Bibliotēkas lasītāju ( 7-18 gadi) interešu izpēte-aptaujas anketa „Es un
bibliotēka”
Lai veiktu lasītāju interešu izpēti,tika izveidota aptaujas anketa „Es un bibliotēka”, kas
sastāvēja no 17 jautājumiem, uz kuriem varēja atbildēt gan rakstiski, gan arī
internetā.Aptaujā piedalījās 62 respondenti vecumā no7 līdz 18. gadiem, 55 iesniedza
atbildes rakstiski, bet 7 aizpildīja tās internetā.
Anketēšanas mērķis bija noskaidrot apmeklētāju domas par bibliotēku, par to, kas
viņus apmierina, kas neapmierina, izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, kas jādara , lai
bibliotēka varētu sniegt kvalitatīvākus pakalpojumus.
1.Cik bieži Tu apmeklē mūsu b-ku?

Cik bieži Tu apmeklē mūsu bibliotēku
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Visbiežāk no visiem respondentiem bibliotēku apmeklē 1x nedēļā-55%
2. Pirmo reizi bibliotēku apmeklēju
Pirmo reizi bibliotēku apmeklēju
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Visvairāk-40% aptaujāto bibliotēku tomēr pirmoreizi apmeklēja pēc saviem
ieskatiem, bet vismazāk-15% pēc skolotāju ierosinājuma

3. Kādam nolūkam Tu izmanto b-kas pakalpojumus?
Kādam nolūkam Tu izmanto bibliotēkas
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Visvairāk bibliotēka tiek izmantota atpūtai un brīvā laika pavadīšanai- 53%
4. Ar ko Tev visvairāk saistās vārds "Bibliotēka"
Ar ko Tev visvairāk saistās vārds bibliotēka
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Vārds "Bibliotēka"lielākajai daļai respondentu-30% no visiem saistās ar vārdu
„universāla informācijas ieguves vieta”.
Citi varianti:
• tā ir gan grāmatu, gan žurnālu apmaiņas vieta
• ar radošajām darbnīcām
5. Kāda ir Tava attieksme pret lasīšanu?
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Visvairāk” attieksme pret lasīšanu” ir atbilžu patīk-45%, bet tādu, kuriem ļoti nepatīk
nav, šī atbilde sastāda 0%
Daži citi varianti: lasu tad, kad iegribas, vai iepatīkas man kāda īpaša grāmata, lasu
tikai dažreiz, lasu tad, kad man opašam to gribas
6. Kuru vietu Tu mūsu bibliotēkā apmeklē visbiežāk?
Kuru vietu Tu bibliotēkā apmeklē visbiežāk
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Aptaujātie respondenti visbiežāk bibliotēkā apmeklē interneta telpu-36%

7.Iemesli, kāpēc Tu izmanto abonementa pakalpojumus?

Iemesli, kāpēc Tu izmanto abonementa
pakalpojumus
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Abonementa pakalpojumi tiek izmantoti visvairāk tāpēc, ka ļoti patīk lasīt-55%
Citi varianti: ja iepatīkas kāda grāmata, labprāt to izlasu, kad nav ko darīt, labprāt
palasu,lai nodarbinātu sevi, lai uzzinātu ko vairāk
8. Iemesli,kāpēc Tu izmanto lasītavas pakalpojumus
Iemesli, kāpēc Tu izmanto lasītavas
pakalpojumus
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54% respondentu izvēlas lasītavu, jo šeit ir liela žurnālu izvēle

9. Iemesli,kāpēc Tu izmanto internetu bibliotēkā
Iemesli, kāpēc Tu izmanto internetu bibliotēkā
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Visvairāk- 44% izmanto internetu, jo tas ir par brīvu
Citi varianti:jo var nākt ar draugiem kopā, jo internetā ir viss,jo šeit ir laba atmosfēra
10. Kāda b-kā pieejamā literatūra Tev interesē visvairāk?
Kāda bibliotēkā pieejamā literatūra Tev interesē
visvairāk
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Visvairāk interesē spoku stāsti-31% un piedzīvojumu un fantastikas grāmatas 29%
11. Kādus pakalpojumus Tu gribētu saņemt b-kā, kādu nav pašlaik?
Daži no tiem:
lai varētu kopēt par brīvu, lai būtu lielāks rotaļu stūrītis, atpūtas telpa jauniešiem, lielu
televizoru, mācību stūrīti, kafejnīcu bibliotēkā ,lai lasītava un abonements būtu vienā
vietā, lai būtu vairāk konkursiņu utt.

12. Vai esi apmierināts ar bibliotēkas telpām un iekārtojumu?
Vai esi apmierināts ar bibliotēkas telpām un
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13. Kas Tevi mūsu b-kā neapmierina

Kas Tevi mūsu bibliotēkā neapmierina

16%
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16% ir ar kaut ko neapmierināti , kā piemēram,
bērni, kas dažreiz traucē, tas, ka maz vietas, tas, ka maz datoru u.c.
14.Tavi ieteikumi

Daži no tiem: biežāk rīkot pasākumus, gribētos vairāk enciklopēdijas, mantas, ar ko
spēlēties, galda spēles, plašākas telpas un „čupošanās vietu jauniešiem”, likt nelielus
sodus par sliktu uzvedību, vai stipru traucēšanu, labi būtu, ja grāmatas un žurnālus
varētu izņemt vienā vietā, gribētos vairāk pasākumu par literatūru ar tērpiem un
maskām, gribētos jaunas mantas rotaļu stūrītī.
15.Kas Tev mūsu b-kā patīk vislabāk

Patīk, ka šeit var padzīvoties, es šeit jūtos labi, šeit ir interesanti, patīk grāmatas un
dažas bibliotekārītes, patīk, ka varu pabeigt mājasdarbus, tas, ka ir liela grāmatu izvēle,
patīk atmosfēra utt.

16. Dati par personu
Dati par personu
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Visvairāk aptaujāto bija vecumā no 7-10 gadiem- 43%, bet vismazāk no 15-18
gadiem-16%

