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SANTRAUKA 

Rasa Kaminskienė „Bibliotekų veikla plėtojant neformalųjį švietimą regionuose“, 

darbo vadovas doc., dr. Vidmantas Tūtlys 

Darbo problema: Bibliotekos iki šiol laikomos, kaip atliekančios kultūrines funkcijas, tuo 

tarpu švietimo funkcija laikoma teorine. Neformalaus švietimo tyrimų bei realaus pritaikymo yra 

mažai. Šiuolaikiniame ugdymo(si) kontekste, orientuojantis į mokymąsi visą gyvenimą ir siekiant 

sukurti vientisą švietimo erdvę, mokymasis gali vykti ne tik specialiose, bet ir viešosiose švietimo, 

kultūros įstaigose, tarp jų – ir viešosiose bibliotekose, dažnai vadinamose „žmonių universitetais“. 

 Darbo tikslas: Atskleisti regiono bibliotekų potencialą plėtoti neformaliojo švietimo 

veiklas. 

 Darbo objektas:  bibliotekų vykdoma neformaliojo švietimo veikla. 

 Uždaviniai:  

1. Atskleisti regionuose veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos turinį.  

2. Apibūdinti bibliotekų vykdomas neformaliojo švietimo veiklas, charakteristikas. 

3. Nustatyti regionuose veikiančių bibliotekų organizacinį potencialą plėtoti 

neformalųjį ugdymą. 

4. Įvertinti regionuose veikiančių bibliotekų personalo kompetencijų teikiamas 

galimybes plėtoti neformalųjį švietimą. 

Darbo metodai:  

 Mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas, dokumentų analizė. 

 Kiekybinis tyrimas – apklausa, naudojant struktūruotą klausimyną. 

 Kokybinis tyrimas – interviu. 

Išvados: 

1. Regiono bibliotekos bėgant laikui keičiasi, dalis funkcijų išnyksta,   tačiau jas keičia 

naujos. 

2. Knygų ir leidinių skaitymas išlieka svarbus, bet nemažiau svarbios ir naujos veiklos 

tokios kaip neformalusis švietimas kas ypatingai paaiškėjo kokybinio tyrimo metu. Bibliotekose 

vykstantys neformalieji užsiėmimai: „Kūrybinis loftas“; „Pažink ir atrask“; „Prisijungusi Lietuva“; 

„Laiptais į kūrybą“... pritraukia daug vaikų ir suaugusiųjų į bibliotekas.   

3. Regiono bibliotekose neformalusis švietimas labai svarbus dėl vaikų ir suaugusiųjų 

užimtumo, gebėjimų lavinimo, mokymo/mokymosi ir kitų šviečiamųjų veiklų. Užsiėmimams 

stengiamasi parinkti laiką, kad būtų tinkamas pagal amžiaus grupes. 
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4. Kompetencijas dažniausiai regiono bibliotekininkai gilina savarankiškai 

mokydamiesi, dalindamiesi patirtimi su kolegomis, panaudodami projektines veiklas. Išoriniais 

kursais ir seminarais naudojasi tik kartais.  
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SUMMARY 

Rasa Kaminskienė "Library activities in the develpment of non-formal education in 

the regions" work manager doc., dr. Vidmantas Tūtlys 

Work problem: Libraries are still considered to perform cultural functions while the 

educational function is only considered to be theoretical. There is not a lot of research and real 

applications of non-formal education in regional libraries. In the modern context of lifelong learning 

with the aim of creating an integrated educational space, learning can take place not only in special 

but also in public educational and cultural institutions, including public libraries which are often 

referred to as "people‘s universities". 

 Work goal: To reveal the potential of regional libraries to develop non-formal education 

activities. 

 Work object: Non-formal education activities which are carried out by libraries. 

 Tasks:  

1. To reveal the content of the activities of public libraries operating in the regions.  

2. To describe the non-formal education activities and characteristics which are carried 

out by libraries.   

3. To determine the organizational potential of libraries operating in the regions to 

develop non-formal education.  

4. To evaluate the opportunities provided by the competencies of the staff of the 

libraries which are operating in the regions to develop non-formal education. 

Work methods:  

 Analysis and generalization of scientific literature and documents  

 Quantitative research – a survey using a structured questionnaire  

 Qualitative research – interview  

Conclusions: 

1. Regional libraries change over time as some functions disappear but they are replaced by 

new ones. 

2. Reading books and publications remains important but new activities such as non-formal 

education are equally important and have become particularly evident in our made 

qualitative research Informal classes which are being held in libraries : "Creative loft" , 

"Know and discover" , "Connected Lithuania" , "Stairway to creativity" and others attract 

many children and adults to libraries  
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3. In regional libraries non-formal education is very important for the employment of children 

and adults also their skills development , teaching/learning and other educational Efforts are 

made to choose the correct time for all of the sessions to suit all different age groups. 

4. Competencies of the staff are usually deepened by the librarians of the region through 

independant learning, sharing experiances with colleagues and using project activities. 

External courses and seminars are used only occasionally to learn.  
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SĄVOKOS 

Neformalusis švietimas – organizuotas, bet nebūtinai institucinis, švietimas. Jis vykdomas 

sistemingai ir lygiagrečiai su bendrojo lavinimo programomis, tačiau dažniausiai neišduoda 

išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, o laisva forma patvirtina tam tikrų kompetencijų įgijimą. 

Besimokantieji ugdosi savanoriškai ir yra aktyvūs mokymosi proceso raidoje. (Ugdymo plėtotės 

centras, 2013)  

Švietimas – prigimtinių asmens galių specializacija. Pagrindinė ugdymo funkcija, apimanti 

mokymą ir lavinimą, tenkinant asmens ir visuomenės informacinius poreikius. (Pukelis, 1995). 

Kompetencija – asmens gebėjimas, patvirtintas tam tikru dokumentu, pagrįstai (tinkamai, 

kvalifikuotai, konkrečiame kokybės lygyje) ir patikimai (tiksliai ir greitai) atlikti tam tikrą 

profesinės veiklos dalį (operaciją ar užduotį) nenuspėjamoje darbinėje situacijoje, apibrėžtoje 

profesijos standarte. Kompetencijai būdinga ypatybė – pamatuojamumas. (Pukelis, 2009) 

Biblioteka – įstaiga ar padalinys, aptarnaujantis skaitytojus. (Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, 2015) 
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ĮVADAS 

 Temos aktualumas: Švietimo sistema tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse yra aktuali ir 

jautri, kadangi tiesiogiai įtakoja ne tik vaikų grupes. Dabartinėje modernėjančioje žinių ir 

informacijos visuomenėje, būtina susirūpinti, kad tiek dabarties tiek ateities kartos gautų ne tik 

pagrindines žinias, dėstomas pagal privalomas ugdymo programas, bet ir jas gilintų, plėstų savo 

įgūdžius bei turėtų galimybę ieškoti ir atrasti, o atradus užsiimti mėgiama ugdomąja veikla. Tokiu 

būdu jis galės tenkinti savo saviraiškos poreikius, sėkmingai socializuotis ir tapti aktyviu savo 

visuomenės nariu. 

Neformalaus švietimo programas gali vykdyti tiek įvairios neformaliojo ugdymo įstaigos, ir 

kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Pastarųjų sąvoka sukuria galimybę 

neformalųjį švietimą vykdyti ir bibliotekose.  

Siekiant pritraukti ir sudominti pateikiama informacija savaime turėtų būti pateikiama 

įdomiai, suprantamai, orientuojantis į visuomenėje vykstančius pokyčius ir tendencijas. Kintanti yra 

ir pati ugdymo forma. Kaip pavyzdį galima pateikti mokiniui pateikiama informacija turėtų būti 

suderinta su teoriniu pagrindu, bei praktine  pažintine veikla, kuri skatintų domėjimąsi ir suvokimą, 

o ne tik „sausu“ teksto skaitymu vadovėliuose. Taip pat pakitusios ir bibliotekų funkcijos, kuomet 

jų veikla nėra orientuota tik į knygą ir skaitymą, bet ir į daugybę kitų veiklų, kaip informacinių 

technologijų diegimas, informacijos sklaida socialiai pažeidžiamoms grupėms, projektų 

įgyvendinimas, edukaciniai užsiėmimai. 

Bendrai švietimo paslaugų kokybę ir efektyvumą analizavo ir šioje srityje tyrimus atliko 

Martišauskienė, ir Trakšelys (2016). Apie neformalųjį ugdymą rašė tokie autoriai kaip Kvieskienė 

(2006), Jovaiša (2001), neformalųjį ugdymą, kaip užimtumo galimybę analizavo Žemaitaitytė 

(2006). Išsamią Lietuvos bibliotekų plėtros ir tendencijų analizę atliko Manžuch, Macevičiūtė ir 

Adomavičius (2012), Bibliotekų vaidmenų kaitą aptarė Juchnevič (2014). 

Pasaulyje viešųjų bibliotekų edukacinę veiklą ir jų reikšmę ugdymui tyrė J. F. Shubert 

(1992), S. Reardon (2011) iš JAV, K. M. Saiful Islam (2009) iš Bangladešo Dakos universiteto, L. 

T. Abraham (2010) iš Indijos; viešųjų bibliotekų įtaką vaikų raštingumui ugdyti ir skaitymui 

propaguoti analizavo D. Celano ir S. B. Neuman (2001) iš JAV, R. Mizzi iš Maltos (2008); viešųjų 

bibliotekų ir švietimo sistemos istoriją, sąsajas ir bendradarbiavimą – J. Pateman (2005), E. S. Clay 

III ( 2009) iš JAV ir kt.    

Švietimo sistema Lietuvoje yra aktuali tema, ypač regionuose ji atlieka svarų vaidmenį 

žmonių gyvenimuose. Dabartinėje modernėjančioje bibliotekoje galima gauti ne tik knygų, bet ir 

informacijos, kultūrinio švietimo. 
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 Siekiant sudominti žmones svarbu ne tik atsižvelgti ką veikia bibliotekininkai, bet ir kokių 

išteklių jiems trūksta, kokių kompetencijų kėlimo reiktų dažniau. 

 

 Darbo problema: Bibliotekos iki šiol laikomos, kaip atliekančios kultūrines funkcijas, tuo 

tarpu švietimo funkcija laikoma teorine. Neformalaus švietimo tyrimų bei realaus pritaikymo yra 

mažai. 

 Darbo tikslas: Atskleisti regiono bibliotekų potencialą plėtoti neformaliojo švietimo 

veiklas. 

 Darbo objektas:  bibliotekų vykdoma neformaliojo švietimo veikla. 

 Uždaviniai:  

1. Atskleisti regionuose veikiančių viešųjų bibliotekų veiklos turinį.  

2. Apibūdinti bibliotekų vykdomas neformaliojo švietimo veiklas, charakteristikas. 

3. Nustatyti regionuose veikiančių bibliotekų organizacinį potencialą plėtoti neformalųjį 

švietimą. 

4. Įvertinti regionuose veikiančių bibliotekų personalo kompetencijų teikiamas galimybes 

plėtoti neformalųjį švietimą. 

 Darbo metodai:  

Pirmoje dalyje 

 Naudotas dokumentų (mokslinės literatūros, teisės aktų, statistinių duomenų)  analizės  

(lyginamosios analizės) metodas. 

Antroje dalyje  

 Kiekybinis tyrimas – apklausa, naudojant struktūruotą klausimyną. 

 Kokybinis tyrimas – interviu. 
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1. BIBLIOTEKŲ VEIKLA LIETUVOJE 

1.1. Bendroji bibliotekų veiklos apžvalga  

 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Bibliotekų metais. Taip buvo siekiama 

pabrėžti bibliotekų visuomenei teikiamus privalumus bei išryškinti skaitymo naudą. Tais metais 

Lietuvos bibliotekose vyko ypač daug įvairaus pobūdžio renginių – informacinių, mokslinių bei 

kultūrinių, bibliotekų erdvėse buvo vykdomi įvairūs projektai. Tų metų šūkis buvo “Stipri 

biblioteka – stipri visuomenė”. Galimai tai ir paskatino bibliotekas integruoti į savo veiklas kuo 

daugiau naujovių, kad bibliotekos taptų patrauklesnės visuomenei - skaitytojams/lankytojams. 

 Vis tik, nors bibliotekos ir yra svarbi visuomeninio švietimo dalis, Lietuvoje jų skaičius turi 

tendenciją mažėti. Remiantis istoriniais duomenimis, nuo 1940 m. daugiausia bibliotekų Lietuvoje 

galima buvo rasti 1955 m. - 4525. Statistikos departamento duomenimis (1), 2005 m. Lietuvoje iš 

viso veikė 3020 bibliotekos. Tuo tarpu 2018 m. pradžioje (2) jų skaičius buvo sumažėjęs beveik 

1000, t.y., iki 2402 bibliotekų. Iš jų 5 buvo apskričių viešosios bibliotekos (Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių), 1 236 viešosios bibliotekos priklausė savivaldybėms, 

muziejai ir kitos kultūros įstaigos turėjo 17 bibliotekų, 4 bibliotekos priklausė mokslo įstaigoms 

(Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskio biblioteka, trys mokslo institutų bibliotekos), 25 

specialiosios bibliotekos, 40 bibliotekų priklausė aukštosios mokymo įstaigoms, 1073 kitų švietimo 

įstaigų bibliotekos, Lietuvos aklųjų ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Iš visų šių 

bibliotekų 5 priskirtos Kultūros ministerijos valdymo sričiai – Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 

Lietuvos aklųjų biblioteka ir visos 5 apskričių bibliotekos.  

 Lankytojų skaičius taip pat mažėja (1, 4). Kaip bebūtų narių ne taip ir mažai, 2018 m. 

bibliotekų narių registruose buvo beveik kas antras Lietuvos gyventojas, t.y. 1 mln. 206 tūkst. 

skaitytojų, tuo tarpu 2005 m. jų buvo 1 mln 568 tūkst.narių. Tokį skaičiaus kritimą iš dalies galima 

paaiškinti ir kintančia demografine situacija Lietuvoje. Tačiau gyventojų lankomumo dažnio 

statistika turi tendenciją didėti – 2015 m. vienas skaitytojas per metus apsilankė vidutiniškai 19 

kartų, tuo tarpu 2005 m. lankėsi tik 17 kartų. Nors bibliotekų skaičius ir mažėja, esamų lankytojų 

aktyvumo didėjimo tendencija galimai stebima dėl didėjančio bibliotekų pritaikymo visuomenei, 

t.y. jose atsiranda daugiau dokumentų, knygų, jos atsinaujina ir modernėja: šiuo metu beveik visos 

bibliotekos turi kompiuterizuotas darbo vietas su internetine prieiga. Taip pat bibliotekos kuo toliau, 

tuo aktyviau įsitraukia į visuomeninę veiklą, tame tarpe ir neformaliojo švietimo vystymą įvairaus 

amžiaus grupėms.  
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1.2.  Viešųjų bibliotekų veikla 

Siekiant išanalizuoti ir pateikti reprezentatyvų bibliotekų veiklos vaizdą pasitelktas 

lyginamasis metodas. Pasirinktos dvi regioninės (apskrities) bibliotekos, t.y.: 

- Kauno apskrities viešoji biblioteka; 

- Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka.  

Bibliotekos, kaip ir kitos biudžetinės įstaigos, kasmet rengia metinius veiklos planus bei 

teikia  ataskaitas. Ši informacija prieinama viešai, bibliotekų internetiniuose tinklalapiuose. 

Bibliotekų veikla vertinta ir lyginta retrospektyvoje, t.y. atskirai analizuojant 2014 metų ir 2018 

metų ataskaitas. Taip galima susidaryti detalesnį pokyčių vaizdą penkių metų laikotarpyje. 

Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos 2014 metų ataskaitą sudaro 7 dalys, iš kurių 

svarbiausios ir kurioms skiriama daugiausia dėmesio yra dvi: 

1. Informacinis vartotojų aprūpinimas. Jis apima bibliotekos elektroninio katalogo 

sudarymą ir papildymą bei atnaujinimą. Bibliotekos elektroninio katalogo duomenų bazėje 

pasiekiama 95 procentai visų dokumentų.  

Taigi elektroninės duomenų bazės LIBIS tobulinimas 2014 metais išlieka prioritetine sritimi. 

Iš esmės didelis dėmesys skiriamas interaktyvių paslaugų diegimui, jų kokybės gerinimu, 

rengiamos virtualios parodos. Tai rodo, kad bibliotekos prisitaikydamos prie informacinės 

visuomenės pokyčių reaguoja ir aktyviai įgyvendina susijusias programas. 

2. Projektinė veikla. Projektinė veikla apima įvairių projektų tarp jų ir edukacinių 

vykdymą, dalyvavimą juose kartu su partneriais ir pan. Ataskaitoje pateikiami keli pagrindiniai 

projektai. 

Kauno apskrities viešoji biblioteka taip pat pasitelkus projektinę patirtį, itin daug dėmesio 

skiria veikloms regione plėtoti: tobulinti bibliotekų specialistų kvalifikaciją, įgyvendinti edukacines 

programas ir kultūros paveldo sklaidą (Kauno viešosios bibliotekos 2014 metų ataskaita, 2015, p.). 

Akcentuojama ir elektroninių paslaugų reikšmė. Ataskaitoje pažymima, kad vis daugiau 

skaitytojų naudojasi elektroniniu katalogu, jo teikiamomis paslaugomis. Siekdama vartotojams 

suteikti prieigą prie naujausių el. informacijos šaltinių, biblioteka prenumeruoja duomenų bazes. 

2014 m. licenzijuotos 22 duomenų bazės.  

Taigi matome, kad tiek Panevėžio, tiek Kauno regionų bibliotekos 2014 metais vykdė daug  

inovatyvių veiklų, kurios leido didinti bibliotekų patrauklumą vartotojams, ypatingai sparčiai 
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tobulėjant informacinėms technologijoms. Vis dėlto, remiantis bibliotekų teikiama informacija, kad 

Lietuvos integrali bibliotekų sistema (LIBIS) Lietuvos bibliotekose pradėta diegti tik apie 2000 

metus, galima daryti prielaidą, kad pokyčiai bibliotekų informacinėje sistemoje vyko pakankamai 

lėtai. 2014 metų ataskaitų analizė ir palyginimas parodo ir tai, kad bibliotekos vykdo ne tik 

švietimo, bet ir daug kitų funkcijų. 

  Vertinant ir lyginant pasirinktų regionų bibliotekų 2018 metų ataskaitas matomas 

kiek kitoks vaizdas. 

Pagrindiniai akcentai Kauno viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitoje: 

- 11 projektų vykdyta įtraukiant ir Kauno regione veikiančias viešąsias bibliotekas.  Viso 

įgyvendinta 18 projektų, iš jų vienas tarptautinio lygmens. Regione organizuoti 72 renginiai, juose 

dalyvavo virš 1,7 tūkst. asmenų. Bibliotekose surengta daugiau nei 50 edukacinių užsiėmimų, juose 

dalyvavo virš 1,5 tūkst. Asmenų; 

- Ataskaitoje pripažįstama, kad projektų įgyvendinimas padeda aktyviai ir kokybiškai 

dalyvauti Lietuvos ir rajono įvykiuose, užtikrinti tinkamą kultūros paslaugų lygį, plėsti neformaliojo 

ugdymo veiklas.  

 

Pav. 1 Įgyvendinti projektai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. 

Šaltinis: https://www.kvb.lt/images/dokumentai/2019/2018_KAVB_veiklos_ataskaita1.pdf  

 

- Pažymima, kad 2018 metais bibliotekoje užsiregistravo 13,9 tūkst. vartotojų. 

Bibliotekos paslaugomis naudojosi 170,5 tūkst. lankytojų, Bibliotekoje mokėsi ir konsultavosi 11,5 

tūkst. Lankytojų. Organizuota 10,4 tūkst. individualių (paslaugų teikimo vietose) ir grupinių (pagal 

about:blank
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parengtas programas) mokymų. Palyginimui 2014 metų ataskaitos duomenimis biblioteka sulaukė 

184 tūkstančių lankytojų.  

Taigi patvirtinama lankytojų mažėjimo tendencija. Vis dėlto negalima vertinti tik skaičiaus 

išraiška, kadangi kinta ir virtualių apsilankymų skaičius. Svarbus aspektas – bibliotekos 

įsitraukimas į projektines veiklas. Dauguma vykdytų programų ir projektų apėmė edukacines, 

neformaliojo ugdymo veiklas.  

Panevėžio viešosios bibliotekos veiklos ataskaitoje už 2018 metus išskirtini šie aspektai: 

- Fizinių apsilankymų skaičius 172,5 tūkstančių (žymimas rodiklių įvykdymo procentas – 

100%; 

- Nuveikti svarbiausi darbai: renginiai ir veiklos Valstybės 100-mečio ir Lietuvos 

nepriklausomybės 30 - mečiui paminėti, priemonių taikymas gerinant bibliotekų teikiamas 

paslaugas negalią turintiems lankytojams, atliktas Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių 

elektroninių informacijos išteklių poreikio tyrimas. 

- Parengta 17 naujų edukacinių mokymo programų; 

- Rengta ir įgyvendinta 11 projektų, skirtų tobulinti bibliotekose dirbančių specialistų 

kvalifikaciją, ugdyti pilietiškumą ir kūrybiškumą; 

- Specialistai dalyvavo viso 46 mokymuose kvalifikacijai kelti ir tobulinti; 

- Dalyvavimas įvairiuose, Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose kartu su kitomis 

institucijomis, siekiant stiprinti partnerystę tarp sektorių; 

- Dalyvauta devyniolikoje bendrų veiklų kartu su savivaldybe bei kitomis apskrities 

įstaigomis. 

- Vykdytos priemonės įvairią negalią turintiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims – 

tęstinės programos, seminarai, renginiai diskusijos visuomenei ir neįgaliesiems, jų artimiesiems, 

išvažiuojamieji renginiai, edukacijos globos namų gyventojams. 

- Dalyvavimas Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, kituose tarptautiniuose 

programose bei edukacijose. 

Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos ataskaitos analizė parodo, kad biblioteka taipogi 

aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose, sukūrė daug naujų edukacinių programų, organizavo 
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specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymus, taigi  daug dėmesio skyrė žmogiškųjų išteklių 

plėtrai. 

Matyti, kad abiejų regionų, tiek Kauno, tiek Panevėžio bibliotekų veikla penkmečio 

laikotarpyje kito ir aktyvėjo. Ypatingas pokytis susijęs su informacinėmis technologijomis – 

elektroninės duomenų bazės paskutiniais metais tapo labiau prieinamos, jų prieinamumui gerinti 

bibliotekos vykdo ir įgyvendina įvairius projektus, orientuotus ne į visą bendruomenę, bet į 

skirtingas socialines grupes – neįgaliuosius, socialiai pažeidžiamus asmenis, senyvo amžiaus 

asmenis, atokiose vietovėse gyvenančius asmenis ir pan. Savo veiklą bibliotekos organizuoja 

vadovaudamosios patvirtintais teisės aktais, kurie apibrėžia ir išplečia jų veiklas bei strategijas.  

Bendrai, bibliotekų funkcija skatinti žmones skaityti knygas, jomis domėtis, yra tapusi 

lygiareikšmė kartu su kitomis. Tokia yra reakcija į globalėjančią, modernėjančią visuomenę ir didelį 

informacinių technologijų kaitos tempą. Bibliotekos įgyvendina ir tenkina kultūrinius, pažinimo, 

ugdymo poreikius, taigi jų funkcijų plėtra ne tik dešimtmečio, bet ir penkių metų laikotarpio 

retrospektyvoje yra akivaizdi: parodos organizuojamos tiek realioje, tiek virtualioje erdvėje, 

statistikos duomenyse, pateikiamas ne tik fizinių, bet ir virtualių lankytojų skaičius, taip pat didėja 

naujų vykdomų ir tęstinių įvairių projektų skaičius kaip didėja juose dalyvavusių skaičius.  

Pastebėtina, kad lyginant 2014 metų ir 2018 metų ataskaitas matyti, kad prieš penkis metus 

didesnis dėmesys buvo skiriamas virtualios bibliotekos paslaugoms plėtoti,  akcentuojamos 

elektroninės duomenų bazės, informaciniai produktai, tuo tarpu 2018 metų ataskaitos rodo, kad 

informaciniai ištekliai jau yra nuolatinė, nenutrūkstama ir įprasta tapusi bibliotekų veikla, su kuria 

susijusi informacija kasmet papildoma statistiniais duomenimis. Neformalaus ugdymo užsiėmimai 

organizuojami ne tik vaikams, bet ir suaugusiems (kompiuterinio raštingumo mokymai). Tokiu 

būdu įgyvendinama dar viena jautri švietimo sritis – neformalus suaugusiųjų švietimas. 

Besikeičiantį bibliotekų vaidmenį ir funkcijas patvirtina Juchnevič (2014). Autorė pripažįsta, 

kad bibliotekos atsiliepia į naujus aplinkos nulemtus veiksnius taikydamos naujus veikimo 

principus ir vadybinius sprendimus, todėl jas galima vertinti kaip prisitaikančias, lanksčias ir 

reaguojančias į aplinkos pasikeitimus organizacijas. Autorė taip pat teigia, kad atliekami tyrimai 

atskleidžia, kad pokyčiai visuomenėje, palaipsniui pakeitė bibliotekų ir lankytojų santykį: 

visuomenė aktyviai dalyvauja kuriant informaciją ir ja dalinantis, bibliotekų dėmesys persikelia nuo 

rūpinimosi ištekliais prie vartotojų poreikių realizavimo (Juchnevič, 2014) 

Apibendrinant galima teigti, kad bibliotekos lanksčiai prisitaiko prie informacinės 

visuomenės poreikių ir savo veikloje iš tiesų diegia inovacijas, plečia teikiamų paslaugų turinį, kuris 
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apima ne tik skatinimą skaityti knygas, bet ir edukacinius užsiėmimus, kompiuterinio raštingumo 

mokymąsi, inovacijų diegimą bibliotekų infrastruktūroje ir pan. pokyčiai bibliotekų veikloje ryškūs 

vertinant ne tik dešimtmečio, bet ir penkmečio retrospektyvoje. 

2. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS LIETUVOJE 

2.1. Neformaliojo švietimo vieta švietimo sistemoje 

Jaunimo neformaliojo ugdymo sąvoka yra įteisinta Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos 

pagrindų įstatyme, 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871, jo svarba įvardinta Europos Tarybos 2003 m. 

lapkričio 25 d. rezoliucijoje (OL C 295, 2003 12 05), kurioje teigiama, kad neformaliojo ugdymo 

būdu įgyta patirtis yra didelis indėlis į asmenybės tobulėjimą ir aktyvaus pilietiškumo skatinimą. 

Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, 139-5019), numatyta ,,plėtoti 

vaikų ir jaunimo neformalųjį ugdymą, skatinant švietimo institucijų bei jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų partnerystę ir bendradarbiavimą”.  

Švietimo sistema yra sudėtinga ir reikalaujanti nuolatinio kokybės vertinimo ir užtikrinimo. 

Sritis yra išskirtinė savo problemiškumo specifika , kadangi jos rodikliai lemia ir valstybės 

pažangumą. Štai valstybės pažangos strategijoje pateikiamos 3 esminės pažangos sritys, iš kurių 

viena „sumani visuomenė“ apima  švietimo sistemos įgyvendinimo rodiklius, kuriais remiantis ir 

vertinamas šalies pažanga ES šalių tarpe. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas – vienas pagrindinių švietimo sistemą Lietuvoje 

reglamentuojančių teisės aktų. Jame  švietimo teikėju pripažįstama mokykla, laisvasis mokytojas 

arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar 

kita organizacija, ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė 

veikla), Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti švietimą. (Įstatymas, 

Žin. 1991, Nr.23-593 ). Taigi šioje vietoje ugdymo funkcijas ir prisiima bibliotekos. 

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje išskiriamos pagrindinės su neformaliuoju 

ugdymu susijusios problemos ir uždaviniai bei tikslai joms spręsti. Pabandyta visą informaciją 

suskirstyti į lentelę (žr. 1 lentelę). 

 

Problema Uždaviniai (tikslai) 

 

Rodikliai 

Vien formaliuoju 

švietimo turiniu nesuteikiama 

pakankamai galimybių asmens 

Plėtoti formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

integralumą ir tarpusavio 
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saviraiškai  realizuoti, 

charakteriui ir tapatybei sukurti, 

tautinei savimonei atsirasti. 

Kultūrinės saviraiškos poreikis 

šiuo metu sukuria didžiulį 

spaudimą formaliajam švietimui, 

kuris dažnai nepajėgus atliepti 

visų poreikių ir lūkesčių 

nesukurdamas formaliojo turinio 

perkrovos pavojaus. 

papildomumą, diegti atvirus 

ir lanksčius mokymosi 

būdus. Prireikus sudaryti 

savarankiško mokymosi 

galimybę; 

 

Įtraukties į švietimą ir 

alternatyvių mokymosi 

galimybių, ypač socializacijos, 

asmenybinio, kultūrinio ugdymo 

tikslais, uždavinius. Į 

neformalųjį švietimą menkai 

įtraukiami arba neįsitraukia 

muziejai, bibliotekos, kitos 

kultūros, meno įstaigos ir kiti 

potencialūs neformaliojo 

švietimo teikėjai, pernelyg 

menkas dėmesys kreipiamas į 

esamų ir potencialių 

neformaliojo švietimo teikėjų 

pedagoginę kvalifikaciją.  

 Neformaliojo švietimo 

galimybėmis mokykloje ir 

kitur pasinaudojančių vaikų 

dalis (ŠVIS); 

 

Mažėjant bendrojo 

ugdymo mokyklų skaičiui kaimo 

vietovėse, kaimo gyventojai 

susiduria su sudėtingomis 

bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo švietimo 

prieinamumo galimybėmis, 

reikalaujančiomis didesnių 

finansinių ir laiko sąnaudų. 
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Mokymosi visą 

gyvenimą institucinė sandara 

labiau orientuota į formaliojo 

švietimo teikimą. Fragmentiškas 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo finansavimas, 

tarpinstitucinio koordinavimo 

stoka, lanksčių, vartotojų 

poreikius atitinkančių 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo programų trūkumas 

įvairių lygių švietimo įstaigose, 

įvairiais būdais įgytų 

kompetencijų formalizavimo 

galimybių, suaugusiųjų 

mokymosi motyvacijos stoka 

stabdo šalies pažangą ir 

gebėjimus reaguoti į sumanios 

visuomenės kūrimo iššūkius. 

Neformaliojo švietimo 

būdu arba darbo vietoje įgyta 

patirtis ir kompetencijos dažnai 

neturi savo formalios išraiškos, 

todėl nepripažįstamos darbdavių 

– nėra galimybių jas parodyti 

ieškant darbo. 

Sukurti darnią 

suaugusiųjų švietimo 

sistemą, apimančią 

neformaliojo suaugusiųjų 

finansavimo mechanizmą, 

tarpinstitucinį koordinavimą, 

informavimą ir 

konsultavimą, neformaliojo 

mokymosi kokybės 

užtikrinimą ir neformaliai 

įgytų kompetencijų 

pripažinimą. 

Mokymosi visą 

gyvenimą lygis 25–64 metų 

amžiaus grupėje (Lietuvos 

statistikos departamentas). 

 

Lentelė nr. 1. 

Neformalusis švietimas eina šalia formaliojo ir iš esmės leidžia kiekvienam papildyti savo 

žinias, įgūdžius gebėjimus ir juos plėtoti, atrasti ir taip geriau pažinti bei ugdyti savo asmenybę. 

- Labiausiai padaugėjo lėšų, skirtų ikimokykliniam ugdymui (42 proc.) ir kitam 

neformaliajam vaikų ir suaugusiųjų švietimui (26 proc.). 
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Pav. 2 Lėšų pasiskirstymas 

Šaltinis: https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Svietimas%20regionuose%202017.pdf  

 

Neformaliojo  švietimo  galimybėmis,  teikiamomis  mokykloje ar už jos ribų, 2016 m. 

pasinaudojo 55,8 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (P.4 pav.). Savivaldybėse  neformaliojo  

švietimo  veiklose  dalyvavo  nuo 12,4 proc. (Kalvarijos sav.) iki 100 proc. (Neringos sav.) mokinių. 

Palyginti su 2012 m., dalyvavimo neformaliajame  švietime  mastas  padidėjo. Aiški ir neformaliojo 

švietimo schema pavaizduota 3 pav. 

 

 

Pav. 3 Mokinių dalyvaujančių neformaliame ugdyme kaita. 

Šaltinis: https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/Svietimas%20regionuose%202017.pdf  

about:blank
about:blank
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Darytina išvada, kad neformalaus švietimo sąvoka įgavusi reikšmę ir vertę – nemažai 

aspektų susijusi su neformaliuoju švietimu numatoma 2013-2022 strategijoje. Neformaliojo 

ugdymo svarbą rodo ir didesnės lėšos, neformaliojo ugdymo programoms vykdyti. Dokumentų 

analizė rodo, kad įsitraukiančiųjų į neformaliojo švietimo veiklas daugėja, taigi galima teigti, kad 

naudojamos priemonės pasiteisina. 

2.2.  Neformalaus švietimo organizavimo kryptys, formos ir funkcijos 

Didžiausią ugdomąjį poveikį mokiniams ir suaugusiems daro toji veikla, kuri jiems įdomi, 

kuri jiems reikšminga, atitinka, jų nuotaikas, pageidavimus, yra linksma, teikianti džiaugsmo ir 

sudaranti galimybę pajusti sėkmę, leidžianti nuoširdžiai pabendrauti, pamoko bei nurodo, ko reikės 

gyvenime, plečia akiratį, dvasinių interesų sritį. Visų šių ypatumų negalima pamiršti, jei siekiama, 

kad laisvalaikis būtų patrauklus ir naudingas. Galime teigti, kad tinkamas neformalaus švietimo 

organizavimas - tai būtinų sąlygų asmenybės vystymuisi sudarymas, sveikatos stiprinimas, 

kūrybiškumo ugdymas ir profesinis orientavimas, socialinė apsauga, reabilitacija ir adaptacija 

visuomeniniame gyvenime, neįgaliųjų socializacija; bendros kultūros formavimas ir turiningo 

laisvalaikio organizavimas. Neformalaus švietimo užsiėmimuose pasireiškia socialinio – edukacinio 

darbo su tokiomis kryptimis kaip kultūrologija, ekologija, ekonomika, informacinėmis 

technologijomis, buities kultūra, kūno kultūra, turizmu ir kraštotyra. Per minėtas veiklas galima 

sėkmingiau ir aktyviau įgyvendinti socialinės veiklos modelius. Jose vaikai ir suaugusieji auga 

dvasiškai ir fiziškai. Pakankamai didelis spektras intelektualios ir praktinės veiklos neformalųjį 

švietimą vykdančiose įstaigose leidžia greitai atsiliepti į socialinius poreikius (Dapkienė, 2002, 

2003). Mokymo – švietimo proceso turinio ir formų įvairovė teikia galimybę sudominti ir įtraukti 

skaitytojus į savo sistemą, padidina edukacinių veiksnių, veikiančių elgesį ir sąmonę, jausmus, 

emocijas ir intelektą. Šios veiklos padeda realizuoti norus, poreikius, svajones. Neformalus švietimo 

veiklos bibliotekose pravedamos programos turi: 

 • ugdyti ugdytinio tapimą asmenybe; 

 • šiuolaikinių problemų supratimą bei savarankišką jų sprendimą, reikalaujantį skirtingų 

dalykų ir socialinės patirties; 

 • savišvietos stimuliavimą, teisingą gyvenimo tikslo pasirinkimą, socialinių asmenybės 

tikslų suvokimą, užsibrėžtų tikslų siekimą ir kt.  

Popamokinės veiklos programos turi organizuotai apimti socialinių normų ir moralinių 

vertybių žinojimą, veiklos motyvus, įvertinti bendravimo aplinką, paruošti savarankiškai ir 

atsakingai veiklai šeimoje, rūpintis sveikatos stiprinimu ir apsauga. Popamokiniai užsiėmimai savo 

veiklą grindžia teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, kad vaikai turėtų galimybę įgyjamas teorines 
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žinias, mokėjimus ir patirtį priartinti prie realių, gyvenimiškų situacijų (ekspedicijos, ekskursijos, ir 

t.t.). Išvardytų formų panaudojimas ugdo naujus mąstymo tipus. Ugdymo procesas vyksta 

neformaliomis vaikų ir tėvų bendradarbiavimo sąlygomis, kurias jungia bendri interesai. 

Apibendrintai galima pateikti tokias neformalaus ugdymo kryptis, paliekant erdvę 

iniciatyvoms jas plėsti, pildyti, apimant naujus veiklos aspektus (Švietimo ir mokslo ministerijos 

Kolegijos nutarimas Nr. 33, 1996 04 25): 

 • meninis ugdymas; 

 • etninė kultūra; 

 • intelektinis ugdymas; 

 • pilietiškumo, demokratiškumo ugdymas; 

 • altruistinė veikla;  

• techninė kūryba; 

 • gamtosauga, ekologinis ugdymas; 

 • sveikos gyvensenos ugdymas (sporto veikla, kūno kultūra, turizmas, žygeivystė); 

 • kraštotyra; bendravimo kultūros ugdymas; 

 • pozityvių individualių pomėgių skatinimas; 

 • pramogų humanizavimas.  

Mokslinėje literatūroje galima pastebėti ir kitą neformalios veiklos krypčių skirstymą 

(Zaleskienė, 1994): 

 • Pažintinė – techninė, ugdanti mokinių intelektinius gebėjimus, sudaranti sąlygas pažinimo, 

kūrybiškumo ir kt. poreikių realizavimui, žinių platimui. 

 • Meninė, sudaranti sąlygas ugdyti vaikų meninius sugebėjimus, puoselėjanti etninę kultūrą 

(įvairios muzikos, teatro, dailės, literatūros studijos, klubai, būreliai ir t.t.).  

• Ekologinė – kraštotyrinė, ugdanti meilę ir pagarbą viskam, kas gyva, skatinanti pažinti 

aplinką (gamtininkų centrai, gyvūnų globos draugijos ir t.t.). 

 • Socialinė – karitatyvinė, sudaranti sąlygas ankstyvajai vaiko socializacijai, žadinanti 

gailestingumą, skatinanti nelikti abejingu silpnesniam, reikalingam globos (labdaringa veikla, 

šalpos būreliai ir kt.).  

• Ekonominė – ūkinė, skatinanti įsigyti pasirinktos ūkinės veiklos įgūdžių, ugdanti teigiamą 

nuostatą į darbą, verslą (profesiniai būreliai, jaunųjų ūkininkų rateliai ir t.t.).  

• Sportinė – turistinė, padedanti plėtoti fizines galias, skatinanti keliauti, sukurianti 

prielaidas sveikai gyvensenai (sporto klubai, varžybos, olimpiados, išvykos į gamtą, ekskursijos). 

Neformalus švietimas suvokiamas kaip kintantis procesas, kuriame nuolat vyksta vidinių ir išorinių 

ugdymo veiksnių integracija, skatinanti kūrybiškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą. Jis padeda 

gilinti, plėsti įgytas žinias, ugdo gebėjimus ir nukreipia valią, norus visuomeniškumo link. Tinkamai 
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organizuotoje veikloje funkcijas atlieka ne tik veiklos turinys, bet ir jos organizacija, tarpasmeniniai 

dalyvių santykiai. Dalies grupinių analizuojamos veiklos užsiėmimų paskirtis - pragmatinė. 

Skaitytojai įvairių veiklų veikloje įgyja naujų įgūdžių, galima išskirti intelektualinę, nukreiptą į 

asmens žinių gilinimą, plėtimą gebėjimą moksliškai samprotauti ir pan. Neformaliajam švietimui 

bibliotekose šiandien keliami įvairūs tikslai. Kaip rodo dokumentų ir mokslinės literatūros analizė, 

aptariama veikla siekiama tenkinti individualius poreikius, skatina įsijungti į visuomenės gyvenimą.  

2.3.  Bibliotekų vaidmuo įgyvendinant neformalųjį švietimą 

Pirmajame skyriuje atlikta apskrities bibliotekų ataskaitų analizė parodė, kad bibliotekos 

aktyviai įsitraukia į neformaliojo švietimo veiklą. Ypatingas dėmesys yra skiriamas mažiausią 

lankytojų dalį sudarančiai grupei – jaunimui, todėl vykdoma daug programų, kurios orientuotos 

būtent į šią visuomenės grupę. Didžiausiomis bibliotekos vertybėmis minimos įstaigos atvirumas 

visiems norintiems lankytojams ir gebėjimas kartu suburti skirtingas socialines visuomenės grupes. 

Šios savybės suteikia bibliotekoms galimybes tapti bendruomeniniais centrais. O bendruomeniniai 

centrai kaip ir bet kokios kitos kultūros įstaigos šiuo metu ypač svarbios Lietuvos regionuose. 

Apskritai, kaip teigia Gargždų kultūros centro kultūros projektų vadovė Šarūnė Petruškevičienė 

(2013 m.), bibliotekos užima itin svarbią vietą neformalaus švietimo srityje rajonuose, ypač ten, kur 

nėra kitų švietimo ir kultūros įstaigų.  Kad ir kaip tai būtų svarbu Lietuvos regionams, vis tik 

ekspertai išreiškia nuomonę, jog šiai dienai viena esminių Lietuvos viešųjų bibliotekų problemų – 

atskirtis tarp „stiprių“ ir „silpnų“ bibliotekų. Tai reiškia, jog ir taip gan stiprios didžiosios 

bibliotekos plečiasi dar labiau ir pritraukia vis didesnį lankytojų skaičių, tuo tarpu silpnosios, 

esančios regionuose, sunkiau pritraukia lankytojus, bibliotekininkai sunkiau sugeba reprezentatyviai 

pristatyti biblioteką lankytojams, o ir patys labiau akcentuojasi į didėjantį darbo krūvį, o ne 

projektinės veiklos naudą.  

 Šioms problemoms spręsti bibliotekininkai yra kviečiami dalyvauti įvairiuose 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, akcentuojančiuose neformaliojo švietimo naudą tiek 

visuomenei, tiek ir pačiai bibliotekai.  

Švietimo sektoriaus kvalifikacijų tyrimų ataskaitoje išsamiai išskiriamos pagrindinės 

bibliotekų funkcijos bei kryptys. 

2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nustatė šiuos bibliotekų veiklos 

prioritetus: 

- kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas mažinant kultūrinę bei 

socialinę atskirtį; 

- konkurencingos bei kūrybingos visuomenės ugdymas, kultūrinės tapatybės 

stiprinimas darniai naudojant kultūros ir švietimo sistemų išteklius; 
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-  kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinių veiklos galimybių didinimas ir eksporto 

skatinimas; 

- skaidrios ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos 

kūrimas, ugdant visuomenės informacinį raštingumą. 

Panašūs tikslai bibliotekoms keliami ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 

išskiriami šie bibliotekos tikslai (žr. 4 pav.). 

 

Pav. 4 Bibliotekų veiklos tikslai Junginėje Karalystėje. 

Šaltinis: Švietimo sektoriaus kvalifikacijų tyrimų ataskaita, 2018) 

 

Ataskaitoje išskiriamos kelios bibliotekoms būtinos veiklos tendencijos: 

 orientacija į vartotoją, įtraukiant lankytojus naudotis bibliotekos ištekliais; suteikti 

vartotojams galimybę gerinti informacinį raštingumą, naudotis socialiniais tinklais, sudaryti sąlygas 

gauti informaciją ir palengvinti piliečių visapusišką dalyvavimą visuomenės veikloje; 

 aktyviai propaguoti savo veiklą, skatinti bibliotekas bendradarbiauti bibliotekos ir 

visuomenės reikalais, palengvinti ir suteikti atvirą prieigą visiems, tapti novatorišku informacijos 

centru; 

 kurti partnerystes ir skatinti bendradarbiavimo galimybes su kultūros institucijomis, 

visuomeninėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis; 

 būti bendruomenės žinių erdvė, informacijos vartai, saugi ir patikima vieša erdvė. 

Būtina formuoti turinį, kuris būtų nukreiptas į skirtingas bibliotekos vartotojų grupes; 
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 įgalinti prieigą vartotojui prie sistemingo informacijos naudojimo; teikti ir skatinti 

laisvą ir nuolatinę prieigą prie informacijos. 

 palengvinti informacijos įsigijimą, licencijavimą ar kūrimą įvairiuose formatuose; 

 sukurti tikslius ir į standartus orientuotus metaduomenis. (Švietimo sektoriaus 

kvalifikacijos tyrimų ataskaita 2018, p.11) 

Intensyvesnis vartotojų įtraukimas į veiklas ir bendruomenės palaikymas taip pat tampa 

reikšminga bibliotekų veiklos dalis, ypač vartotojams naudojant naujas informacines technologijas 

(ypač Web 2.0 technologijas). Siekdamos įtraukti vartotojus į diskusijas bibliotekos turi plėtoti 

aktualias ir įdomias temas sietinas su vietinių bendruomenių poreikiais, ko pasekoje bibliotekos 

tampa aktyviais vietinių bendruomenių nariais. Dėl šios priežasties vartotojai įgyja naujus 

gebėjimus, išmoksta naudotis naujomis technologijomis, jiems reikalingi atitinkami mokymai, o 

bibliotekos tampa išteklių, informacijos ir inovacijų centrais. Tai reikalauja iš bibliotekos 

darbuotojų įgyti naujas kompetencijas. (ten pat, 2018) 

Pagrindiniai bibliotekų darbo kryptis reglamentuojantys teisės aktai yra: 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-344 

patvirtintos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams; 

2. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018 m. spalio 9 d. 

įsakymas Nr. 726/D-809 „Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelių patvirtinimo“. 

Su neformaliuoju švietimu susiję aspektai reglamentuojami dokumente “Bibliotekų plėtros 

strateginės kryptys 2016−2022 metams”: 

Numatomas pagrindinis tikslas - siekti efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip veiksmingos 

informacinės infrastruktūros, potencialą, užtikrinant visuomenės narių mokymosi visą gyvenimą, 

socialinės ir ekonominės gerovės plėtojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą. 

Numatoma modernios bibliotekos vizija – pajėgiausia kultūros, mokslo, mokymosi visą 

gyvenimą, ekonominės ir socialinės plėtros skatinimo informacinė infrastruktūra, dėl efektyviai 

funkcionuojančios integralios šalies bibliotekų sistemos infrastruktūros esmingai prisidedanti prie 

valstybės pažangos. 

Neformaliajam švietimui yra skirta pirmoji strateginė kryptis: bibliotekos visuomenės 

mokymuisi, kurios tikslas − stiprinti bibliotekose gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų 

bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir 

ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese. Strategijoje 

įvertinant dabartinę situaciją pažymima, kad šiuo metu bibliotekos suvokiamos kaip 

populiarėjančios integralios mokymo(si) erdvės, tačiau įvairių visuomenės grupių neformalusis 

neprofesinis ir savaiminis švietimas bibliotekose, paslaugų ir išteklių integravimas į formaliojo 
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švietimo procesus bei priemones tebėra fragmentiška veikla, neturinti rezultatų stebėsenos 

mechanizmo ir kokybės vertinimo instrumentų. Taip pat akcentuojama, kad bibliotekos, siekdamos 

padėti spręsti vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo klausimus, turėtų kurti saugią, kūrybiškumą, 

savarankiškumą ir saviraišką skatinančią erdvę bei sudaryti palankias sąlygas ja naudotis. 

Analizuojant situaciją teikiamos prognozės, kad ateityje bendrųjų visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi gebėjimų skirtumai bus vieni iš svarbiausių socialinės atskirties veiksnių. Bibliotekoms 

vis dar trūksta formalųjį švietimą papildančių veiklų suderinamumo ugdant pažeidžiamų 

visuomenės grupių perkeliamuosius gebėjimus. 

Išskirtini šie pirmosios strateginės krypties įgyvendinimo uždaviniai: 

1. Didinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, prieinamumą ir kokybę bei skatinti 

formaliojo mokymo efektyvumą integruojant bibliotekų išteklius bei paslaugas į formaliojo 

švietimo procesus ir priemones. 

2. Modernizuoti fizinę ir virtualią mokymąsi bibliotekose skatinančią aplinką, 

pritaikant ją įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų poreikiams. 

3. Aktyvinti skaitymo skatinimo iniciatyvas ir vykdyti jų rezultatų, poveikio bei 

tenkinamų reikmių vertinimą. 

Pažymėtina, kad nepaisant to, jog šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio, visgi 

aiškūs išdėstyti uždaviniai ir tikslai padeda bibliotekoms sistemingai ir pagrįstai diegti pažangias 

naujoves savo darbe. Be to, pastarasis dokumentas aiškiai sujungia neformaliojo švietimo sistemą ir 

bibliotekų veiklą, taip sudarydamas joms plėsti savo veiklas ir tuo pačiu užtikrinti neformaliojo 

švietimo įvairovę visoms socialinėms grupėms. Matyti, kad pagrindinės bibliotekų funkcijos apima 

programų skirtų neformaliajam ugdymui kūrimą ir įgyvendinimą, bibliotekos infrastruktūros 

tobulinimą ir pritaikymą skirtingų poreikių ir gebėjimų lankytojams. 

Aptarti teisės aktai ir ataskaitos, pastebimai pateikia konsoliduotą informaciją, kurią 

tikslinga išgryninti. Visa tai atspindi bibliotekų plėtros galimybių studijoje pateikiama problematika 

(žr. 5 pav.) 
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Pav. 5 Regionų bibliotekų problematika ir veiklos kryptys. 

Šaltinis: 

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_biblioteku_pletros_galimybiu_

studijaLT.pdf  

 

Iš pateiktos schemos analizės ir jau aptartų dokumentų, galima daryti išvadą, jog bibliotekų 

vaidmuo regionuose remiasi paslaugų pasiekiamumo ir prieinamumo principais, poreikiu tobulinti 

specialistų kvalifikaciją ir kompetencijas bei infrastruktūros gerinimu. Aukštos kompetencijos 

specialistai - bibliotekininkai sugebės kokybiškiau teikti neformaliojo švietimo paslaugas 

lankytojams, organizuoti bibliotekų darbą. Paslaugų prieinamumas regionuose išlieka problema, 

todėl apskričių centrinėms bibliotekoms tenka koordinatoriaus vaidmuo siekiant spręsti šią 

problemą.  

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad bibliotekų vaidmuo švietimo sistemoje tampa vis 

reikšmingesnis. Tai rodo, atliktų tyrimų išsamios ataskaitos, kuriose bibliotekoms priskiriamas 

švietėjo vaidmuo. Nepaisant to, kad teisės aktuose, susijusiuose su švietimo sritimi bibliotekų veikla 

reglamentuota fragmentiškai, vis dėlto bibliotekų veiklos gaires ir veiklos tendencijas numatantys 

dokumentai išskiria jų veiklos svarbą vykdant įvairias projektines neformaliojo švietimo veiklas. 

Regionų bibliotekoms tenka atsakomybė koordinuoti ir gerinti paslaugų prieinamumą, bei nuolat 

kelti specialistų kvalifikaciją.  

 

  

about:blank
about:blank
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3. TYRIMO METODOLOGIJA 

Šioje darbo dalyje aprašoma tyrimo metodologija, keliamas tyrimo tikslas ir formuluojami 

tyrimo klausimai, pristatomas tyrimo metodas, tyrimo dalyviai, duomenų rinkimo metodai ir visa 

tyrimo eiga, pristatomas tyrėjo vaidmuo, savirefleksija ir tyrimo ribotumai. Neformaliojo švietimo 

reikalingumas/naudingumas regionų bibliotekose siekiant patenkinti įvairiapusius poreikius. 

3.1.  Tyrimo metodologija ir tyrimo organizavimas 

 Atliekant tyrimą buvo laikomasi etikos principų taikymo. Tiriamiesiems paaiškinta, kad bus 

naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys, kurie neleis identifikuoti respondentų. Baigiamojo 

darbo etikos laikytasi vadovaujantis tyrimo etikos principais (Žydžiūnaitė, 2011): 

  Geranoriškumo principas. Siekiant užtikrinti geranoriškumo principą, prieš išdalinant 

klausimynus, respondentai buvo informuojami, dėl kiekvieno asmens galimybės laisvai apsispręsti 

ar jis nori dalyvauti tyrime. Tyrimo pradžioje, respondentai informuoti apie tyrimo naudingumą 

siekiant išsiaiškinti neformalaus švietimo potencialą regiono bibliotekose. 

 Teisingumo principas užtikrintas respondentams paaiškinus, pagal kokius kriterijus jie 

atrinkti šiam tyrimui. Tiriamieji informuoti, kodėl yra svarbu gauti tikslią informaciją į pateiktus 

klausimus. 

  Teisės gauti tikslią informaciją principas, kai tyrime dalyvavusieji asmenys buvo 

užtikrinti, kad jų asmeniniai duomenys nebus viešinami, o gauti atsakymai bus naudojami tik 

baigiamajame darbe. Sudarant anketą vengta klausimų, kurių pagalba būtų galima atpažinti tyrime 

dalyvavusį asmenį. 

 Tyrimo hipotezė – neformalusis švietimas yra nauja, sparčiai besivystanti bibliotekų 

veiklos sritis, reikalinga visuomenei ir naudinga pačioms bibliotekoms. 

3.2. Tyrimo ir duomenų analizės metodai 

Tyrimo duomenys analizuojami siejant teorinius aspektus su empiriniais. Empirinių tyrimų 

uždaviniams pasiekti pasirinkti dviejų tipų tyrimai: kiekybinis ir kokybinis. Atliktas empirinių 

duomenų rinkimas ir jų analizė. Kiekybinio ir kokybinio tyrimo derinimas pasirinktas dėl dviejų 

priežasčių:  

1. Kiekybinis tyrimas pasirinktas norint išgirsti kuo daugiau iš skirtingų regionų 

bibliotekininkių (ų) nuomonių ką ir leido padaryti kiekybinis tyrimas. Dėl anketos anonimiškumo 

tikėtasi tikslesnių rezultatų. 

2. Kokybinis tyrimas pasirinktas dėl detalesnio supratimo apie problemą, leidžiant jiems 

atskleisti savo patirtį, įgytą bibliotekose vykdant neformalųjį švietimą neįrėminant informantų į tai, 

kas buvo skaityta moksliniuose šaltiniuose. 
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Dviejų tipų tyrimai pasirinkti dėl galimybės palyginti kiekybinio ir kokybinio tyrimų 

rezultatus, atskleisti respondentų vertinimą analizuojamu klausimu.  

3.3.  Tyrimo instrumentai 

 Svarbiausia pažinimo forma yra mokslinis pažinimas, teigia Naginevičienė (2009). 

Mokslinis pažinimas susideda iš: žinių sistemos, mokslinės veiklos ir institucijų, per kurias ši veikla 

įgyvendinama. Siekiant neformaliojo švietimo prieinamumą galimybes regionų bibliotekose buvo 

pasirinkta dvejopo tipo tyrimo metodai: kiekybiniam tyrimui – apklausa taikant struktūruotą 

klausimyną, kokybiniam tyrimui – tiesioginis interviu.  

Struktūruotas klausimynas ir interviu klausimai buvo sudaryti remiantis regionų 

bibliotekininkų darbo ypatumais, siekiant nustatyti jų nuomones ir pastebėjimus dėl lankytojų 

poreikių ir kitų bibliotekos veiklos aspektų. Kiekybinė apklausa atlikta Google platformoje, 

apklausiant Lietuvos regionų bibliotekininkus. Kokybiniam tyrimui atrinkti informantai, siekiant 

užtikrinti jų užimamų pareigų įvairovę.  

3.4. Tyrimo etika 

 Pagrindiniai etikos principai, kuriais vadovaujamasi atliekant pusiau struktūruotą interviu 

yra konfidencialumas, anonimiškumas ir pagarba asmens orumui. Informantų konfidencialumas ir 

anonimiškumas užtikrinami kiekvienam informantui priskiriant kodą, tokiu būdu neminint asmens 

vardo. Pagarba asmeniui užtikrinama informantus supažindinant su tyrimo tema ir tikslu, numatoma 

interviu trukme. Prieš pradedant įrašinėti pokalbį klausiama, ar informantas sutinka, kad pokalbis 

būtų įrašytas tyrimo tikslais ir garantuojant, jog interviu įrašas bus naudojamas tik gautų duomenų 

analizei atlikti. Informantai yra supažindinami, kad įrašytas pokalbis bus transkribuojamas ir 

analizuojamas pasitelkiant kokybinės turinio analizės metodą. Visi informantai tyrime dalyvauja 

savanoriškai. Informantai užtikrinami, kad tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik 

apibendrinta forma tyrimo tikslų įgyvendinimui. 

3.5.  Kiekybinio tyrimo metodai ir duomenų rinkimas 

Empirinio metodo įgyvendinimui sudarytas tyrimo instrumentas – anketa; duomenų rinkimo 

metodas – respondentų apklausa. Tiriamųjų anketavimas atliktas naudojant internetinę apklausą. 

Naudotas uždaro tipo klausimynas. Tyrimas atliktas 2019 m. gruodžio – 2020 m. kovo mėn. 

Lietuvos regionų bibliotekose. Duomenų rinkimo pradžioje respondentams paaiškinta, kad anketa 

yra anoniminė ir jie gali laisvai reikšti mintis, bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. 

Anketų grįžtamumas 51 proc.. Kiekybinio tyrimo anketų struktūra. Siekiant išsiaiškinti 

neformaliojo švietimo potencialą ir galimybes regionų bibliotekose, sudarytas tyrimo instrumentas 

– klausimynas, žr. priedą Nr. 1. 

 Klausimynas sudarytas iš 8 klausimų kurie dar suskirstyti į grupes: 
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 Ar bėgant laikui keičiasi bibliotekų funkcijos? 

 Nurodykite regioninės bibliotekos veiklų svarbą. 

 Kokie yra svarbiausi lankytojų poreikiai susiję su bibliotekų veiklomis? 

 Kokios yra svarbiausios funkcijos susijusios su lankytojų neformaliuoju švietimu? 

 Kokie Jūsų nuomone ištekliai reikalingi bibliotekoms neformaliojo švietimo veiklai 

vykdyti? 

 Kokių išteklių labiausiai trūksta Jūsų bibliotekai vykdyti neformalaus švietimo 

veiklas? 

 Kokios darbuotojų kompetencijos yra reikalingos neformaliam švietimo vykdymui? 

3.6. Kokybinio tyrimo metodai ir duomenų rinkimas 

Kokybinio tyrimo tikslas – pateikti ekspertinį požiūrį apie neformaliojo švietimo galimybes 

reikalingumą, naudą, darbuotojų kompetencijas ir gautus duomenis palyginti su kiekybiniame 

tyrime gautais rezultatais. Kokybiniame tyrime (interviu) dalyvavo keturios bibliotekos 

darbuotojos.  

Interviu klausimai orientuoti į bibliotekos veiklų lankytojų poreikių, susijusių su 

neformaliuoju švietimu pokyčių atskleidimą, neformaliojo ugdymo organizavimo ir vykdymo 

veiklų turinio ir jų sąsajų su kitomis bibliotekos veiklomis ypatumus, neformaliojo švietimo veiklos 

vykdyti bibliotekininkams reikalingų kompetencijų turinio ir jų įgijimo būdų atskleidimą.  

Ar sutinkate dalyvauti interviu? 

Ar galima įrašyti šį pokalbį? 

1. Kaip keitėsi bibliotekos veiklos, funkcijos, paslaugos per pastaruosius 10 metų? Šiuo 

klausimu siekiama atskleisti kaip pasikeitė/nepasikeitė biblioteka per pastarąjį dešimtmetį. 

2. Kokie yra svarbiausi bibliotekų lankytojų poreikiai susiję su neformaliuoju švietimu? 

Kaip šie poreikiai keitėsi/nesikeitė? Šiuo klausimu siekta sužinoti kokios veiklos šiai dienai 

aktualiausios bibliotekose susijusios su neformaliuoju švietimu. 

3. Kaip bibliotekoje vykdomos ir organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos? Kaip 

šios švietimo veiklos yra susijusios su kitomis bibliotekos veiklomis? Kaip keičiasi neformaliojo 

švietimo veiklų apimtys (pagal darbo laiką) lyginant su kitomis bibliotekos veiklomis? Šiuo 

klausimu siekta išsiaiškinti kaip vykdomos neformaliojo švietimo veiklos, kokiu laiku, kaip 

derinamos su kitomis bibliotekos veiklomis. 

4. Kokios kompetencijos (žinios ir gebėjimai) yra reikalingiausios bibliotekininkams 

kurie dirba su neformaliojo švietimo veiklomis? Kaip rekomenduojate šias kompetencijas įgyti?  

Respondentams, dalyvaujantiems kokybiniame tyrime, klausimai nebuvo pateikti iš anksto, 

tai lėmė nepasiruoštus atsakymus, o labiau realius ir spontaniškus čia ir dabar atsakymus.  
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Atliekant apklausą taikytas struktūruoto interviu metodas, informantas buvo klausinėjamas 

pagal parengtą klausimyną, atsakymai fiksuoti garso įraše. Gauti duomenys apdoroti Microsoft 

Excel programa, taikant turinio analizės metodą, kai fiksuojami pasikartojantys teiginiai ir 

reikšminiai žodžiai. Iš gautų duomenų sudarytos pagrindinės tyrimo struktūrinės dalys: kategorijos, 

subkategorijos ir jas patvirtinantys teiginiai. 

3.7.  Tyrimų imtis 

Tiriant bibliotekų neformaliojo švietimo veiklas regionų bibliotekose anketavimas buvo 

vykdytas regionų bibliotekose apklausiant bibliotekininkes/bibliotekininkus. 

Kiekybinio tyrimo imtis N=127 

Kokybinio tyrimo imtis N=4 

Kiekybinio tyrimo respondentai:  

Eil. nr. Regionas Užimamos pareigos Apklaustų respondentų 

skaičius 

1. Jurbarko Bibliotekininkas 40 

2. Tauragės Bibliotekininkas 40 

3. Šakių Bibliotekininkas 30 

4. Skuodo Bibliotekininkas 10 

5. Kėdainių Bibliotekininkas 7 

Lentelė nr. 2. 

Kokybinio tyrimo informantai: 

Eil. nr. Regionas Užimamos pareigos Darbo patirtis metais 

1. Jurbarko Metodininkė 18 

2. Jurbarko Vaikų skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė 

10 

3. Jurbarko Suaugusiųjų skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė 

8 

4. Jurbarko Bibliotekininkė 5 

Lentelė nr. 3. 

 

Vadovaujantis konfidencialumo principais, respondentų asmeniniai duomenys neskelbiami. 

Kokybinio tyrimo respondentai identifikuojami suteikiant numeracijos kodus:  

B-1; B-2; B-3; B-4. 
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4. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS BIBLIOTEKOSE  

TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ 

4.1. Kiekybinio tyrimo aprašomoji statistika 

Lentelė nr. 4. Ar bėgant laikui keičiasi bibliotekų funkcijos? 

 

 Pirmasis klausimas, kuris buvo užduotas tiriamiesiems „Ar bėgant laikui keičiasi bibliotekų 

funkcijos?”. Lygininant atsakymus ir jų kiekį prie pasirinkimų, galima teigti, jog daugumai 

bibliotekininkų atrodo, jog funkcijos keičiasi, šį variantą pasirinko net 87% respondentų. Tačiau 

buvo ir tokių, kurie prieštaravo tam, bet jų buvo tik 4%, žinoma buvo ir abejojančių tiksliau 

nežinančių, neturinčių nuomonės kurie negalėjo tiksliai pasakyti, tokių pasirinkimų buvo 9%. 

Matant tokius skaičius galima drąsiai teigti, jog biblioteka keičiasi, o kad būtų galima sužinoti kaip 

keitėsi buvo užduoti dar trys papildomi klausimai.  

Vienas jų, ar atsiranda naujų funkcijų ir pateikiami pavyzdžiai, švietimo, kultūros, paslaugų 

asmenims srityse. Atsakymų įvairovės nebuvo daug, nes, galimai, vertinant tiek interneto naršymo 

galimybės, tiek tokio masto kultūrinių renginių atsiradimą, galima daryti prielaidą, kad ne tik 

bibliotekininkai, bet ir lankytojai pajuto tą pokytį. Todėl pasirinkimą taip, pasirinko 87% tiriamųjų, 

prieštaraujančių buvo tik 2%, o tvirtos nuomonės neturėjo 11%. 

Antrasis klausimas, padedantis suvokti bibliotekos funkcijų pokyčius, buvo apie esamų 

funkcijų išnykimą, pavyzdžiui: bibliografija. Vertinant klausimo atsakymų pasirinkimus bei pačios 

Atsiranda naujų funkcijų
(švietimo, kultūros,

paslaugų asmenims srityse)

Išnyksta esamos funkcijos
(pvz.: bibliografija...)

Dalis funkcijų išnyksta,
tačiau jas keičia naujos

funkcijos

Taip 87% 38% 69%

Ne 2% 39% 13%

Sunku pasakyti 11% 24% 18%
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bibliotekos paskirtį, šį kart atsakymai pasiskirstė gana įdomiai, dalis žmonių mano, jog biblioteka ir 

toliau, nepaisant visų naujovių, yra knygos namai. Šį variantą pasirinko 38% žmonių. Nuomonės 

neturėjo 24%. O 39% pasirinko, kad esamos funkcijos praranda savo funkcionalumą. 

Trečiasis teiginys, teigė, kad dalis funkcijų išnyksta, tačiau jas keičia naujos. Šis punktas 

gavo 69% respondentų pritariamąjį pasirinkimą, todėl galima manyti, kad biblioteka modernėja ir 

atsirenka tik naudingiausias ir efektyviausias darbo priemonės. Žinoma, buvo ir neturinčių tvirtos 

nuomonės tai 18%. O 13% respondentų prieštaravo šiam teiginiui ir  mano, kad funkcijos išlieka.  

Apibendrinant visus atsakymus galima teigti, kad bėgant laikui bibliotekų funkcijos keičiasi. 

Jos yra pritaikomos šių dienų žmogui, siekiama, jog atgyvenusios ir jau nebenaudojamos funkcijos 

būtų pakeistos naujomis, labiau aktualesnėmis. Tačiau ir esamos funkcijos neišnyksta, čia galimai 

priklauso ir nuo bibliotekininko požiūrio ar jis mato tiktai tai kas buvo ir to laikosi, ar stengiasi, kad 

jo biblioteka modernėtų ir būtu populiaresnė, paklausesnė, skaitytojui-lankytojui. 

 

 Lentelė nr. 5. Nurodykite regioninės bibliotekos veiklų svarbą. 

 

Antrasis klausimas tyrime prašė nurodyti regioninių bibliotekų veiklų svarbą. Buvo užduoti 

6 variantai, kuriems reikėjo parinkti po 1 iš 4 svarbumo lygmenų (labai svarbu, svarbu, nelabai 

svarbu, nesvarbu). 

Pirmoji veikla – knygų išdavimas. Pasirinkimai parodė, jog dauguma bibliotekininkų mano, 

jog šios veiklos svarba bibliotekoje per metų metus yra nepakitusi ir turi didžiausią reikšmę taip 

teigė 72%. 22% mano, jog  tai yra svarbu. 6% respondentų pasirinko nelabai svarbu ir 1% nesvarbu 

variantą. 
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Labai svarbu 72% 35% 37% 40% 61% 39%
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Antroji veikla – kultūrinių renginių organizavimas. Ši bibliotekos veikla didesnei daliai 

respondentų 35% atrodė labai svarbi, 47% ne pati svarbiausia, bet svarbi. Didžiausią kiekį atsakymų 

gavo pasirinkimas svarbu net 47 % tiriamųjų. 16% Nurodė nelabai svarbu, o 2% pasirinko 

nesvarbu.  

Trečioji veikla – lankytojų neformalus švietimas. Ši veikla taip pat gavo daug pasirinkimų 

net 37% žymėjo, kad labai svarbu, svarbu pasirinko 47%. Respondentai rinkosi ir kitus du 

variantus. 14% pasirinko nelabai svarbu, o 2% rinkosi nesvarbu.  

Ketvirtoji veikla – vietos bendruomenių telkimo veiklos. Šis klausimas labai siejasi su 

kultūrinių renginių organizavimu, kadangi būtent renginiuose susitelkia bendruomenės. 40% 

pasirinko labai svarbu, 39% svarbu, 21% nelabai svarbu, 1% nesvarbu. 

Penktoji veikla- gyventojų informavimo vietos. Buvo duodami pavyzdžiai, kad tai spauda, 

internetas, skaitykla. Ši veikla kaip ir knygų išdavimas buvo įvardijama kaip viena svarbiausių 

veiklų. 61% bibliotekininkai įvardijo labai svarbu, 30% svarbu, 9% nelabai svarbu ir tik 1% rinkosi 

nesvarbu atsakymą. 

Šeštoji veikla – projektų vykdymas. Ši veikla, galbūt,nėra tokia aktuali, nes galimai nėra 

įsigilinama į teikiamas naudas, darbo palengvinimą. Atsakymai buvo gauti tokie: 39% labai svarbu, 

44% svarbu, 14% nelabai svarbu, 2% nesvarbu. 

Apibendrinant gautus duomenis, galima daryti išvadą, jog tradicinės veiklos, kaip knygų 

išdavimas bei informacijos sklaida, yra vis dar svarbiausios bibliotekose. Tačiau veiklos, susijusios 

su neformaliu švietimu tampa vis reikšmingesnės kasdieninėje bibliotekos veikloje. Šiandien 

bibliotekos suinteresuotos turėti ne tik skaitytojus, bet ir lankytojus, tad neformalusis švietimas 

labai prisideda prie lankytojų skaičiaus didėjimo. 
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 Lentelė nr. 6. Kokie yra svarbiausi lankytojų poreikiai susiję su bibliotekų veiklomis? 

 

 Trečiasis tyrimo klausimas buvo apie lankytojų poreikius tokius, kaip knygų ir leidinių 

skaitymas, informacijos paieška ir kt. Buvo klausiama, kokius pastebėjimus jie įžvelgia bei buvo 

duodami tie patys svarbumo pasirenkamumo variantai.  

Pirmasis lankytojų poreikis, kuris buvo duotas pasirinkimui – knygų ir leidinių skaitymas. Ši 

veikla atitinka bibliotekos paskirtį, todėl pasirinkimai nestebina. Labai svarbu rinkosi 66% 

respondentų, 28% svarbu, 6% nelabai svarbu, o 1%, kad nesvarbu. 

Antrasis – renginių lankymas. Bibliotekininkų įžvalgomis, ši veikla yra gana svarbi 

lankytojams ir aktuali. 43% ir 41% pasirinko atitinkamai labai svarbu ir svarbu. 15% nelabai 

svarbu, o 2% nesvarbu. 

Trečias veiklos poreikis – informacijos paieška. Modernizuojant bibliotekas, lankytojai, 

ypač senesnio amžiaus naujausią informaciją gauna per televiziją bei naujausius leidinius, internetą 

bibliotekose. 49% tiriamųjų žymėjo, kad bibliotekose informacijos paieška labai svarbu, 46% 

svarbu ir 5% nelabai svarbu. 

Ketvirtas variantas – savarankiškas mokymasis. 36% bibliotekininkų mano, jog galimybė 

suteikti savarankiškai mokytis yra labai svarbus poreikis. 46%, jog  tai svarbu, o 18% nelabai 

svarbu. 
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Penktasis pasirinkimas – bendravimas su bendraminčiais. 36% respondentų nuomonė 

bendravimas bei bendrų temų dalijimasis yra labai svarbus, 53% svarbus, 9% nelabai svarbus, o 2% 

mano, kad nesvarbus. 

Šeštasis poreikis, kurį vertino bibliotekininkai – informacijos apie leidybos naujoves 

paieška. Respondentai rinkosi, jog žinios apie spaudos, knygų naujoves 48% lankytojams yra labai 

svarbu, 50% svarbu, 16 nelabai svarbu. 

Septintasis – naudojimasis kompiuteriu. Šis variantas susilaukė panašaus atsakymų skaičiaus 

tarp labai svarbu ir svarbu, labai svarbu sakė 48% bibliotekininkų, o svarbu 43%. Nelabai svarbu 

rinkosi 8%, kad nesvarbu, tokių atsakymų nebuvo. 

Aštuntasis svarbiausias lankytojų poreikis – naudojimasis mediateka. 35% rinkosi labai 

svarbu, 41% svarbu, 23% nelabai svarbu, o 1% nesvarbu. 

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad biblioteka iš esmės tenkina lankytojų poreikius, 

susijusius su knygų skaitymu ir informacijos paieška. Tačiau greta šių poreikių tenkinimo,  

kultūrinė veikla, naujienų sklaida bei švietėjiškos veiklos tampa vis reikšmingesnės bibliotekoms. 

Ne veltui turbūt bibliotekos vadinamos daugiafunkciniais kultūros centrais, nes jose telpa viskas - 

kultūra, švietimas, informacijos skleidimas, bendruomenės telkimas, projektų vykdymai – vis tai 

leidžia gyventojams suteikti daug viešai prieinamų ir kokybiškų paslaugų. 

 

 

 Lentelė nr. 7. Kokios yra svarbiausios funkcijos susijusios su lankytojų neformaliuoju 

švietimu? 

Kūrybingum
o ugdymo

veiklos
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dirbti su IKT
technologijo

mis

Kultūrinis
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organizuojan
t kultūrinius

renginius

Kitos
šviečiamosio

s veiklos

Labai svarbu 43% 37% 46% 47% 34%

Svarbu 48% 48% 44% 40% 51%

Nelabai svarbu 9% 14% 10% 13% 14%

Nesvarbu 0% 0% 0% 0% 1%

43%
37%

46% 47%

34%

48% 48%
44%

40%

51%

9%
14%

10% 13% 14%

0% 0% 0% 0% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kokios yra svarbiausios funkcijos susijusios su 
lankytojų neformaliuoju švietimu?

Labai svarbu

Svarbu

Nelabai svarbu

Nesvarbu



35 

 

 

Ketvirtasis apklausos klausimas buvo apie svarbiausias neformalaus švietimo funkcijas. 

Šiam klausimui taip pat buvo pasitelktas vertinimas labai svarbu, svarbu, nelabai svarbu, nesvarbu. 

Buvo siekiama gauti atsakymus kaip bibliotekininkų vertinimų lankytojams yra svarbios 

kūrybingumo ugdymo, būrelio veiklos, taip pat mokymas dirbti su IKT technologijomis ir pan., 

neformaliomis veiklomis. 

Pirmoji, jau minėta funkcija, kurios svarbą vertino bibliotekininkai, tai kūrybingumo 

ugdymo veiklos. Kūrybinį mokymą kaip labai svarbų įvertino 43% respondentų, 48% kaip svarbų, 

9% kaip nelabai svarbų. Galima daryti prielaidą, jog bibliotekininkų nuomone kūrybinė veikla nėra 

svetima ir bibliotekoms. 

Antroji funkcija – skaitytojų klubų ir būrelių šviečiamoji veikla. Skaitymas bei šviečiamoji 

veikla yra neatsiejama veikla bibliotekose, bet bibliotekininkų pastebėjimais kaip labai svarbią 

vertina 37% tiriamųjų. 48% pasirinko svarbu, o 14%, kad nelabai svarbu. 

Trečioji funkcija – mokymasis ir mokymas dirbti su IKT. Respondentų nuomone tiek jie 

patys, tiek kitų mokymas dirbti su IKT yra svarbu šių dienų žmogui, todėl net 46% pasirinko labai 

svarbu, 44% svarbu, o 10% nelabai svarbu, manančių, kad nesvarbu iš tiriamųjų nebuvo. 

Ketvirtoji funkcija – kultūrinis švietimas organizuojant kultūrinius renginius. Ši funkcija 

tikriausiai paprasčiausiai suvokiama ir labiausiai įsitraukiama lankytojų, juolab, kad tai ne tik 

dalyvavimas, bet ir naujos informacijos lengvesnis priėmimas. Didelio skirtumo tarp atsakymų labai 

svarbu ir svarbu nėra, atitinkamai šiuos atsakymus žymėjo 47% ir 40%. O 13% respondentų rinkosi, 

kad tai nėra labai svarbu. 

Penktoji funkcija – neįvardintos, kitos šviečiamosios veiklos. Šį individualų pasirinkimą 

rinkosi kaip labai svarbų 34% tiriamų bibliotekininkų, 51% rinkosi kaip svarbų, 14% nelabai 

svarbų, ir tik 1% buvo visiškai nesvarbu jokios kitos veiklos. Todėl galima daryti prielaidą, kad tam 

tikrose bibliotekose neformalus švietimas turi savo specifiką. 

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad neformalus švietimas bibliotekoms yra svarbi 

veiklos sritis, tačiau ji kol kas nėra svarbesnė už knygų išdavimo veiklą. Todėl neformalus 

švietimas yra įvardijamas kaip svarbus, o ne labai svarbus. Kaip matome dauguma bibliotekininkų 

laikosi labai plačios bibliotekos veiklos turinio vizijos, nes įžvelgia, kad visos veiklos vykstančios 

bibliotekose yra svarbios ar net labai svarbios. Tai gali būti itin reikšmingas veiksnys neformalaus 

švietimo veiklų plėtros bibliotekose perspektyvoms.  
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 Lentelė nr. 8. Kokie Jūsų nuomone ištekliai reikalingi bibliotekoms neformaliojo švietimo 

veiklai vykdyti? 

 

Penktasis apklausos klausimas buvo apie tam tikrų išteklių reikalingumą. Vertinant šį 

klausimą nereiktų atmesti ir fakto, kad vertinamos regioninės bibliotekos, todėl priešingai nuo 

miesto yra sunkesnės sąlygos gauti tam tikrų išteklių. 

Pirmasis ir bene svarbiausias poreikis, be kurio nevyktų neplanuotų metų veiklos planuose 

neįtrauktos veiklos – papildomi finansiniai ištekliai. 57% respondentų atsakė, jog jie labai 

reikalingi, 31% teigia, kad reikalinga. 8% ir 4% atitinkamai pasirinko nelabai reikalinga ir 

nereikalinga variantus. 

Antrasis poreikis, kuris yra vertinamas – kvalifikuotų švietimo srities specialistų 

reikalingumas. Atsakymai gauti, dar kart pabrėžiama, iš regionų bibliotekininkų atsakymų. Jie 

specialistus vertina kaip labai reikalingais ir reikalingais atitinkamai 45% ir 48%. Nelabai reikalinga 

rinkosi 5%, o nereikalinga 2%. 

Trečiasis variantas – informacinės technologijos. Jos taip pat vertinamos kaip labai 

reikalingos. Mat modernėjant bibliotekai jos funkcija taip pat keičiasi. Daugiau yra remiamasi 

internetu, bibliotekų sistemos yra modernizuojamos ir pan. Todėl atsakymai kad labai reikalingi 

siekė 53 % respondentų, kad reikalingi teigė 39%, 6% rinkosi nelabai reikalinga, o 2%, kad 

nereikalinga. 
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Ketvirtasis užduotas klausimas buvo esamos infrastruktūros adaptavimas švietimo veikloms 

vykdyti reikalingumas. Dabar turima infrastruktūra, turint šių dienų žinias gali būti išnaudojama 

daug geriau ir jos adaptavimą kaip labai reikalingą ir reikalingą įvertina atitinkamai, tai 40% ir 64% 

respondentų. 7% teigia, jog tai yra nelabai reikalinga, o 2% teigia, kad tai išvis nereikalinga. 

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad neformalaus švietimo veiklų vykdymui bibliotekoms 

yra reikalingi papildomi ištekliai, o ypač reikalingi kvalifikuoti specialistai. Taip pat pastebimas 

informacinių technologijų bei esamos infrastruktūros reikalingumas, nors šiuos poreikius gana 

efektyviai padeda tenkinti įvairūs ES paramos projektai. 

  

 

 Lentelė nr. 9. Kokių išteklių labiausiai trūksta Jūsų bibliotekai vykdyti neformalaus švietimo 

veiklas? 

 

Šeštasis apklausos klausimas papildo išteklių reikalingumo klausimą, mat šis klausia ko 

bibliotekininkams trūksta labiausiai. 

Papildomų išteklių labai trūksta 47% respondentų, 32% trūksta, 18% nedaug trūksta, o 2% 

pakanka. 

Kvalifikuotų švietimo srities specialistų labai trūksta, bibliotekininkų nuomone 27%; trūksta 

40%; 21% mano, kad nedaug trūksta, o 12% teigia, jog pakanka. 

Papildomi finansiniai
ištekliai

Kvalifikuoti švietimo
srities specialistai

IT

Esamos
infrastruktūros
adaptavimas

švietimo veikloms
vykdyti

Labai trūksta 47% 27% 33% 25%

Trūksta 32% 40% 32% 37%

Nedaug trūksta 18% 21% 29% 29%

Pakanka 2% 12% 6% 9%
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Informacinių technologijų trūkumas bibliotekose neturi labai didelio skirtumo tarp atsakymų 

labai trūksta ir trūksta tai būtų 33% ir 32%. 29% žymėjo, kad nedaug trūksta ir buvo 6%  

respondentų kuriems pakanka bibliotekose esančių IT technologijų. 

Esamos infrastruktūros adaptavimo labai trūksta 25% tiriamųjų bibliotekininkų, 37% mano, 

kad trūksta, 29% nedaug trūksta, o 9% pakanka. 

Todėl galima daryti išvadą, kad itin reikšmingų išteklių trūkumo tam, kad vykdyti 

neformalaus švietimo veiklas, bibliotekininkai nejaučia. Pageidautini papildomi finansiniai ištekliai, 

trūksta kvalifikuotų švietimo specialistai, kai kur reikia tobulinti aprūpinimą informacinėmis 

technologijomis bei gerinti infrastruktūrą, tačiau tą galima pasiekti gana netolimoje perspektyvoje. 

.

 

 Lentelė nr. 10. Kokios darbuotojų kompetencijos yra reikalingos neformaliam švietimui 

vykdymui? 

 

 Septintasis tyrimo klausimas analizavo bibliotekininkų nuomonę apie tai, kokios 

kompetencijos yra reikalingos neformaliojo švietimo vykdymui. Kaip atsakymų variantai buvo 

pasirinkti gana objektyvūs kriterijai, kuriuos turėtų būti įvaldęs bibliotekininkas, kuris ne tik atlieka, 

bet ir domisi savo darbo subtilybėmis. 

Gebėjimas
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neformalaus
mokymo
veiklas

Gebėjimas
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lankytojų
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poreikius

Gebėjimai
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projektą bei
medžiagą

Gebėjimai
taikyti

individualius
ir grupinio
mokymo
metodus

Gebėjimai
naudotis IKT,

vykdyti
mokymus

Bendrieji
gebėjimai

Labai reikalinga 48% 43% 46% 39% 44% 47%

Reikalinga 46% 51% 48% 57% 49% 46%

Ne itin reikalinga 6% 6% 5% 4% 5% 5%

Nereikalinga 0% 1% 1% 0% 2% 2%
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Gebėjimas vykdyti neformalaus mokymo veiklas buvo pirmasis pasirinkimas ir jis 

įvardijamas kaip labai reikalingas 48% respondentų, 46% mano, kad reikalingas ir tik 6% teigia, jog 

ne itin reikalingas. Gali daryti prielaidą, jog daugėjant įvairių veiklų, bibliotekininkas privalo būti 

ne tik knygų žinovas, bet ir gebėti visuomenei padėti priartėti prie knygos. 

Gebėjimas nustatyti lankytojų mokymosi poreikius vertinant atsakymus matome, kad 43% 

tiriamųjų galvoja, kad yra labai reikalinga, 51% mano, kad reikalinga, 6% – ne itin, ir 1%, kad 

nereikia. 

Gebėjimai pasirengti mokymo projektą ir medžiagą yra gana aktualūs, juolab, bibliotekos 

vykdo vis daugiau projektinių veiklų, adaptuoja į internetinę visuomenę senjorus ir atlieka kitas 

veiklas. Todėl, šiuos gebėjimus kaip labai reikalingus ir reikalingus pasirinko atitinkamai po 46%  ir 

48% respondentų. 5% pasirinko kaip ne itin reikalingus ir 1% respondentų atrodo, kad tai nėra 

reikalinga.  

Gebėjimai taikyti individualaus ir grupinio mokymo metodus bibliotekininkų nuomonė nėra 

patys reikalingiausi (39% nurodo labai reikalinga) vertinant darbuotojo kompetenciją, tačiau 

vykdant neformalią veiklą vis tiek išlieka labai reikalingi. Šiam nuomonei pritaria 57% respondentų 

pasirinkę reikalinga variantą, o 4% teigia, jog ne itin reikalinga. 

Gebėjimus naudotis IKT, vykdyti mokymus yra vienas svarbiausių šių dienų gebėjimų, kai 

gyvename technologijų amžiuje. Tai supranta ir bibliotekininkai ir tai įvardija kaip labai reikalinga 

44% tiriamųjų, 49% mano, kad reikalinga, o 5% ir 2% atitinkamai šią kompetenciją vertina kaip ne 

itin reikalingą ir nereikalingą. 

Bendrieji gebėjimai (bendravimas, empatijos, mokymasis mokyti) tiriamųjų bibliotekininkų 

nuomone yra labai reikalingi 47%, kad reikalingi rodo 46% atsakymų, 5%, kad ne itin reikalinga, o 

2% teigia, jog nereikalinga. Remiantis respondentų nuomone darbuotojas pirmiausiai turi gebėti 

bendrauti su lankytojais. 

Taigi, apibendrinant, bibliotekininkams yra reikšmingos įvairios kompetencijos, kurios 

apima ir asmenines kompetencijas, gebėjimą naudotis IKT, nustatyti lankytojų poreikius, 

pedagogines kompetencijas, gebėjimą prisitaikyti prie kintančių situacijų. 7 tyrimo lentelės skaičiai 

rodo, kad ne tik biblioteka, bet ir šių dienų bibliotekininkai turi būti “daugiafunkciai“, sugebėti 

vykdyti neformalaus švietimo veiklas, gebėti nustatyti lankytojų mokymosi poreikius, gebėti 

pasirengti mokymo projektą bei medžiagą, gebėti taikyti individualius ir grupinio mokymo 

metodus, gebėti naudotis IKT, vykdyti mokymus ir turėti bendruosius gebėjimus. 
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 Lentelė nr. 11. Kaip dažnai taikote nurodytus neformaliajam švietimui reikalingų 

kompetencijų gavimo būdus Jūsų bibliotekoje? 

 

Aštuntasis tyrimo klausimas klausė kaip bibliotekininkai tobulina savo kompetencijas. Šis 

klausimas yra itin svarbus siekiant nustatyti regionų bibliotekų kuriamas sąlygas ir galimybes 

bibliotekininkams tobulinti savo kompetencijas, ypač atsižvelgiant į mažesnę mokymosi paslaugų 

pasiūlą regionuose ir didesnes patiriamas finansines ir laiko sąnaudas investuojant į bibliotekininkų 

tęstinį mokymąsi.     

Išorinius kursus ir seminarus labai dažnai lanko 14% visų tiriamųjų, 32% tiriamųjų dažnai, 

kartais 47%, o 7% visai nedažnai tobulinasi. 

Savarankiškai labai dažnai mokosi 21% respondentų, 37% dažnai, 37% kartais, 4% visai 

nedažnai. 

Patirtimi labai dažnai dalinasi 23% tiriamųjų, 38% dažnai, 35% kartais, net 5% visai 

nedažnai. 

Projektinės veiklos informacija labai dažnai naudojasi 15%, 35% dažnai, 42% kartais, o 7% 

visai nedažnai. 

Taigi, apibendrinant galima teigi, kad regionų bibliotekų darbuotojai stengiasi tobulinti 

įvairias kompetencijas, yra dalijamasi bendra patirtimi bei kiek rečiau yra dalyvaujama išoriniuose 

kursuose. Nors visi bibliotekininkai turi galimybę mokytis savarankiškai, ne visi nori tuo 

pasinaudoti - 37% respondentų, tai gana nemaži skaičiai pažymėjo, kad tokia galimybe naudojasi 
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Projektinės veiklos
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Kartais 47% 37% 35% 42%
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tik kartais, 35% pažymėjo, kad patirtimi su kolegomis dalinasi tai pat tik kartais, nors tikrai turi tam 

visas galimybes.  Tai rodo, kad bibliotekos turi nemažai neišnaudoto potencialo skatinti 

bibliotekininkus mokytis ir tobulinti kompetencijas, ypač tas, kurios yra aktualios naujoms ir 

augančioms bibliotekininkų veiklos sritims, taip pat ir neformaliajam švietimui.   
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4.2. Kokybinio tyrimo duomenų analizė 

Kokybinio tyrimo rezultatai iš esmės tik papildė  kiekybinio tyrimo rezultatus. Kokybiniam 

tyrimui buvo pasirinktos bibliotekų darbuotojos dirbančios skirtingose pareigose tikintis, kad darbas 

skirtingose pareigose suteiks daugiau specifinės informacijos tyrimo klausimais. Bibliotekos 

darbuotojoms buvo užduoti 4 klausimai: 

1) Kaip keitėsi bibliotekos veiklos funkcijos/paslaugos per pastaruosius 10 metų? 

 
Kategorija Subkategorijos Pagrindžiantys teiginiai iš interviu  

Bibliotekų veiklos turinio kaita Stipri, plati ir sparti bibliotekų 

veiklos turinio kaita dėl 

technologijų ir naujų veiklų 

atsiradimo. 

B-3 „stipriai keitėsi, buvusio 

darbo likę gal tik 10 procentų“ 

B-4 „biblioteka keitėsi labai 

smarkiai ir labai greitai“ ateina 

naudotis kompiuteriu, atranda ką 

veikti“ 

Visapusiška veiklos kaita, 

apimanti ir materialiuosius 

išteklius bei personalą.  

B-1 „biblioteka iš pelenės virto 

gražuole princese kuri turtinga ne 

tik materialinėmis gėrybėmis, bet 

ir vidiniais resursais“; 

 

Informacinės, kultūrinės ir 

edukacinės veiklos svarba 

bibliotekos kaitoje.  

B-2 „labai stipriai pasikeitė 

anksčiau buvo išduodamos 

knygos, parodos pristatymai 

rašytojų, o šiuo metu labai 

informatyvi biblioteka, vykdomos 

įvairios edukacijos“ 

 

Lentelė nr. 12. Bibliotekos veiklos funkcijų kaita. 

 

Informantai išskyrė bibliotekų veiklos turinį, kaitos radikalumą, kaitos apimčių platumą ir 

spartą. Pažymėtina, kad ši kaita taip pat yra susijusi su bibliotekų išteklių gausėjimu. Pažymėtina, 

kad daug svarbesnėmis tampa informacinės, kultūrinės ir edukacinės bibliotekų veiklos.  
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2) Kokie yra svarbiausi bibliotekų lankytojų poreikiai susiję su neformaliuoju švietimu?Kaip 

šie poreikiai keitėsi/nesikeitė? 

 
Kategorija Subkategorijos Pagrindžiantys teiginiai iš interviu 

Lankytojų neformaliojo švietimo 

poreikiai ir jų kaita 

Neformalusis švietimas 

orientuotas į specifinių lankytojų 

grupių poreikius. 

B-1 „neformalusis švietimas 

daugiau orientuotas į vaikus“ 

 

Neformalusis švietimas – sparčiai 

auganti veiklos sritis.  

B-2 „anksčiau neformaliųjų 

užsiėmimų nebuvo“, „knygų 

išdavimas svarbiausias, bet 

tolygiai ant svarstyklių padėčiau 

ir neformalaus švietimo veiklas“ 

Neformalusis švietimas 

traktuojamas kaip pamatinė 

kultūrinė bibliotekos veikla.  

B-3 „kas buvo susiję su knyga 

dabar mes apimame visą kultūros, 

švietimo pamatą“ 

Neformalusis švietimas pritraukia 

į bibliotekas naujus skaitytojus.  

B-4 „neformalus ugdymas 

bibliotekose atlieka labai svarbų 

vaidmenį“; „neformalusis 

švietimas – viena iš labiausiai 

skaitytoją pritraukiančių 

bibliotekų veiklų“ 

 

Lentelė nr. 13. Bibliotekų lankytojų poreikiai, susiję su neformaliuoju švietimu.  

 

  Informantai neformalųjį švietimą įvardino kaip vieną iš pamatinių ir sparčiai augančių 

bibliotekos veiklų, orientuotą į specifinių lankytojų grupių poreikius. Neformalusis švietimas 

bibliotekose įvardinamas kaip labai svarbus lankytojų pritraukimo į bibliotekas būdas.  

 

3) Kaip bibliotekoje vykdomos ir organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos? Kaip šios 

švietimo veiklos yra susijusios su kitomis bibliotekos veiklomis? Kaip keičiasi neformaliojo 

švietimo veiklų apimtys (pagal darbo laiką) lyginant su kitomis bibliotekos veiklomis? 

 

Kategorija Subkategorijos Pagrindžiantys teiginiai iš interviu 

Neformaliojo švietimo veiklų 

vykdymas ir organizavimas 

Tikslus ir konkretus neformaliojo 

švietimo veiklų laiko 

organizavimas.  

B-1“konkrečiomis dienomis, 

konkrečiomis valandomis”; 

Neformaliojo švietimo 

pritaikymas įvairioms tikslinėms 

grupėms.  

B-4 “skirstoma vaikams, 

senjorams mamoms” 

Didėjanti neformaliojo švietimo  B-1“neformalusis švietimas 
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paslaugų pasiūlos įvairovė  bibliotekose tiktai auga”; “labai 

įvairi pasiūla” 

Bibliotekos “monopolizuoja” 

neformaliojo švietimo paslaugų 

teikimą kaimuose ir miesteliuose.  

B-2 “ypatingai kaimų ir miestelių 

vietovėse mieste yra didelė pasiūla 

neformalaus švietimo veiklos, o 

kaime ar miestelyje yra tik tai ką 

duoda mokykla, biblioteka ir 

kultūros centras“ 

 

Neformaliojo švietimo veiklų 

sąsajos su kitomis bibliotekos 

veiklomis  

Bibliotekos naudoja neformalųjį 

švietimą kaip rinkodarinę veiklą 

naujų lankytojų pritraukimui.  

B-3 “norima pritraukti kuo 

daugiau lankytojų, taip ir 

pritraukiame per neformalųjį 

švietimą, per renginius, per 

veiklas” “gaminame kažką, 

mokome kompiuterinio 

raštingumo” 

 

Atskiro laikos skyrimas 

neformaliam švietimui, derinant 

su kitomis bibliotekos veiklomis.  

B-4 “knygų išdavimas iki pietų po 

pietų neformalusis 

ugdymas”,“vykdau nedarbo metu 

šeštadieniais” 

 

Lentelė nr. 14. Neformaliojo švietimo veiklų organizavimas bibliotekose. 

 

Atsakymai į 3 klausimą atskleidė, kad vienas iš reikšmingiausių  bibliotekose vykdomų 

neformaliojo švietimo veiklų vadybos aspektų yra šių veiklų laiko valdymas, kad veiklas išskirsčius 

į tikslines grupes galima suteikti lankytojams kokybiškesnes paslaugas, kas ir prisideda prie 

didėjančių neformaliojo švietimo paslaugų apimčių. Tai pat paaiškėjo, kad bibliotekų vykdoma 

neformaliojo švietimo veikla yra labai paklausi kaimų, mažų miestelių gyventojams dėl ten esančios 

mažos šių paslaugų pasiūlos ir jų reikšmingumo gyventojų užimtumui, mokymui/mokymuisi, 

bendravimui kitais bendruomenės nariais. 

 

4) Kokios kompetencijos (žinios ir gebėjimai) yra reikalingiausi bibliotekininkams kurie dirba su 

neformaliojo švietimo veiklomis? Kaip rekomenduojate šias kompetencijas įgyti (kokiais būdais)? 

 

Kategorija Subkategorijos Pagrindžiantys teiginiai iš interviu 

Bibliotekininkams neformaliojo Asmeninės kompetencijos B-1 “didžiulę įtaką daro 
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švietimo veikloms vykdyti 

reikalingos kompetencijos. 

asmeninės savybės, paties 

bibliotekininko charizma” 

Organizacinės kompetencijos, 

pritraukiant ir sutelkiant 

neformaliam mokymuisi įvairias 

lankytojų grupes.   

B-2 “pati didžiausia kompetencija 

sugebėti sutelkti vaikus, 

paauglius, jaunimą ir suaugusius 

neformaliam švietimui” 

Socialinės ir pilietinės 

kompetencijos. 

B-3 “bibliotekininkas turi būti 

bendruomeniškas, socialinis 

žmogus, komunikabilus ir visa 

koks” 

Pedagoginių ir psichologinių žinių 

poreikis.  

B-4 “labai reikalingos 

pedagoginės/psichologinės 

žinios” 

 

Rekomenduojami kompetencijų 

įgijimo būdai  

Geras kompetencijų įgijimo 

prieinamumas. 

B1 “kompetencijas pagilinti labai 

lengva, be galo daug nuotolinių 

kursų, daug medžiagos internete”. 

 

Tradiciniai (formalūs) ir 

neformalūs kompetencijų įgijimo 

būdai. 

B2 “seminarai, kursai dalinimasis 

gerąja patirtimi”. 

 

Nuolatinis ir planingas 

mokymasis. 

B3 “tobuliname save kiekvieną 

dieną, per mėnesį kartą tikrai 

mokomės kursuose” 

B4 “visada reikia tobulėti” 

 

 Lentelė nr. 15. Bibliotekininkams reikalingos kompetencijos vykdyti neformaliojo švietimo 

veiklas.  

 

Informantai nurodė, kad be asmeninių savybių (charizma, bendruomeniškumas...), be žinių 

įgautų lankant pedagoginių/psichologinių užsiėmimų mokymus, be nuolatinio savęs tobulinimo 

neformaliojo švietimo veiklas būtų sudėtinga vykdyti. 

Atsakymuose sužinojome, kad labai pagerėjo bibliotekų materialinė bazė, dėl ko bibliotekų 

lankytojams galima teikti  kokybiškesnes paslaugas.  Įdiegtos kopijavimo paslaugos, IT 

technologijos, siūlomi  mokymai jomis naudotis itin išplėtė regionų bibliotekų siūlomų paslaugų 

pasiūlą. Ir veiklos apimtis. Bibliotekos šiuo metu teikia menines paslaugas, vyksta įvairios 

edukacijos, vaikų, tikslinių suaugusiųjų grupių užimtumo renginiai, žmonės dažnai ateina į 
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bibliotekas pasisemti konkrečių žinių. Bibliotekų neformalusis švietimas labiau orientuotas į vaikus, 

nors yra ir suaugusiems pritaikytų veiklų. Keičiantis gyvenimo tempui, tėvai nori tiksliai žinoti kada 

kokie užsiėmimai vyks, kad galėtų suplanuoti savo vaikų laiką savaitei ir žinotų ką kuriuo metu jų 

vaikas veikia. Tad bibliotekos savo veiklas stengiasi pritaikyti kiekvieno poreikiui: vaikams 

užsiėmimai vykdomi po pamokų, ar net gi savaitgaliais, suaugusiems žmonėms po darbo valandų, o 

knygų išdavimų laikas nesikeičia - skaitytojai knygas gali pasiimti bet kuriuo bibliotekos darbo 

metu. Neformalusis švietimas bibliotekose sparčiai plėtojasi:anksčiau neformalųjį švietimą vykdė 

tik didesnės bibliotekos ar jų filialai, o dabar tai vyksta regionų bibliotekose, kurios turi nemenką 

šių veiklų plėtojimo potencialą. Tuo pat metu egzistuoja ir konkretūs apribojimai šių veiklų 

plėtojimui. Šiuo metu neformaliojo švietimo veiklos regionų bibliotekose yra finansuojamos tik tuo 

atveju, jeigu yra mažiausiai 10 vaikų/suaugusiųjų grupė. Kokybinis tyrimas atskleidė, kad šias 

paslaugas būtų galima teikti ir mažesnėms grupėms, kad nebūtų skriaudos mažų bibliotekų, dėl 

objektyvių priežasčių negalinčių  reikšmingai didinti savo lankytojų skaičiaus, lankytojams.  

Bibliotekininkams vykdant neformaliojo švietimo veiklas ypač reikšmingos asmenines 

kompetencijos, leidžiančios sutelkti skaitytojus/lankytojus, nes kruopštumas, atsakingumas, 

mokėjimas sudominti labai padeda pakviesti apsilankyti  bibliotekoje įvairaus amžiaus skaitytojus ir 

lankytojus.    
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IŠVADOS 

1. Bendrai, bibliotekų funkcija skatinti žmones skaityti knygas, jomis domėtis, yra tapusi 

lygiareikšmė kartu su kitomis. Tokia yra reakcija į globalėjančią, modernėjančią visuomenę ir didelį 

informacinių technologijų kaitos tempą. Bibliotekos įgyvendina ir tenkina kultūrinius, pažinimo, 

švietimo poreikius, taigi jų funkcijų plėtra ne tik dešimtmečio, bet ir penkių metų laikotarpio 

retrospektyvoje yra akivaizdi: parodos organizuojamos tiek realioje, tiek virtualioje erdvėje, 

statistikos duomenyse pateikiamas ne tik fizinių, bet ir virtualių lankytojų skaičius, tai pat labai 

svarbus ir renginių, užsiėmimų lankytojų skaičius. Didėja naujų vykdomų ir tęstinių įvairių projektų 

skaičius kaip didėja ir juose dalyvaujančiųjų skaičius.  

2. Šiandienos bibliotekose vyksta edukacijos, neformalusis švietimas, kūrybingumo ugdymo 

veiklos, skaitytojų klubų ir būrelių šviečiamosios veiklos, mokymas/mokymasis dirbti su IKT 

technologijomis, kultūrinis švietimas organizuojant kultūrinius renginius, kitos šviečiamosios 

veiklos. Bibliotekose vykstantys neformalieji užsiėmimai: „Kūrybinis loftas“; „Pažink ir atrask“; 

„Prisijungusi Lietuva“; „Laiptais į kūrybą“... pritraukia daug vaikų ir suaugusiųjų kurie gali plėtoti 

savo gebėjimus įvairiose srityse. Neformalusis švietimas tampa vis reikšmingesnis kasdieninėje 

bibliotekos veikloje. Nors veiklos labiau orientuotos į vaikus, bet vyksta neformalaus švietimo 

užsiėmimai ir suaugusių žmonių grupėms. 

3. Siekiant plėtoti bibliotekų organizacinį potencialą neformalaus švietimo veikloms yra būtina 

didinti finansinius išteklius, ruošti daugiau kvalifikuotų specialistų didinti esamos infrastruktūros 

adaptavimą švietimo veiklų vykdymui. Šioms problemoms spręsti bibliotekininkai yra kviečiami 

dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, akcentuojančiuose neformaliojo 

švietimo naudą tiek visuomenei, tiek ir pačiai bibliotekai. Ateities biblioteka perspektyvoje matoma 

regionuose kaip labai reikalinga. Nykstant kaimų, miestelių mokykloms bibliotekos lieka kaip 

svarbiausia švietėjišką funkciją atliekanti įstaiga. 

4. Bibliotekininkams yra reikšmingos įvairios kompetencijos, kurios apima ir asmenines 

kompetencijas, gebėjimą naudotis IKT, nustatyti lankytojų poreikius, pedagogines kompetencijas, 

gebėjimą prisitaikyti prie kintančių situacijų. Kompetencijas dažniausiai regiono bibliotekininkai 

gilina savarankiškai mokydamiesi, dalindamiesi patirtimi su kolegomis, panaudodami projektines 

veiklas. Išoriniais kursais ir seminarais naudojasi tik kartais. Tyrimas atskleidė, kad bibliotekos turi 

nemažai neišnaudoto potencialo skatinti bibliotekininkus mokytis ir tobulinti kompetencijas, ypač 

tas, kurios yra aktualios naujoms ir augančioms bibliotekininkų veiklos sritims, taip pat ir 

neformaliajam švietimui.   
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REKOMENDACIJOS 
 

1. Bibliotekoms svarbu plėtoti galimybes teikti neformalaus švietimo paslaugą nedidelėms 

vaikų grupėms pvz. nuo 5 vaikų ir daugiau, kad regionuose mažėjant vaikų skaičiui, neformaliojo 

švietimo paslaugos būtų prieinamos ir mažoms vaikų grupėms.  

2. Siekiant didinti bibliotekų teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, būtina 

bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis ar bendruomenėmis, kad būtų sudarytos sąlygos teikti 

neformaliojo švietimo paslaugas panaudojant jų turimas bazes (patalpas, instrumentus priemones). 

3. Sprendžiant neformaliojo švietimo paslaugų teikimo finansavimo problemas, bibliotekos 

turėtų ieškoti papildomų lėšų iš projektinės veiklos, kuri taip pat sudaro galimybes pagerinti 

neformaliam švietimui reikalingą materialinę bazę. 

4. Sprendžiant neformaliojo švietimo paslaugų teikimo žmonių išteklių problemas, 

rekomenduojama skatinti bibliotekos darbuotojus, dirbančius šioje srityje nuolat tobulinti 

kompetencijas lankant mokymus, kursus, seminarus. 
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