ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI

Iš viso anketas pilnai užpildė 1080 respondentų. Iš jų didžiausia dalis yra bakalauro pakopos studijų
studentų - 630, magistrantūros 345, doktorantūros 13 ir 92 dėstytojai. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo Teisės
fakulteto dėstytojai ir studentai – 394, Politikos ir vadybos fakulteto - 311, Ekonomikos ir finansų valdymo
fakulteto - 215, Socialinės politikos fakulteto - 99, Socialinės informatikos fakulteto - 34 ir Humanitarinių
mokslų instituto 7 respondentai.
Respondentai ieškodami informacijos daugiausia naudojasi bibliotekos elektroniniu katalogu (895) ir
universaliomis paieškos sistemomis (792). Kiti elektroninės paieškos įrankiai nėra tokie populiarūs. Nei vienas
iš jų nėra naudojamas daugiau kaip 30 % respondentų. Didesnė dalis nei pusė respondentų, besinaudojančių
kitomis Lietuvos duomenų bazėmis, tokiomis kaip Litlex, Infolex. Praktika yra Teisės fakulteto dėstytojai ir
studentai.

Kokiais elektroniniais paieškos įrankiais dažniausiai naudojatės ieškodami mokslinės informacijos?

Bibliotekos elektroniniu katalogu
Universaliomis paieškos sistemomis (Google, Altavista ir kt.)
Kitomis Lietuvos duomenų bazėmis (Litlex, Infolex.Praktika)
Mokslinės informacijos prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis (Justis,
Oxford Journals Online, Science Direct, Ebrary ir kt.)
Institucijų publikacijų ir elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėmis (ETD,
PDB)
Mokslinės informacijos paieškos sistemomis (Scirus, Scitopia, Google Scholar ir kt.)
Kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų elektroniniais katalogais (Lietuvos
virtualioji biblioteka (LVB)
Kitais akademinių bibliotekų ir institutų elektroniniais ištekliais (Lietuvos Akademine
biblioteka (eLABA), LIDA)
Kita
Atviros prieigos duomenų bazėmis (DOAJ, Economists Online, Global Legal
Information Network ir kt.)

895
792
307
207
186
182
171
130
111
103

Didžioji dalis respondentų nemano, kad bibliotekoje trūksta informacinių paslaugų. Labiausiai studentai ir
dėstytojai pasigenda specializuotų mokymų pagal konkretaus fakulteto/katedros profilį. Mažiausiai
respondentus domintų mokymai apie paiešką elektroniniame kataloge ir paieškos kelią.

Kokių informacinių paslaugų, Jūsų nuomone, trūksta bibliotekoje?
Taip
Ne
Specializuotų mokymų pagal konkretaus fakulteto/katedros profilį
446
Mokymų apie paiešką užsienio duomenų bazėse
365
Mokymų apie paiešką Mokslo publikacijų duomenų bazėje (PDB)
336
Mokymų apie paiešką Elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje sistemoje (ETD)
324
Mokymų apie paiešką Lietuvos duomenų bazėse
309
Mokymų apie paieškos kelią
220
Mokymų apie paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge
167
Kita
78

679
715
744
756
771
860
913
1002

Į klausimą apie tai kokie raštingumo būdai būtų tinkamiausi, dauguma respondentų atsakė, kad jiems
patogiausia yra tekstinė medžiaga su iliustracijomis bei vaizdinės pamokėlės. Mažiausiai populiarūs būtų
grupiniai mokymai ir praktiniai užsiėmimai bibliotekoje. Respondentams taip pat nėra priimtinos ir
individualios konsultacijos.

Iš norinčių gauti informaciją apie biblioteką, didžioji dalis norėtų ją gauti elektroniniu paštu. Antras pagal
populiarumą pasirinkimas buvo bibliotekos tinklalapyje. Tyrimas parodė, kad RSS paslauga nebūtų populiari.

Dauguma apklaustųjų yra patenkinti bibliotekos tinklalapiu ir dažniausiai randa tai ko ieško. Nemaža
dalis pažymėjo, kad norėtų daugiau vaizdinių pamokėlių ir vartotojų vadovų.

Apie biblioteką daugumą respondentų sužino iš bibliotekos tinklalapio. Kol kas mažiausiai populiarios
naujausios bibliotekos paslaugos – tai informavimas Skype programa ir Facebook puslapis.

Kaip sužinote pagrindinę informaciją apie biblioteką?

Taip

Iš tinklalapio
Iš draugų
Iš bibliotekos darbuotojo
Sužinojau per mokymus pirmakursiams
Iš lankstinuko apie biblioteką
Iš dėstytojų
Kita
Naudojuosi paslauga „Klausk bibliotekininko“
Klausiu telefonu
Bibliotekos Facebook puslapyje
Susisiekiu su biblioteka per Skype programą

802
366
286
189
174
99
56
53
46
16
6

Išsiskyrė studentų ir dėstytojų požiūris į mokamą kompiuterinės įrangos skolinimosi už užstatą paslaugą –
tarp dėstytojų ši paslauga nebūtų populiari, tuo tarpu 38 % studentų pažymėjo, kad naudotųsi šia paslauga.
Beveik pusė visų apklaustų respondentų taip pat pageidautų teminio bibliografinio sąrašo sudarymo paslaugos.

Mokamos paslaugos
Kompiuterinės įrangos skolinimasis už užstatą
Teminio bibliografinio sąrašo sudarymas

Dėstytojai
13%
48%

Studentai
38%
46%

