezultatai, kuriuose atsispindi, kad net 59% šių paslaugų yra
susijusios su laisvalaikio poreikiais ir jų tenkinimu78. Tyrimas atskleidė, jog dažniausiai
suaugusiems viešosios bibliotekos siūlo aktyvias pramogas ar programas, taip pat dalis jų
įvardijamos kaip dirbtuvės ir yra susiję su kūrybiniu procesu. Teigiama, jog tokios viešųjų
bibliotekų pramogos ir programos suaugusiems yra labiau orientuojamos į kasdieninį
laisvalaikio praleidimą, o ne į rimtus laisvalaikio užsiėmimus ar hobius.
2019 m. Birmingamo miesto bibliotekoje (Anglijoje) buvo atliktas etnografinis tyrimas,
kurio tikslas – išanalizuoti, kaip bibliotekoje socialinių sąveikų su informacijos asistentais
(t.y., bibliotekos darbuotojais) metu svetimtaučiai arba migrantai lavina savo kalbinius
įgūdžius ir kiek stipriai tai prisideda prie šių bendruomenės narių kalbinės integracijos79.
2019-2020 m. taip pat atlikta nemažai tyrimų, susijusių su viešųjų bibliotekų vaidmens
svarba šviečiant bendruomenės narius sveikatos tema. Vieni jų labiau teoriškai kelia
klausimą ir tuo pačiu bando į jį atsakyti – kokie iššūkiai (etiniai ir kiti) viešosioms
bibliotekoms kyla bandant organizuoti ir įgyvendinti švietimą sveikatos tema ar vykdant
bendruomenės sveikatinimo programas? 80 Kituose tyrimuose akcentuojama švietimo
sveikatos tema svarba ir poveikis atskiroms bendruomenės grupėms, kurių nariams
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būdingos vienokios ar kitokios fiziologinės ligos, pvz., cukrinis diabetas 81 . Naujausi
mokslininkų užsienyje tyrimai yra nukreipti į COVID-19 viruso pandemijos tematiką.
2020 m. aptinkamuose straipsniuose dėmesys skiriamas viešųjų bibliotekų, kaip patikimų
informacinių kanalų, vaidmens analizei 82 . Taip pat mokslininkai pabrėžia viešosiose
bibliotekose suteikiamos prieigos prie patikimų mokslinių resursų tiek atskiroms
bendruomenės narių grupėms (medikams, visuomenės sveikatos specialistams ir kt.), tiek
visiems žmonėms užtikrinimą pandemijos kontekste83.
7) Bibliotekos ir jų vaidmuo. Bibliotekos paslaugų prieinamumas skirtingoms grupėms,
atsižvelgiant į jų narių sociodemografinius bruožus, yra vienas pagrindinių uždavinių
planuojant bibliotekų tinklą ir jų teikiamas paslaugas. 2020 m. Slovėnijos mokslininkai
atliko tyrimą, kurio metu mokslinių metodų pagalba nustatytos nepakankamai bibliotekų
aptarnaujamos teritorijos. Tyrimo metu atskleista, kad organizuojant paslaugų tose
teritorijose teikimą reikėtų itin atidžiai išanalizuoti potencialių lankytojų socialines ir
demografines charakteristikas84. 2019 m. JAV ir Europos tyrėjų grupė analizavo viešųjų
bibliotekų, kaip viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų, vietą kitų viešąsias paslaugas
teikiančių institucijų kontekste 85 . Mokslininkai išskyrė pagrindines paslaugų kryptis, į
kurias iš esmės nukreipta bibliotekų veikla ir tai jas daro išskirtinėmis visų kitų viešųjų
paslaugų kontekste – bendruomenės žinių kultūros formavimas, naudojamos inovatyvios
priemonės bei paslaugos.
Viešąsias bibliotekas tyrinėjančius mokslininkus domina ir tai, kaip bibliotekos savo
kasdieninėje veikloje taiko nacionalinius bei tarptautinius standartus, su kokiais iššūkiais
susiduria bei kurių dar veiklų standartizavimas padėtų sklandžiau funkcionuoti tenkinant
bendruomenių poreikius (Bulgarijos bibliotekų atvejis)

86

. Tuo tarpu Vengrijos

mokslininkai iškelia duomenų apsaugos viešosiose bibliotekose problemą ir teigia, jog net
ir šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje bibliotekos vis dar neturi galimybių
visapusiškai užtikrinti vartotojų asmens duomenų apsaugos87.
Taip pat įvairių kitų tyrimų išvadose kalbama apie svarbų viešųjų bibliotekų vaidmenį
skatinant visuomenės narių toleranciją seksualinių mažumų atžvilgiu (vadovaujantis
Jungtinių Tautų darbotvarkėje 2030 keliamų tikslų įgyvendinimu)88, įgalinant įvairių rasių
bei tautų atstovų, migrantų teises į socialinį gerbūvį, mažinant socialinę ir ekonominę
nelygybę visuomenėje bei suteikiant saugią erdvę įvairioms bendruomenės grupėms 89 ,
pasiūlant vienodas galimybes ir teises į kokybiškas paslaugas90. Taip pat akcentuojamas
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reikšmingas bibliotekų vaidmuo atrenkant bei pasiūlant patikimą91 ir kritinę informaciją
bendruomenėms stichinių nelaimių metu 92 . Bibliotekų vaidmuo tyrinėjamas ir kalbant
apie socialinės vertės kūrimą bei socialinių vertybių formavimą bendruomenėje93, taip pat
kylančius

sunkumus

formuluojant

ir

deklaruojant

neutralią

poziciją

įvairiais

socioekonominiais ar politiniais klausimais, kuomet bibliotekų darbuotojai susiduria su
asmeninių įsitikinimų ir profesinių vertybių priešpriešomis (JAV atvejis)94.
Viešųjų bibliotekų vaidmuo ir indėlis siekiant išsaugoti nacionalines kultūros vertybes –
taip pat vienas iš tyrinėjamų objektų. 2019 m. atlikta mokslininkų studija, kurioje
analizuojamas Irano bibliotekų atvejis ir siekiama išsiaiškinti, kaip viešosios bibliotekos
prisideda prie nematerialaus vietinio kultūros paveldo išsaugojimo organizuodamos viešas
parodas ir vykdydamos nematerialaus kultūros paveldo sklaidą 95 . Šio tyrimo išvadose
akcentuojamas reikšmingas viešųjų bibliotekų vaidmuo skatinant bendruomenės narių
sąmoningumą ir objektyvų žinojimą apie kultūros paveldą.
Žmogiškojo kapitalo kūrimas – dar vienas iš esminių ir labai svarbių viešųjų bibliotekų
vaidmenų, kurį pabrėžia bibliotekas tyrinėjantys mokslininkai. Šanchajaus (Kinijoje)
bibliotekos atvejis atskleidė, jog bibliotekos dažnai vertinamos ir įvardijamos „žmonių
universitetu“, kur didžioji dalis lankytojų ateina su tikslu mokytis ir studijuoti, sustiprinti
profesines kompetencijas, o biblioteką įvardija nepamainoma mokymosi visą gyvenimą
(angl. lifelong learning) vieta96.
8) Bibliotekų bendruomenių tyrimai. 2020 m. JAV ir Kanados mokslininkai, pasitelkę
socialinių tinklų paradigmos metodologinius principus, tyrinėjo viešųjų bibliotekų
konstruojamus ryšius su savo bendruomenės nariais tiek akis į akį, tiek interaktyvios
komunikacijos metu, išryškindami šiems ryšiams būdingus bruožus 97. Tyrimo išvadose
teigiama, jog tokio pobūdžio tyrimų metu gauti rezultatai galėtų tapti reikšmingais
pagrindžiant viešųjų bibliotekų kuriamą vertę bendruomenėje bei naujų paslaugų poreikį
ir pobūdį, remiantis konstruojamų ryšių charakteristikomis. Tuo tarpu 2020 m. Jungtinėje
Karalystėje atlikto tyrimo duomenys pagrindė svarbų viešųjų bibliotekų indėlį į
daugiakultūriškumo reiškinio puoselėjimą, kuomet bibliotekose kuriamos nuolat
veikiančios

funkcionalios

erdvės,

skirtos

skirtingų

kultūrinių

grupių

atstovų

susibūrimams, klubams98.
Kita dalis šios tematikos tyrimų analizuoja bendruomenės narių lankymosi viešosiose
bibliotekose ypatumus, tikslus ir aplinkybes. Šiuose tyrimuose įvardijami faktoriai, kurie
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labiausiai daro įtaką bibliotekų lankomumui bei bendruomenės narių pasitenkinimui:
bibliotekų fizinė aplinka, darbo valandos, turimi ištekliai ir patogi prieiga prie jų,
siūlomos paslaugos ir skatinimo priemonės jomis naudotis, taip pat bibliotekose dirbančių
darbuotojų patikimumas99. Taip pat dalies tyrimų objektai šiek tiek siauresni – lankymasis
bibliotekose mokinių atostogų metu ir tai lemiantys motyvai100, taip pat kaimo bibliotekų
indėlis į skaitmeninės atskirties mažinimą bendruomenėje101.
Bibliotekų vartotojų elgsenos tyrimai – gana dažna tyrinėjimų tema. Dalį tyrėjų domina
bibliotekų vartotojų „naršymo“ – tiek bibliotekų lentynose, tiek virtualiai – įpročių ir
tikslų kompleksinis vertinimas 102 , kitą dalį – vartotojų lojalų elgesį skatinantys ir
užtikrinantys veiksniai (Irano bibliotekų atvejis) 103 . Kol vieni mokslininkai tyrinėja ir
aiškinasi, kodėl tam tikromis demografinėmis charakteristikomis pasižyminčioms
lankytojų grupėms būdingi vienokie ar kitokie skaitymo įpročiai ir kodėl jie dažniau
renkasi tam tikro literatūros žanro knygas (Irano bibliotekų atvejis)104, kiti – orientuojasi į
jaunų bendruomenės narių mobilumo ir jo įtakos renkantis biblioteką, kaip viešųjų
paslaugų teikėją, analizę (JAV bibliotekų atvejis) 105 . Renkant informaciją šiai užsienio
tyrimų apžvalgai rastas ir dar vienas bibliotekų vartotojų elgesį analizuojantis tyrimas,
kurio tikslas – išanalizuoti vartotojų ir bibliotekų darbuotojų virtualius pokalbius bei
nustatyti pagrindines temas vartotojų informavimo srityje. Pasak tyrimo autorių, tokiu
būdu ypač tiksliai identifikuojami aktualiausi probleminiai klausimai, kuriuos išsprendus
būtų pagerinta bibliotekos paslaugų teikimo kokybė106.
9) Bibliotekų (naujų) paslaugų ar programų kryptingumas skirtingoms vartotojų grupėms.
Pirmoji vartotojų grupė, kuriai teikiamų paslaugų ar siūlomų programų kokybė
viešosioms bibliotekoms yra viena iš prioritetinių – vaikai ir jaunimas. Šiai vartotojų
grupei teikiamų paslaugų atnaujinimui ir inovacijoms bibliotekos skiria nemažą dėmesį.
Mokslininkus labiausiai domina inovatyvių priemonių ir programų poveikis bei nauda,
todėl tyrimų šia tema ganėtinai nemažai. 2020 m. JAV mokslininkai tyrinėjo kaip vaikų
mokymąsi bibliotekoje galima organizuoti specialiai tam sukurtose žaidybinėse erdvėse,
su interaktyviais ir vaikams patraukliais elementais (t.y., didelės magnetinės raidės, kurias
galima išdėlioti ant sienos, o pastaroji skirta ir smagiems laipiojimams). Pastarųjų pagalba
vaikai mokosi tiek raidžių, tiek žodžių, o tuo pačiu ir istorijų kūrimo įgūdžių nuolat
tarpusavyje ar su tėvais bendraudami bei būdami neformalioje aplinkoje (JAV bibliotekų
atvejis)107. Paminėtina 2019 m. atlikta lyginamoji Europos ir Japonijos viešųjų bibliotekų
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studija, kurioje analizuojamos šiose bibliotekose teikiamos paslaugos vaikams, turintiems
skaitymo sutrikimų (t.y., disleksiją)108.
Taip pat rasti keli tyrimai, kuriuose analizuojama istorijų/ pasakų skaitymo (angl.
storytime) metodo nauda bei (pa)naudojimo galimybės kuriant ir siūlant specialias
programas įvairaus amžiaus vaikams viešosiose bibliotekose. 2019 m. JAV tyrėjai
analizavo istorijų/ pasakų skaitymo metodo naudą ir poveikį vaikų (iki 2,5 metų)
literatūriniam raštingumui 109 . 2020 m. – analizavo ir pateikė rezultatus, kurie atspindi
viešųjų bibliotekų vadovų požiūrį į istorijų/ pasakų skaitymo programų naudą ir
įgyvendinimą: vadovai pabrėžia būtinybę teikti tokio pobūdžio paslaugas vaikams ir
įžvelgia naudą ugdant vaikų literatūrinį skonį bei raštingumą, tačiau, jų teigimu, nėra iki
galo aišku, kokiu būdu šios programos bibliotekose turėtų koreliuoti ar papildyti viena
kitą su tomis, kurios įgyvendinamos ugdymo įstaigose110.
Tuo tarpu čekų mokslininkai savo studijoje pristato specialiai bibliotekų vartotojams
vaikams tirti sukurtą apklausų įrankį ir iškelia vaikų, kaip specifinės aptarnaujamos
grupės, poreikių pažinimo klausimą. Taip pat tyrėjai pateikia išvadą, kad neretai ši
vartotojų grupė tampa sunkiai tiriama dėl tam tikrų teisinių apribojimų ar tinkamų įrankių
apklausoms vykdyti trūkumo111.
Paskutinio šiai temai priskiriamo tyrimo, kurį 2020 m. viešosiose bibliotekose atliko
Kinijos mokslininkai, objektas ganėtinai naujas ir originalus – skaitymo partnerio arba
kompaniono pasirinkimą nulemiantys veiksniai vaikų tarpe: kokie roboto pranašumai
prieš gyvą asmenį? 112 Tyrimo metu nustatyta, jog vaikai labiau linkę kaip skaitymo
partnerį rinktis robotą, o ne gyvą asmenį, kadangi roboto verbalinės kalbos naudojimas
vaikams pasirodė patrauklesnis ir priimtinesnis. Vis tik išsiaiškinta ir tai, kad skaitymo
partnerio pasirinkimas neturi reikšmingo poveikio vaikų skaitymo kokybei, t.y., tą patį
tekstą vaikai vienodai gerai perskaito tiek padedant robotui, tiek gyvam asmeniui.
Kita vartotojų grupė, į kurios poreikių tenkinimą viešosiose bibliotekose, gana dažnai
orientuojasi tyrėjai ir mokslininkai – vyresnio amžiaus asmenys ir senjorai. 2019 m.
JAV atlikta studija atskleidė, kad viešosios bibliotekos senėjančios visuomenės
poreikiams tenkinti investicijas paskirsto nevienodai, o dalis jų išvis neskiria dėmesio
specializuotų programų, skirtų senjorams, rengimui ar įgyvendinimui113. Vis tik didžioji
dalis viešųjų bibliotekų pripažįsta poreikį diferencijuoti paslaugas skirtingoms amžiaus
grupėms, todėl atsižvelgdamos į vyresnio amžiaus vartotojų poreikius aktyviai rengia
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specialias programas, atnaujina infrastruktūrą, investuoja į personalo parengimą darbui su
senjorais. Keli tyrimai, kurie tematiškai tinkami šiai užsienio tyrimų kategorijai,
analizuoja viešųjų bibliotekų vaidmenį ir indėlį į vyresnio amžiaus asmenų raštingumo
lavinimą sveikatos srityje 114 . Juose teigiama, kad patikimas žinias suteikiančių šaltinių
pasiūla, mokymas juos teisingai atsirinkti ir aktyvios sveikatinimo programos yra itin
aktualios šiai bendruomenės grupei 115 bei prisideda prie geros fizinės ir psichologinės
būsenos palaikymo116.
Socialiai jautrios ir pažeidžiamos bendruomenės grupės – kitas segmentas lankytojų,
kuriems viešosios bibliotekos taip pat yra svarbi vieta ir pačios bibliotekos tai turėtų
įvertinti tinkamai bei atsakingai. Tyrėjus domina bibliotekų paslaugų, kurios skirtos
socialiai pažeidžiamoms grupėms, organizavimo ir teikimo būdai, poveikis šių grupių
nariams: benamiai ir jų informacinių poreikių tenkinimas 117 , skaitmeninę atskirtį
patiriančių bendruomenės narių socialinė įtrauktis pasitelkiant mobilias bibliotekas „ant
ratų“

118

, migrantų integracija į visavertį bendruomeninį gyvenimą

119

, paslaugų

pritaikymas ar naujų paslaugų teikimas regos bei judėjimo negalią120 121, autizmo spektro
sutrikimus 122 , priklausomybę narkotinėms medžiagoms 123 turintiems ar įvairias krizes
išgyvenantiems124 asmenims. 2019 m. JAV mokslininkai savo straipsnyje išanalizavo ir
labai taikliai įvardijo rimtus iššūkius, su kuriais susiduria viešųjų bibliotekų personalas,
aptarnaudamas bei teikdamas paslaugas minėtoms socialiai jautrioms grupėms, kurių
nariai turi įvairią fizinę, psichologinę negalią, pasižymi socialinių ir komunikacinių
įgūdžių stoka, negebėjimu adekvačiai veikti viešose vietose ir pan.125 Šioje studijoje kaip
viena iš išeičių siūloma partnerystė ir bendradarbiavimas tarp bibliotekų personalo ir
socialinių darbuotojų, kurie gali pasidalinti turimomis žiniomis, o pastarosios padėtų
geriau pažinti šių socialinių grupių poreikius ir juos atliepti, taip pat įvertinti būdingus
elgesio bruožus.
10) Bibliotekų personalo ir bibliotekininko profesijos tyrimai. Tikėtina, jog viešųjų bibliotekų
paslaugų kokybės garantas yra kompetentingi ir tinkamus darbo metodus kasdieninėje
darbinėje veikloje taikantys specialistai. 2020 m. Lenkijos mokslininkai pateikė itin
plačios studijos, apimančios 20 viešųjų bibliotekų atvejus visame pasaulyje, rezultatus,
kurie leidžia daryti išvadas apie viešųjų bibliotekų indėlį kaupiant socialinį kapitalą ir
skatinant socialinės integracijos procesus visuomenėje

126

. Kaip parodė tyrimas,

bibliotekos pasižymi aukštu socialinio pasitikėjimo lygmeniu, o bibliotekų darbuotojai
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traktuojami kaip socialiai aktyvūs padėjėjai ir dažnai vykdo savanorišką veiklą savo
bendruomenėse. Dalis šia tema atliekamų tyrimų gilinasi į bibliotekų darbuotojų
informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą apimančių įgūdžių (t.y., darbo
kompiuteriu, informacijos saugojimo ir paieškos įgūdžių bei gebėjimų naudotis įvairia
programine įranga ir internetu) analizę 127 . Tyrimų išvadose pabrėžiama, jog bibliotekų
teikiamų paslaugų tobulinimo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo bibliotekų darbuotojų turimų
minėtų įgūdžių (Pakistano akademinių bibliotekų atvejis).
Kitoje mokslinėje studijoje, kurioje lyginami 2013-2019 m. Pietų Korėjos viešųjų
bibliotekų darbuotojų duomenys, atskleidžiama tai, jog per minėtą laikotarpį reikšmingai
pasikeitė bibliotekų personalo suvokimas apie jų aptarnaujamų vartotojų asmeninių
duomenų apsaugą128. Tyrimo duomenys atskleidė, kad tokiam pokyčiui didžiausią įtaką
turėjo intensyvus bibliotekų specialistų švietimas asmens duomenų apsaugos klausimais,
kuomet jie buvo išsamiai supažindinami su tam tikrais pavojais, kylančiais vartotojų
duomenims, esantiems bibliotekų duomenų bazėse.
Paskutiniu metu dažnai į aktualiausių tiriamųjų temų sąrašą pakliūna ir ką tik informacijos
mokslus baigusių arba naujųjų profesionalų, neturinčių darbinės patirties, praktinis
parengimas darbui bibliotekose. Vienoje naujausių mokslinių studijų, tyrėjai iš JAV ir
Naujosios Zelandijos pristato atlikto tyrimo rezultatus, kurie atskleidžia jaunųjų
profesionalų, įsidarbinusių bibliotekose, patirtis bandant pritaikyti įgytas teorines žinias
praktikoje, taip pat apibrėžia skirtumus tarp mentorystės ir „koučingo“ (liet. ugdomojo
vadovavimo) bibliotekinių žinių perdavimo procese 129 . Kitų šiai tematikai priskiriamų
studijų objektai – karjeros galimybės bibliotekose (Kuveito atvejis) 130 , darbo rotacijos
poveikis bibliotekų darbuotojams (Filipinų atvejis)131.
Dar viena šių dienų inovacija viešosiose bibliotekose – virtuali realybė. 2020 m. JAV
mokslininkų komanda atliko bibliotekų darbuotojų tyrimą ir atskleidė, jog viešosiose
bibliotekose virtuali realybė gali būti sėkmingai panaudojama kaip mokymosi įrankis ir
technologija, skatinanti socialinę sąveiką 132 . Tyrimo metu nustatyta, jog bibliotekų
darbuotojai susiduria su nemenkais iššūkiais, kuomet šis naujas technologinis įrankis arba
priemonė yra diegiama ir integruojama į jau esamas bibliotekų paslaugas (pvz., sudėtinga
perprasti šio įrankio veikimą, tuo pačiu numatyti šios itin interaktyvios technologijos
panaudojimo galimybes ir pan.).
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„Design thinking“ (liet. mąstymo modeliavimas arba dizaino mąstysena) metodo taikymas
bibliotekininkystėje – neretai sutinkamas praktikoje, tačiau, kaip parodė 2019 m. atliktas
JAV mokslininkų tyrimas, naudojamas nepakankamai plačiai ir įvairiapusiškai bibliotekos
veiklos sričių atžvilgiu 133 . Dažniausiai „design thinking“ metodas tarp bibliotekininkų
pasitelkiamas planuojant bibliotekų erdves, rengiant įvairias edukacines programas ir
bandant empatiškai įsijausti į bibliotekos bendruomenės narių keliamus lūkesčius atskirų
paslaugų teikimo klausimais.
Katalogavimas

įvardijamas

kaip

viena

labiausiai

pokyčius

išgyvenančių

bibliotekininkystės sričių per pastaruosius kelis, kadangi itin sparčiai keitėsi skaitmeninės
technologijos, o sukatalogavimo reikalaujančių šaltinių ir su jais susijusių bibliografinių
duomenų kiekis dramatiškai išaugo. Taip pat iškilo iššūkių šių duomenų pateikimo
klausimais, kadangi jie turi būti vartotojams suprantami ir randami patogiai bei greitai,
todėl buvo pasiūlytas naujas išteklių aprašymo ir prieigos standartas – RDA (angl.
Resource Description and Access). 2019 m. Jungtinės Karalystės mokslininkų grupė
atliko tyrimą, kurio tikslas ir buvo išsiaiškinti išteklius kataloguojančių bibliotekininkų
patirtį naudojant naująjį standartą: identifikuoti diskusinius klausimus, žinių ar įgūdžių
poreikį bei problemas, su kuriomis jie susiduria134.
2019 m. Irano mokslininkai atliko tyrimą, kurio objektas – žinių dalijimosi tarp
bibliotekininkų praktikavimas ir jį lemiantys veiksniai135. Tyrimo išvadose teigiama, jog
žinių dalijimosi kultūros organizacijoje sėkmingas formavimas priklauso nuo teigiamų
darbuotojų nuostatų ir gerų ketinimų, organizacijos lyderio/ vadovo palankios pozicijos,
tinkamo mikroklimato bei motyvuojančių veiksnių komplekso. Pripažįstama, jog žinių
dalijimosi tarp bibliotekos personalo narių praktikavimas turi reikšmingą poveikį pačios
organizacijos sėkmei.
2019 m. mokslininkai atliko tyrimą Ganos (Afrika) bibliotekose, kurio tikslinė grupė –
bibliotekininkai, turintys pedagoginį išsilavinimą ir/ar pedagoginio darbo patirties136. Šio
tyrimo išvadose įvardijami turimi profesiniai pedagoginiai įgūdžiai, kurie padeda ir
praverčia dirbant bibliotekose: mokymo metodų išmanymas ir įvaldymas, klausinėjimo ir
klausymo įgūdžiai, taip pat komunikaciniai ir viešo kalbėjimo įgūdžiai, gebėjimas
tinkamai pateikti informaciją.
Kai kuriose užsienio šalyse stebimas įvairių susirašinėjimo el. laiškais grįstų interaktyvių
grupių praktikavimas. Šiose grupėse įprastai buriasi skirtingų profesijų ar veiklos sričių
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atstovai tam, kad operatyviai ir iš esmės galėtų diskutuoti darbinėje veikloje kylančiais
klausimais. 2020 m. mokslininkai atliko interaktyvios grupės, kurioje diskutuoja
bibliotekų ir informacinių technologijų specialistai, narių vienas kitam siųstų žinučių
turinio analizę (Pakistano atvejis) 137 . Kitoje tais pačiais metais atliktoje studijoje
mokslininkai analizuoja faktorius, kurie nulemia sėkmingą tarptautinį bibliotekininkystės
ir informacijos mokslų srities profesionalų bendradarbiavimą, planuojant ir įgyvendinant
mokslinius tyrimus bei tarptautinius projektus138. Tyrimo autoriai nustatė, jog pagrindiniai
sėkmingos tarptautinio bendradarbiavimo inicijavimo strategijos komponentai yra
atvirumas partnerystei, aktyvus dalyvavimas konferencijose ir susitikimuose, kur renkasi
bibliotekininkystės srities atstovai bei profesionalai.

[Interaktyvūs šaltiniai peržiūrėti 2020-10-14 – 2020-12-16 laikotarpiu]

Kauno apskrities viešoji biblioteka yra regiono viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos,
bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras
(apibrėžiama 2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakyme Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų
bibliotekų veiklos teritorijų“ nustatytos apskričių bibliotekų veiklos teritorijos; Kauno apskrities viešosios bibliotekos veiklos
regioną sudaro Kauno ir Marijampolės apskritys).
1

2

https://kvb.lt/lt/straipsniai/9173-projekto-kauno-regiono-viesuju-biblioteku-darbuotoju-sveikatos-stiprinimaspoveikio-vertinimas
3

I dalis https://kvb.lt/lt/is-naujienos/946-naujienos/9686-apklausos-karantino-realijos-rezultatai-idalis?fbclid=IwAR1uR1k4dX3tXT_1I3-cSbzfmdYFyZ8cMDMtmTxntylIWh-6w3mYIievxgY
II dalis https://kvb.lt/lt/is-naujienos/946-naujienos/9692-apklausos-karantino-realijos-rezultatai-ii-dalis
4
Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika (patvirtinta LR kultūros ministro
2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675) https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/4cac2540397011e7b66ae890e1368
363
5
2017 m. https://kvb.lt/lt/straipsniai/7146-kavb-vartotoju-pasitenkinimo-paslaugomis-tyrimas
6
2018 m. https://kvb.lt/lt/2016-apie-mus/veiklos-sritys/tyrimai/2-uncategorised/7894-kavb-vartotoju-pasitenkinimopaslaugomis-tyrimas
7
2020 m. https://kvb.lt/lt/straipsniai/10647-kavb-vartotoju-pasitenkinimo-paslaugomis-tyrimas-2020
8
https://www.lnb.lt/paslaugos/bibliotekoms/lietuvos-biblioteku-statistika/savivaldybiu-viesuju-biblioteku-ataskaitos
9
https://www.bernardinai.lt/2019-01-28-funkcionali-ir-jauki-birstono-biblioteka/
10
2019 m. metinė Vilkaviškio raj. savivaldybės viešosios bibliotekos ataskaita
https://drive.google.com/drive/folders/1Sm0GpTdizU6V9W5k2M0BP2iUMYRyPg5j
11
http://www.kalvarijosvb.lt/joomla/images/2019/Vartotoj_tyrimas_18_m.pdf
12
https://jonbiblioteka.lt/files/jonavos-bibliotekos-apklausos-ataskaita.pdf, https://jonbiblioteka.lt/files/apklausosataskaita_antra.pdf
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https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/naujienoss/5804-viesosios-bibliotekos-ir-padaliniu-vartotoju-pasitenkinimoklausimynas
14
http://www.marvb.lt/2019/04/19/atliktas-bibliotekos-vartotoju-pasitenkinimo-teikiamomis-paslaugomis-tyrimas/
15
2019 m. metinė Kauno m. sav. V. Kudirkos viešosios bibliotekos ataskaita
https://drive.google.com/drive/folders/1Sm0GpTdizU6V9W5k2M0BP2iUMYRyPg5j
16
„Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ (2017 m.) https://kvb.lt/lt/straipsniai/6818-aunoregiono-viesuju-biblioteku-bendradarbiavimo-stiprinimas-2017
„Mokyklų bibliotekininkų apklausa“ (2018 m.) https://kvb.lt/lt/straipsniai/7143-mokyklu-bibliotekininku-apklausa
17
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2019/07/vilniaus-regiono-mokyklu-biblioteku-bendradarbiavimostiprinimas-2019-m..pdf
18
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2019/07/vilniaus-regiono-viesuju-biblioteku-bendradarbiavimostiprinimas.pdf
19
https://www.amb.lt/regionas/data/public/uploads/2020/01/vartotoju-pasitenkinimas-paslaugomis-vavb-2019..pdf
20
http://www.klavb.lt/images/galerijos/veikla/tyrimai_apklausos/klaipedos_ir_taurages_avb_paslaugu_pritaikymas_neg
alia_turintiems_asmenims.pdf
21
http://www.klavb.lt/images/galerijos/veikla/tyrimai_apklausos/klaipedos_regiono_mokyklu_ir_savivaldybiu_%20bibl
ioteku_bendradarbiavimo_stiprinimas.pdf
22
http://www.klavb.lt/images/galerijos/veikla/tyrimai_apklausos/vartotoju_pasitenkinimo_ataskaita_2017.pdf
23
http://savb.lt/lt/savb/bibliotekos-veikla/tyrimai/2019-m/siauliu-regiono-viesuju-biblioteku-bendradarbiavimostiprinimas/
24
http://savb.lt/wpcontent/uploads/2020/05/Paslaugos_negali%C4%85_turintiems_asmenims_TYRIMAS.pdf
25
http://savb.lt/lt/savb/bibliotekos-veikla/tyrimai/2020-m/specialiuju-poreikiu-turinciu-vaiku-ir-jaunimo-poreikiaibiblioteku-paslaugoms/
26
http://savb.lt/lt/savb/bibliotekos-veikla/tyrimai/2020-m/senjoru-poreikiai-biblioteku-paslaugoms/
27
http://savb.lt/wp-content/uploads/2018/01/%C5%A0iauli%C5%B3-apskrities-Povilo-Vi%C5%A1inskiovie%C5%A1osios-bibliotekos-vartotoj%C5%B3-pasitenkinimo-teikiamomis-paslaugomis-tyrimas.pdf
28
http://savb.lt/wp-content/uploads/2020/01/%C5%A0iauli%C5%B3-apskrities-Povilo-Vi%C5%A1inskiovie%C5%A1osios-bibliotekos-vartotoj%C5%B3-pasitenkinimo-teikiamomis-paslaugomis-tyrimas.pdf
29
https://www.pavb.lt/wp-content/uploads/2019/10/Panev%C4%97%C5%BEio-regionovie%C5%A1%C5%B3j%C5%B3-bibliotek%C5%B3-bendradarbiavimo-stiprinimas.pdf
30
https://www.pavb.lt/wp-content/uploads/2019/10/Panev%C4%97%C5%BEio-regiono-mokykl%C5%B3bibliotekinink%C5%B3-apklausa.pdf
31
https://www.pavb.lt/wp-content/uploads/2019/03/Panev%C4%97%C5%BEio-apskrities-Gabriel%C4%97sPetkevi%C4%8Dait%C4%97s-Bit%C4%97s-vie%C5%A1osios-bibliotekos-vartotoj%C5%B3-pasitenkinimoteikiamomis-paslaugomis-tyrimo-ataskaita.pdf
32
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