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Tyrimo metodologija
Tyrimo metodai
Pasirinktas kiekybinio tyrimo metodas, o tiksliau – reprezentatyvios anoniminės apklausos
tyrimo metodas.
Anoniminės apklausos atlikimo būdas: popierinė anketa, kurią sudaro su tyrimu susiję
klausimai.
Respondentų atrankos būdas: netikimybinė patogioji atranka.
Tyrimo imtis: planuojama apklausti mažiausiai 100 respondentų (gali būti ir daugiau).

Tyrimo tikslas
Pagrindinis tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, ar išmanioji jaunimo erdvė atitiko Alytaus mieste
gyvenančio/studijuojančio/besimokančio jaunimo (14 – 29 metų amžiaus) laisvalaikio praleidimo
poreikius.

Tyrimo uždaviniai


Sužinoti, ar jaunimas pasinaudojo galimybe dalyvauti nemokamuose

renginiuose.


Ištirti, ar neformali erdvė paskatino Alytaus jaunimą dažniau lankytis

bibliotekoje.


Išsiaiškinti, ar išmanioji jaunimo erdvė padėjo skleistis saviraiškai,

kūrybiškumui bei padėjo atsiskleisti gabumams ir labiau pasitikėti savimi.


Sužinoti, ar jaunimas pasinaudojo galimybe nemokamai išbandyti naujas

veiklas.

Tikslinė grupė
Tyrimo tikslinė grupė yra 14 – 29 metų amžiaus jaunimas, besilankantis Alytaus Jurgio
Kunčino viešosios bibliotekos išmaniojoje jaunimo erdvėje.
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Vietovė ir laikas

Tyrimas buvo vykdomas nuo 2016 metų rugsėjo 20 iki spalio 4 dienos. Tyrimui atlikti buvo
pasirinkta Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje įsikūrusi Išmanioji Jaunimo erdvė. Apklausa buvo
vykdoma bibliotekos darbo metu, norit pasiekti tikslinę grupę.

Būdas
Popierinės anketos, kurias sudarė 14 klausimų (13 uždarų ir 1 atviras) buvo dalinamos jaunimui
Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje. Anketas jaunimas pildė savo noru.
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Įvadas
Šis tyrimas yra projekto „Išmanioji biblioteka jaunimui“ poveikio vertinimo (PPV) viena iš
sudėtinių dalių, skirta išsiaiškinti, ar Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje įsikūrusi Išmanioji
Jaunimo erdvė atitiko jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikius. Tyrimo apklausa yra reikalinga tam,
kad įsitikintume, jog projektas bei jo metu vykusios veiklos buvo aktualios, reikalingos, įdomios.
Taip pat tam, kad išsiaiškintume, ar pasiekėme užsibrėžtų tikslų (jaunimo laisvalaikio poreikių
tenkinimas, jaukios ir saugios erdvės sukūrimas, socialinės atskirties mažinimas, jaunimo užimtumo
didinimas, kitų rasių asmenų įtraukimas į Alytaus miesto bendruomenę ir kt.).
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Apklausos analizė pagal temas
Bendras respondentų skaičius: 100

Bendroji informacija apie respondentus (lytis, amžius)

Respondentų lytis

44%

Moter…
Vyrai

56%

1 diagrama „Respondentų lytis“

Diagramoje matyti, jog respondenčių moterų buvo mažiau negu vyrų (pavyko apklausti 44
moteris ir 56 vyrus). Į anketą atsakiusiųjų moterų buvo mažiau, nes vyrai buvo labiau linkę pildyti
anketas, taip pat todėl, kad Išmaniojoje Jaunimo erdvėje lankosi daugiau vyrų nei moterų.

Respondentų amžius
22%
14 - 18 metų

18%

60%

19 - 24 metai
25 - 29 metai

2 diagrama „Respondentų amžius“
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Daugiausia buvo apklausta 14 – 18 metų amžiaus respondentų (60). 19 – 24 ir 25 – 29 metų
amžiaus apklaustų respondentų skaičius buvo panašus (18 ir 22 respondentų). Toks didelis skirtumas
yra todėl, kad dauguma Alytaus miesto jaunimo baigę mokyklą išvažiuoja studijuoti į kitą miestą
(Kauną, Klaipėdą ar Vilnių) ir dažnai ten pasilieka gyventi. Taip pat, nemažai tokio amžiaus jaunimo
yra emigravę svetur, o ten irgi mokosi arba dirba.

Alytaus jaunimo dalyvavimas informaciniuose renginiuose

Galimybė dalyvauti informaciniuose
renginiuose/paskaitose/
seminaruose

Taip, pasinaudojau

40%

Ne, nepasinaudojau
60%

3 diagrama „Ar pasinaudojote galimybe dalyvauti informaciniuose renginiuose/paskaitose/seminaruose, kurie
vyko bibliotekoje?“

Jaunuolių teiravomės, ar jie pasinaudojo galimybe sudalyvauti informaciniuose renginiuose.
Diagramoje matyti, kad didesnioji dalis Išmaniosios Jaunimo erdvės lankytojų (60%)
informaciniuose renginiuose/paskaitose/seminaruose dalyvavo.
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Galimybė dalyvauti nemokamuose
renginiuose

42%

Taip, pasinaudojau
58%

Ne, nepasinaudojau

4 diagrama „Ar pasinaudojote galimybe apsilankyti nemokamuose renginiuose, tokiuose kaip gitaros vakarai,
filmų vakarai, susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis ir kt.?“

Diagramoje matyti, kad didesnė dalis respondentų pasinaudojo galimybe sudalyvauti
nemokamuose renginiuose, kurie buvo organizuojami Išmaniojoje Jaunimo erdvėje.

Optimizmas ir motyvacija vystyti
savo talentus
12%

8%
Taip, tikrai suteikė
Taip, šiek tiek suteikė
Ne, nesuteikė

32%
48%

Nedalyvavau tokio pobūdžio
renginyje

5 diagrama „Ar tokie susitikimai suteikė Jums optimizmo ir motyvacijos vystyti savo talentus?“

56 respondentai, dalyvavę renginiuose, į kuriuos buvo pakviesti žinomi žmonės, norintys
pasidalinti savo gyvenimiška patirtimi su jaunimu, atsakė, kad tokie susitikimai jiems optimizmo bei
motyvacijos suteikė. Tokiuose renginiuose nedalyvavo 12% apklaustų jaunuolių. Taip pat 32%
atsakė, kad minėtieji renginiai optimizmo ir motyvacijos nesuteikė.
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Neformalios erdvės įtaka
dalyvavimui renginiuose

32%

Taip, paskatino
Ne, aplinka neturi
įtakos

68%

6 diagrama „Ar neformali aplinka, esanti bibliotekoje, paskatino Jus renginiuose dalyvauti dažniau nei įprasta?“

Akivaizdu, kad didžiajai daliai respondentų neformali bibliotekos aplinka paskatina juos
renginiuose dalyvauti dažniau nei įprasta. 32% apklaustųjų mano, kad aplinka renginių lankomumui
įtakos neturi.

Turtingesnis ir prasmingesnis
laisvalaikis padažnėjus
renginiams

Taip
Ne

42%
58%

7 diagrama „Kaip manote, ar bibliotekoje padažnėjus nemokamiems renginiams, skirtiems jaunimui, Jūsų
laisvalaikis tapo turtingesnis, prasmingesnis?“

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje padažnėjus nemokamiems renginiams, kaip
teigia 58% apklaustų jaunuolių, laisvalaikis tapo turtingesnis ir prasmingesnis. 42% jaunuolių mano,
kad dėl nemokamų renginių bibliotekoje jų laisvalaikis nepakito.
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Išmaniosios jaunimo erdvės įtaka

Galimybė skleistis saviraiškai,
kūrybiškumui ir iniciatyvumui

Taip
Ne

46%
54%

8 diagrama „Kaip manote ar Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įkurta neformali jaunimo erdvė,
suteikė galimybę skleistis Jūsų saviraiškai, kūrybiškumui ir iniciatyvumui?“

Pagal gautus duomenis matome, kad vos daugiau nei pusė apklaustųjų (54%) atsakė teigiamai.
Jie mano, kad neformali jaunimo erdvė suteikė galimybę skleistis jų saviraiškai, kūrybiškumui ir
iniciatyvumui. Likusi dalis apklaustųjų teigia, kad erdvė neturėjo jokios įtakos jų kūrybiškumui.

Informacinės technologijos
padeda atsiskleisti gabumams
Taip
38%
50%

Ne
Šiuo klausimu neturiu
nuomonės

12%

9 diagrama „Kaip manote, ar išmaniosios informacinės technologijos, kuriomis galite nevaržomai naudotis,
padeda atsiskleisti Jūsų gabumams ir suteikia daugiau galimybių realizuoti save?“

Pusė respondentų (50%) teigia, kad išmaniosios informacinės technologijos, kuriomis jie galėjo
nevaržomai naudotis bibliotekoje, padėjo atsiskleisti jų gabumams ir suteikė daugiau galimybių
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savirealizacijai. 12 % mano, kad minėtos technologijos jiems neturėjo įtakos. Net 38% apklaustųjų
jaunuolių šiuo klausimu nuomonės neturi.

Renginių metu įgyta patirtis
padėjo labiau pasitikėti savimi

42%

44%

Taip
Ne
Šiuo klausimu neturiu
nuomonės

14%

10 diagrama „Kaip manote, ar renginių metu įgyta patirtis padėjo labiau pasitikėti savimi?“

Beveik vienodas skaičius respondentų atsakė, kad renginių metu įgyta patirtis padėjo labiau
pasitikėti savimi (44%), arba kad apklaustieji šiuo klausimu neturi nuomonės (42%). 14% jaunuolių
mano, kad pasitikėjimo savimi tokie renginiai jiems neįkvėpė.

Informacinių duomenų bazių panaudojimas ir naujų veiklų įtraukimas į laisvalaikį

Galimybė prisijungti prie įvairių
informacijos duomenų bazių
12%
Taip, pasinaudojau
54%

34%

Taip, bet tik vieną
kartą
Ne,
nepasinaudojau

11 diagrama „Ar pasinaudojote galimybe išmaniojoje jaunimo erdvėje prisijungti prie įvairių informacijos
duomenų bazių, kuriose galima savarankiškai mokytis ir tobulėti?“
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Nedidelė dalis apklaustųjų (12%) pažymėjo, kad naudojosi suteikta nemokama prieiga prie
įvairių informacijos duomenų bazių. 34% respondentų šia galimybe pasinaudojo tik po vieną kartą,
ir net 54% tokia galimybe išvis nepasinaudojo.

Nauja veikla ir jos itraukimas į
savo laisvalaikį
22%
Taip, išbandžiau ir
įtraukiau
Taip, išbandžiau, bet
neįtraukiau
Ne, neišbandžiau

42%

36%

12 diagrama „Ar išmaniosios jaunimo erdvės dėka Jūs išbandėte iki šiol nepatirtą, naują veiklą ir ar įtraukėte šią
veiklą į savo laisvalaikį?“

22% apklaustųjų išmaniosios jaunimo erdvės dėka išbandė naujas veiklas bei įtraukė jas į savo
laisvalaikį. 36% respondentų naujas veiklas išbandė, tačiau neįtraukė jų į savo laisvalaikį. Net 42%
jaunuolių jokios naujos veiklos neišbandė.

Išmaniosios Jaunimo erdvės dėka
pagerėjo bendravimo įgūdžiai

Taip

46%
54%

Ne

13 diagrama „Ar išmaniosios jaunimo erdvės dėka pagerėjo Jūsų bendravimo įgūdžiai?“
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Daugiau kaip pusė apklaustųjų (54%) teigia, kad išmaniosios jaunimo erdvės dėka jų
bendravimo įgūdžiai pagerėjo. Tuo tarpu 46% respondentų pažymėjo, kad jų bendravimo įgūdžiai
nepakito.

Užsiėmimai, kurių jaunimas norėtų Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje:


Knygų klubas (5)



Muzikos vakarai (9)



Kompiuterinės paskaitos (1)



„Workshop“ dirbtuvės (7)



Filmų popietės (3)



Šokiai (1)



Susitikimai su rašytojais (3)



Susitikimai su sportininkais arba muzikantais (1)
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Išvados
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos išmaniojoje jaunimo erdvėje buvo atlikta
apklausa skirta jaunimui. Jos metu išsiaiškinome, kokie renginiai, susitikimai, užsiėmimai
respondentams patiko labiausiai ir kokią įtaką jų laisvalaikiui padarė projektas „Išmanioji biblioteka
jaunimui“.
Tyrimo metu sužinojome, kad nemaža dalis jaunimo pasinaudojo galimybe apsilankyti
nemokamuose renginiuose. Jų metu dalyviai buvo ne tik motyvuoti, bet ir optimistiškai nusiteikę.
Neformali aplinka išmaniojoje jaunimo erdvėje daugelį paskatino dažniau lankytis bibliotekoje.
Tyrimas parodė, kad išmanioji jaunimo erdvė suteikė galimybę realizuoti save, atskleisti savo
gabumus bei vystyti kūrybiškumą. Įvairaus pobūdžio renginiuose įgyta patirtis lankytojams įkvėpė
pasitikėjimo savimi.
Džiaugiamės, jog vartotojai pasinaudojo jiems suteiktomis galimybėmis išbandyti naujas
veiklas bei jas pritaikyti savo asmeniniame laisvalaikyje.
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1 PRIEDAS „Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos jaunimo erdvės lankytojų
apklausa“

Gerbiamas (-a) išmaniosios jaunimo erdvės lankytojau (-a),
Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje šiuo metu vykdome apklausą ir mums labai
svarbi Jūsų nuomonė apie jaunimo poreikius. Anoniminėje apklausoje kviečiame dalyvauti asmenis
nuo 14 iki 29 metų amžiaus, gyvenančius Alytuje. Visų anketų duomenys bus apibendrinti ir
panaudoti Jūsų laisvalaikio kokybės gerinimo bei papildomų saviraiškos galimybių suteikimo
vertinimui. Pildydami anketą pažymėkite vieną, Jūsų nuomone labiausiai tinkantį, atsakymą.
Ačiū už skirtą laiką!
1.

Jūsų lytis:

Vyras

Moteris

2.

Jūsų amžius:

14 – 18 m.

19 – 24 m.

25 – 29 m.

3.
Ar pasinaudojote galimybe dalyvauti informaciniuose renginiuose / paskaitose /
seminaruose, kurie vyko bibliotekoje?

Taip, pasinaudojau

Ne, nepasinaudojau
4.
Ar pasinaudojote galimybe apsilankyti nemokamuose renginiuose, tokiuose kaip
gitaros vakarai, filmų vakarai, susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis ir kt.?

Taip

Ne
5.

Ar tokie susitikimai suteikė Jums optimizmo ir motyvacijos vystyti savo talentus?

Taip, tikrai suteikė

Taip, šiek tiek suteikė

Ne, nesuteikė

Nedalyvavau tokio pobūdžio renginyje

6.
Ar neformali aplinka, esanti bibliotekoje, paskatino Jus renginiuose dalyvauti
dažniau nei įprasta?

Taip, paskatino

Ne, aplinka neturi įtakos
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7.
Kaip manote, ar bibliotekoje padažnėjus nemokamiems renginiams, skirtiems
jaunimui, Jūsų laisvalaikis tapo turtingesnis, prasmingesnis?

Taip

Ne
8.
Kaip manote, ar Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įkurta neformali
jaunimo erdvė, suteikė galimybę skleistis Jūsų saviraiškai, kūrybiškumui ir
iniciatyvumui?

Taip

Ne
9.
Kaip manote, ar išmaniosios informacinės technologijos, kuriomis galite
nevaržomai naudotis, padeda atsiskleisti Jūsų gabumams ir suteikia daugiau galimybių
realizuoti save?

Taip

Ne

Šiuo klausimu neturiu nuomonės
10.

Kaip manote, ar renginių metų įgyta patirtis padėjo labiau pasitikėti savimi?

Taip

Ne

Šiuo klausimu neturiu nuomonės

11. Ar pasinaudojote galimybe išmaniojoje jaunimo erdvėje prisijungti prie įvairių
informacijos duomenų bazių, kuriose galima savarankiškai mokytis ir tobulėti?

Taip, pasinaudojau

Taip, bet tik vieną kartą

Ne, nepasinaudojau

12. Ar išmaniosios jaunimo erdvės dėka Jūs išbandėte iki šiol nepatirtą, naują veiklą
(-as), ir ar įtraukėte šią (-ias) veiklą (-as) į savo laisvalaikį?

Taip, išbandžiau ir įtraukiau

Taip, išbandžiau, bet neįtraukiau

Ne, neišbandžiau

13.

Ar išmaniosios jaunimo erdvės dėka pagerėjo Jūsų bendravimo įgūdžiai?

Taip

Ne
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14. Įvardykite, kokių renginių, susitikimų, užsiėmimų norėtumėte Alytaus J. Kunčino
viešojoje bibliotekoje:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
AČIŪ UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE.
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