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Apklausos duomenų apibendrinimas 

2020 metų rugse jo-spalio me nesiais, pasibaigus Skaitymo iššūkiui, buvo suorganižuota apklausa 

apie organižacinius varž ytuvių aspektus. Š ia apklausa buvo siekta is siais kinti, kaip s ią skaitymo 

skatinimo akciją koordinuojantys bibliotekininkai vertina taisykles, prižus, organižatorių darbą, 

komunikacinę kampaniją ir is girsti pasiu lymus s ių veiklų gerinimui. 

Apklausą pilde  visos Lietuvos vies ųjų bibliotekų darbuotojai, kurie priside jo organižuojant ar 

įgyvendinant Skaitymo iššūkio veiklas.  

Apklausą apie Skaitymo iššūkio ž aidynes už pilde  360 respondentų:  

 30,3 proc. iš Panevėžio regiono.  
 29,4 proc. iš Kauno regiono.  
 19 proc. iš Vilniaus regiono.  
 10,9 proc. iš Šiaulių regiono.  
 10,4 proc. iš Klaipėdos regiono.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1. Respondentų pasiskirstymas pagal regionus. N-360, proc. 
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Bendras Skaitymo iššūkio vertinimas 

Bendras Skaitymo iššūkio vertinimas yra labai geras – 57,7 proc. respondentų ž aidynes įvertino 

labai gerai, 35,6 proc. – gerai, 6,4 proc. – vidutiniškai, tik 0,3 proc. – blogai o vertinimo labai blogai 

nebuvo ne  vieno (2019 metų apklausoje blogai projektą įvertino 4,49 proc.). (pav. 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 2. „Kaip vertinate s ių metų Škaitymo is s u kį?“. Labai gerai – 5; gerai – 4; vidutinis kai – 3; blogai – 2; labai 

blogai – 1.  N-360, proc. 

Skaitymo iššūkio aspektų vertinimas gana netolygus – daugiausiai respondentų gerai įvertino 

užduotis, taisykles, organizatorių darbą, komunikacinę kampaniją. Prasc iausiai respondentai 

įvertino prižus (pav. 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 3. „Kaip vertinate s iuos „Škaitymo is s u kio“ aspektus? N-360, proc. 
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Už duotys 

Skaitymo iššūkio užduotis respondentai įvertino teigiamai – dauguma respondentų manė, kad jų 
kiekis buvo tinkamas (96,1 proc. pav. 4.), jos buvo aiškiai suformuluotos (95,5 proc. pav. 6.). 
Galima daryti išvadą, kad ateityje organižuojant panašias akcijas užduočių kiekis ir sudėtingumas 
galėtų būti panašus į šių metų. (pav. 5.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 4. „Kaip manote, ar s ių metų „Škaitymo is s u kio“ už duoc ių kiekis buvo tinkamas?“ N-357, proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.5. „Koks už duoc ių kiekis ture tų bu ti 2021 metais?“ N-240. 
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Pav. 6. „Kaip manote, ar s ių metų „Škaitymo is s u kio“ už duotys buvo ais kiai suformuluotos?“ N-357, proc. 

Komentarai1 susiję su akcijos už duotimis 2021 metams (N– 37): 

Atsižvelgiant į tai, kad Šeime svarstoma 2021 metus paskelbti Archyvų metais, siūlau kažką įdomaus perskaityti iš 
archyvų ar sieti su tuo. Taip pat svarstoma 2021 metus skirti Marijai Gimbutienei - vienai žymiausių pasaulio 
archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojai, atvėrusiai kelius archeomitologijai – naujai mokslo šakai, 
sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą. Labai plačios temos ir pasirinkimo galimybės formuoti 
naujoms užduotims - galėtų būti jos knyga ar tiesiog knyga, jos tyrinėta tema. Šupaprastinus puikiai tiktų ir vaikams. 

"Mylimiausia knyga perskaityta šia vasarą" 

Gal leisti savarankiškai pasirinkti savo knygą. 

užduotys istorine, geografine tematika, patarlės, priežodžiai, mįslės. 

kad skaitymo iššūkio literetūra būdu priderinta prie programinės lit., bent jau pradinukų 

knyga apie patyčias, apie žymius žmones, istorinė knyga, kelionių knyga 

Gali būti draugo ar pažįstamo pasiūlyta knyga 

vieną knygą skaityti su draugu bendrai, puslapių skaičių nurodyti pav. 50... 

Spalvos, lietuvių autoriaus tema. 

Iš dalie labai gerai, kai beveik kiekvienoje knygoje galima įžvelgti įvairių požiūrių. Tačiau skaitytojui sudėtinga. 
Šiūlyčiau skaitytojui pateikti užduotis ko paprasčiau (ne aukštom materijom arba nepolitiškai) 

Būtų visai įdomu iš lentynų pajudinti knygas apie rankdarbius, kulinariją. Turėjom vardo pirmą raidę, dabar kokią 3 
vardo raidę pasirenkam. Ir, aišku, nepamirškim lietuvių autorių knygos. 

Juodos spalvos knygos, šakinė literatūra (pvž psichologinė), senosios kartos lietuvių rašytojų kūriniai, detektyvas.  

                                                                    
1 Visi komentarai ataskaitoje pateikiami originalia, neredaguota, apklausos dalyvių ras yta kalba. 
Pasikartojantys komentarai pateikti vieną kartą. 
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temos galėtų būti konkretesnės. Pavyždžiui gamtos ir draugystės temai rodos tiktų beveik visos knygos. Detektyve 
taip pat yra gamtos aprašymų. 

Įvesti lietuvių poežijos skaitymo užduotį 

Norėtusi, kad labiau skatintume vaikus skaityti lietuvių autorių knygas. 

Žmogaus vardas knygos pavadinime 

Poežiją mėgsta tikrai ne visi. Geriau vietoj poežijos paimti bet kokią užduotį, pvž. Knyga iš pirmosios jūsų vardo 
raidės. Tokia užduotis tiks ir tiems kas mėgsta poežiją, ir kas jos nemėgsta. Šu ta poežija gaunasi taip, kaip 
daržininkui įsiūlyti knygą apie mežgimą :) 

reikėtų, kad dalyviai bet vienu sakiniu aprašytų, kas patiko/nepatiko 

Vaikams užduotys turėtų skirtis nuo suaugusiųjų 

pasidomėti, ar pagal užduotis lengva rasti knygų ir kaimo bibliotekoje 

perskaityti knygą su pavadinimu , kuriame būtų respublika 

gal ką nors su klasikine literatūra, istorija. įdomi būtu ir meno sritis i būt ir meno srityss 

Didesnis knygų pasirinkimo sąrašas. 

Perskaityti vaikystės knygą 

pagal temas , pagal amžių nurodyti rekomenduojamas knygas 

Galima pateikti sąrašą, iš kurio reikėtų nors vieną knygą perskaityti, kurią rekomenduoja kritikai 

Manau, kad užduotys buvo puikios:-) Gali skaityti ir be užduočių tiesiog remtis į skaičių 

Rašytojas, kilęs iš skaitytojo krašto, kad daugiau vaikų domėtusi savo krašto rašytojais 

Kadangi kilo klausimų dėl užduočių( pvž. pavadinime skaičius- ar skaitmeniu, ar žodžiu parašytas, ar kiekinis, ar 
kelintinis ir pan.), turėtų būti aiškiau suformuluota. 

Užtektų ir 3 užduočoų - juk vasara. Visi nori atsipalaiduoti, paatostogauti laisvai. 

Knyga apie kokį nors žmogų 

Galbūt galėtų būti užduotis, skatinanti skaitytojus įtraukti kitus skaitytojus. Pavyždžiui, papildoma užduotis galėtų 
būti sugalvoti iššūkį kitiems penkiems skaitytojams (o jo paties penktoji knyga būtų prieš tai žaidime 
užsiregistravusio skaitytojo pasiūlyta užduotis) 

kad užduočių nebūtų 

Perskaityk knygą, kurios pavadinime yra vardas.Perskaityk bibliotekininko rekomenduotą knygą. Perskaityk lietuvio 
autoriaus knygą. Knygą, kurios pavadinime tik vienas žodis.Perskaityti knygą autoriaus, kurio pavardė iš tokios pat 
raidės kaip skaitytojo. 

Galima būtų pasiūlyti perskaityti mokomąją knygą, kaip piešti, gaminti, konstruoti, mokytis žaidimų.žaidimųyg 

Užduotys turėtų būti įdomios ir vyresnio amžiaus skaitytojams us 

istorinė knyga, konkkretaus autoriaus knyga 



VASARA SU KNYGA SKAITYMO IŠŠŪKIS 2020 

Puslapis 7 

Taisykle s 

Skaitymo iššūkio taisykles dauguma respondentų įvertino teigiamai. 99,7 proc. respondentų 

pritare  teiginiui, kad taisykle s buvo suprantamos. (pav. 7.). 

 

Pav. 7. “Ar s ių metų “Škaitymo is s u kio” taisykle s buvo suprantamos?”. N-357, proc. 

Komentarai2 susiję su akcijos taisykle mis: 

Tikriausia reikėtų akcentuoti, kad būtina suvesti visas knygas. 

Nereikia skatinamųjų prižų įveikusiems iššūkį, geriau daugiau konkrečių apdovanojimų 

Kodėl negali dalyvauti bibliotekininkai ? 

Taisyklės aiškios, jokių problemų nesukėlė 

taisyklių išaiškinimas vaikams 

būtų paprasčiau, kad suprastų žmonės 

Taisyklės geros. Tik va nesuprantu, kodėl iš 7 bibliotekoje užregistruotų ir visas užduotis atlikusių dalyvių 
buvo įskaityti tik 4, ir tik 4 gavo skirtukus, nors pati suvedžiau jų atliktas užduotis. visų yra po5. Vakar dar 
kartą patikrinau yra visų ,bet įskaityta tik 4.Ir kaip sužinoti kieno klaida. Šusinervinau.  

neaišku, kaip birželio 1 d. paskelbus „Škaitymo iššūkį“, tą pačią dieną užregistruoja jau perskaitytas 
knygas?tas iššūkį“, tą pačią dieną užregistruoja jau perskaitytas 

Kodėl Iššūkyje negali dalyvauti ir bibliotekininkas. 

                                                                    
2 Visi komentarai ataskaitoje pateikiami originalia, neredaguota, apklausos dalyvių ras yta kalba. 
Pasikartojantys komentarai pateikti vieną kartą. 
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mažiau kategorijų ir be el. pašto 

viskas gerai, tik kaip ir minėjau, bibliotekininkas neturėtų daryti visko už skaitytoją, bibliotekininkas 
turėtų/privalėtų padėti prisiregistruoti, prisijungti, prireikus padėti įrašyti įvykdytas užduotis ir pan., o ne 
daryti viską už skaitytoją. Škatinkime informacinį raštingumą.  

taisyklės truputį paprastesnės, nes skatinant skaitytoją nebūtina įvykdyti visas penkias užduotis svarbo ne 
kiekybė, o kokybė ir mėgdtama knyga. 

Atskirti skaitytojus pagal amžiaus grupes 

Manau,kažkaip reikėtų užskaityti papildomai įveikusius "Škaitymo iššūkį",nes yra po du kartus 
perskaičiusių knygas,t.y.10 knygų,bet  

Paprastesnės taisyklės 

taisyklės turi būti trumpos ir konkrečios 

Taisyklėse neturėtų būti pateikiamas dalyvio telefonas 
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Prižai 

Geriausiai s iais metais įvertinti pagrindiniai prižai. Pateiktuose komentaruose apie prižus vyrauja 

pasisakymas, kad prizų buvo per mažai ir jų turėtų būti daugiau. Labiausiai norimas prižas 

dalyviams – knygos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 8. “Kaip vertinate s ių metų “Škaitymo is s u kio” prižus?” 

Komentarai3 susiję su akcijos prižais ir  2021 metų pasiu lymais: 

Galėtų būti daugiau smulkių dovanėlių (pagal galimybes) 

Atmintukai, ausinukai, gertuvės. ekektroninės skaityklės 

Bibliotekininkai norėtų, kad kiekvienas dalyvis gautų po padėkos raštą kartu su skirtuku. 

Gal daugiau papildomų prižų reikėtų 

panašūs į šiųmetinius 

Daugiau knygų 

kelionę į užsienio šalies biblioteką, kvietimą į susitikimą su rašytojais Nacionalinėje bibliotekoje 

Štalo žaidimai, paspirtukai, riedlentės ir kt. 

turėtų būti įvardinta, kiek skaitytojų gaus knygų prižus, pvž. 100(50,200, 500). Škaitytojams, įveikusiems užduotis - taip 
pat norėtųsi vertingesnio prižo nei knygų skirtukas. Kitas pasiūlymas, skirstant prižus paskirstyti pagal 

                                                                    
3 Visi komentarai ataskaitoje pateikiami originalia, neredaguota, apklausos dalyvių ras yta kalba. 
Pasikartojantys komentarai pateikti vieną kartą. 
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apskritį/rajoną/miestą/ biblioteką ar panašiai. Konkretesni dalykai visada yra geresnė motyvacija nei tik 
numatomi/spėliojami.  

vertingesni 

bent po vieną papildomą prižą rajonui 

geresni 

Būtų malonu, kad kiekviena dalyvavusi biblioteka gautų po vieną didesnį prižą (knygą ar pan.), kad galėtume paskatinti kas 
perskaitė daugiausiai ar kuris pirmas įveikė užduotį. 

gal be pagrindinių ir daugiau kitokių  

Prižai turi būti praktiški 

Tikrai norėtųsi daugiau prižų. Bibliotekininkai kasmet iš savų kišenių "paremia" akciją, nupirkdami papildomų prižų 
pirmiesiems įveikusiems, mažiausiems, vyriausiems dalyviams. Juk ir amžiaus skirtumas – pirmasis įveikęs vaikas, 
pirmasis suaugęs. Tarkim, ir aktyviausiai dalyvavusiai šeimai, nes yra, kad dalyvauja trys kartos. Prižų norėtųsi 
naudingesnių – tušinuko, puodelio su logotipu. Galų gale, atšvaito, raktų pakabuko. Galbūt leidyklos galėtų paremti ir nors 
po vieną knygą skirti (nors vaikams). 

labiau motyvuojantys 

Škirtukai su rašytojų parašais, arba dar kitaip personaližuoti. 

nereikėtų trijų didžiųjų, o kur kiti dalyviai? 

daugiau pagrindinių prižų 

Galvoju, kad tik ne sėklų knygų skirtukai, nes ne visi turi kur sėti, arba tuo domisi, reikėtų ko nors tinkamo visiems: knyga, 
tušinukas, suvenyras su "Škaitymo iššūkis" užrašu. 

galėtų būti daugiau didesnių prižų, kad paskatinti daugiau skaitytojų 

Turime patys pirkti papildomai prižus, kepti pyragą 

Pakvietimas į susitikimą su garsiu knygos autoriumi 

kkodėl prižai pasiskirsto ne bibliotekai laimėtojai 

Mano nuomonė visiems įveikusiems vienodos  

Prizai- tik knygų rinkinukai. geriau, lai kiekvienas rajonas gauna, kad ir nedidelį kiekį tokių rinkinių. Pas mane pvž skaitė ir 
močiutės, ar labai ji susižavėtų laimėjusi paspirtuką? 

Daugiau prižų, skirtukus gavo ne vis įveikę iššūkį, todėl nusivilė, ypač vaikai ir sunku prialbinti bus kitiems metams, nes 
visi tikisi nors mažyčios prižo, neskatinami iššūkio dalyvai. Škaitymo iššūkio pradžioje rašoma, kad bus apdovanoti visi 
nors mažyčiais prižais, o po to kaip visais metais, pritūksta  

Galbūt jų turėtų būti daugiau. Molėtų rajono skaitytojai iš organižatorių negavo nė vieno prižo, išskyrus skirtukus. Mes 
įsteigėme savo prižus, tai nėra didelė problema, bet kaip paskatinimas prižai skaitytojams malonu.  

Kelionė, knygos ir magnetukai, atšvaitai 

Pirmiausiai, kad paskatinamųjų užtektų visiems įveikusiems užduotis. Škirtukų buvo didelis trūkumas. Visi laukia 
siurprizo, deja... 

pagrindinių prižų pigesnių, bet daugiau. mažiau pinigų reklamoms, skirtukais skaitytojai nelabai patenkinti 



VASARA SU KNYGA SKAITYMO IŠŠŪKIS 2020 

Puslapis 11 

Manau, kad sėdmaišis - viliojantis prizas 

Knygos. Reikia paskatinamųjų prižų. Mūsų bibliotekoje vienas vaikas iššūkį įveikė net 6 kartus per vasarą, tačiau gavo taip 
pat, kaip ir kiti - 1 skirtuką ir diplomą... 

Dėl prižų turime pastabą, įveikę užduotys dalyviai negauna dovanų net knygos, skirtukai su žolelėm vaikams, pasijuokimas 

Šių metų prižas skirtukas su sėklomis patiko dalyviams. Šugalvojote originaliai. 

Magnetukas su akcijos žyma, virvelinės apyrankėlės,... puodeliai su skaitymo logotipais 

pužlės, tušinukai su skaitymo iššūkio logotipu, mokymosi reikmenys. įvairūs lauko ir stalo žaidimai 

pagrindinis prizas - išmanusis telefonas, skaityklė, kelionė, garso kolonėlė, knygų prižai galėtų būti knygyno dovanų 
čekiais, kad skaitytojas galėtų įsigyti norimą literatūrą, prižai įveikusiems iššūkį - ateinančių metų kalendoriai, 
rašikliai/tušinukai su skaitymo iššūkio logotipu, arbatos rinkinys 

Plakatas ( ypač paaugliui) Gauti pakvietimą į renginį 

Prižus galėtų įsteigti visos leidyklos, rašytojai, gal būt ir kitos kažką gaminančios kompanijos 

Gali būti ir knygynų dovanų kuponai. 

paspirtukas, ne elektrinis, dviračiai 

Geriau mažiau, bet visiems vienodai 

visi vaikai turi būti apsovanoti nors kokiais diplomais, bet, kad juos pagamintų ne iš Viešosios bibliotekos lėšų, bet iš 
projektoo 

Viskas kas su knygomis tinka 

Knygos su autoriaus palinkėjimu ir autografu 

Knyga, kurią pasirašo pats autorius.  

Mokyklinė kuprinė, knygyno čekiai 

knygos, rašikliai, bilietai į spektaklį, Nešiojamasis kompiuteris, 

rašikliai kalendoriai Kaip per rinkimus:))))))) 

Kiekvienas įveikęs iššūkį turėtų gauti po knygą, juk tai skaitymo iššūkis. Galbūt galima būtų pasaktinti ir rašikliais ar 
bloknotėliais. 

Eko tema, Valgomi prizai 

Kelionė į Disneilendą 

Labai tinka įvairūs skirtukai visiems dalyviams 

Kelionė į vietas susijusias su literatūra ir rašytojais.  

Kelionė, knygos ir magnetukai, atšvaitai 

Šokoladas, knygos,žaidimai 
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Dalomoji medž iaga 

Didž ioji dalis respondentų (96,1 proc.) dalomąją akcijos medž iagą įvertino gerai ir labai gerai (pav. 

8). Net 98,6 proc. Atsakiusiųjų teige , kad kitais metais jiems taip pat jos reikia (pav. 9). Didž iausias 

poreikis buvo is skirtas plakatams ir dalyvių kortele ms (pav. 10.). 

 

Pav. 8. „kaip vertinate iniciatyvos „Škaitymo is s u kis“ dalomąją medž iagą?“ N-357, proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 9. „Ar kitais metais Jums reikalinga dalomoji medž iaga?“ N-357, proc. 

Pav. 10. „Kokia dalomoji medž iaga Jums reikalinga?“ N-357, proc.  
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Komunikacine  kampanija 

Efektyviausiai informaciją dalyvius pasieke  per projekto svetainę [www.vasarasuknyga.lt]. Panas iai 

gerai įvertintas ir socialinis tinklas Facebook. Maž iausiai efektyvus atsakiusiųjų nuomone yra 

socialinis tinklas Instagram. (Pav. 11.) 

 

Pav. 11 „Įvertinkite informacijos sklaidos efektyvumą“  

Pagrindiniai komentarai apie komunikacijos kampaniją: 

 Viskas tiko, rekomenduojamų knygų sąras us bu tų gerai gauti anksc iau, kad gale tume siu lyti savo 

skaitytojams; 

 Anksc iau prade ti reklamą; 

 Daugiau vies inimo; 

 Daugiau reklamos per televižiją, įvairias vasaros s ventes. 
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Registracija 

Didž iajai daliai respondentų (59,1 proc.) problemų registruojant dalyvius nekilo. (pav. 9.).  

 

Pav. 12. „Kokių nesklandumų kilo registracijos metu?“. N-357, proc. 

Komentarai susiję su registracija4:  

Platesnio aprašymo taisyklėse, koks turi būti rekomenduojamas slaptažodis kuriantis paskyrą 

Geriausia būtų registruotis per biblioteką 

Pastaba taisyklėse apie punktą, kur bibliotekininkas registruoja dalyvio kortelę. Būtų tikslingiau, jei bibliotekininkas 

padėtų skaitytojui užsiregistruoti, pildyti užduotis ir pan., o ne viską atlikti už skaitytoją. Taip skatintume gyventojus 

informacinio raštingumo, patys matytų eigą, o patiems registruoti tik kraštutiniais atvejais, kai skaitytojas visiškai 

nesinaudoja internetu.  

Mergaitė keletą kartų įveikė iššūkį - užskaitytas buvo tik kaip vieną kartą įveiktas iššūkis. s  

Škaitytojai, kurie registravosi savarankiškai, skundėsi, kad negavo el. laiško, patvirtinančio, kad "Iššūkis" įveiktas, todėl 

nerimavo, kad nebus užskaityta. Šitoje situacijoje problema ta, kad bibliotekininkas negali matyti, ar skaitytojas 

užsiregistravo, ar įveikė, kiek įveikė. Šuprantama, sakysit, asmens duomenų apsauga, bet juk mes savo skaitytojų 

duomenis tvarkome, esame pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, tai matyti "Iššūkio" eigą ir dalyvius – tikrai nebūtų 

joks nusižengimas. Tikrai būtų patogiau, kad kiekvienos dalyvaujančios "Iššūkyje" bibliotekos darbuotojas galėtų matyti 

savo bibliotekos (šiuo atveju filialo) režultatus. Dar viena problema – bibliotekos pasirinkimas anketoje, buvo paklydusių, 

netyčia paspaudusių ne tą filialo pavadinimą. Gal stambesnis šriftas galėtų būti sąraše. 

                                                                    
4 Visi komentarai ataskaitoje pateikiami originalia, neredaguota, apklausos dalyvių ras yta kalba. 
Pasikartojantys komentarai pateikti vieną kartą. 
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Kadangi bibliotekininkas nori atostogų vasarą, dalis skaitytojų nespėja perskaityti visų knygų, jei nepasiima prieš 

bibliotekininko atostogas. O jei truputį prailginti skaitymo laikotarpį- savaitei dviem, kad ir iki rugsėjo vidurio. 

Dalyvavusių skaičius būtų kur kas didesnis. Čia tik mano darbinė patirtis. 

Prisijungiant, dažnai netiko slaptažodis, bet jų nepriminė. Rodė, kad toks dalyvis jau prisiregistravęs. 

Nemažai dalyvių galvojo, kad užtenka tik užsiregistruoti. Liko nesuvestos knygos. 

Metė seną registracijos formą. Kol klaviatūroje nepaspaudi ctrl ir f5 ir tik tada forma tinkama. Tai užtruko laiko 

iššiaiškinti. 

Nurodyti tiksliai, kaip prisijungti ar reikalingas, tik vardas, ar vardas ir pavardė. 

per explore ir mozilaleido prisijungti, tik per chrome buvo galima registruotis 

Šupaprastinti užduočių įvedimą. 

Daug knygų, kurios atitiko užduotis, nebuvo galima pairinkti, reikėjo skaityti tas, ką turėjom pagal sąrašą. Tai labai 

sumažino pasirinkimo teisę ir labai nepatiko skaitytojams. 

Gerai būtų, kad savo bibliotekos dalyvių ir užduotis įveikusių sąrašus matume ir mes, netik viešosios bibliotekos 

darbuotoja. 

sunkiau užregistruoti skaitytoja kurio vardas per trumpas 

Klaidino tai, kad rajonų filialai ne iš eilės surašyti, ir ne pagal abėcėlę. abėcėlę 

Mūsų vienas filialas registruodamasis nenurodė centrinės bibliotekos pavadinimo, tad nebuvo priskaičiuotas prie bendro 

mūsų dalyvavusių bibliotekų skaičiaus ir jos užsiregistravę skaitytojai t.p. liko ,,našlaičiais" :). Tad, gal registruojantis 

sistema galėtų ,,atpažinti" tą ,,paklydusį" filialą ir priskirti konkrečiai Centrinei bibliotekai, arba registracijos formoje 

būtų privalu įvesti kokio miesto Centrinei bibliotekai filialas priklauso. 

Vaikam užsiregistruoti nebuvo lengva, reikėjo pagalbos. Po registracijos patys vis vien savarankiškai negalėjo prisijungti. 

Ne visi dalyviai turėjo elektroninį paštą. 

padarykit paprastesnę registracija, be slaptažodžių, nes vaikai prisigalvoja...ir neprisimena sekančiam prisijungimui 

Šiūlyčiau geriau registraciją padaryti per bibliotekininką, kad prisijungęs jis galėtų suvesti dalyvių užduotis ir matyti 

visus priregistruotus dalyvius ir kas įveikė, o kas ne. Nes dalyviai vistiek prašo užregistruoti, tai daug patogiau būtų 

matyti registruotas jau dalyvis ar ne.i 

Škaitytojai nespėjo užsiregistruoti, nes registracija baigiasi tą pačią dieną kaip ir skaitymo iššūkis. 

Vienas bibliotekos skaitytojas iššūkį įveikė net 6 kartus. Tačiau jį iššūkiui taip pat turėjau registruoti 6 kartus vis kaip 

naują asmenį. gal būtų kitąmet įmanoma patobulinti šią vietą? 

Bibliotekos turėtų būti surašytos pagal abėcėlę, kad būtų galima aiškiai ir greitai surasti.  

Paini sistema, nepavykdavo prisijungti naudojant įprastu Google Chrome, pavykdavo tik per Firefox. 

 



VASARA SU KNYGA SKAITYMO IŠŠŪKIS 2020 

Puslapis 16 

Organižatorių darbas 

65,8 proc. respondentų organižatorių darbą įvertino labai gerai ir sklandž iai, 31,1 proc. gerai. Ne  

vienas respondentas organižatorių darbo nevertino blogai ar labai blogai. (Pav. 13.) 

Pav. 13. „Kaip vertinate organižatorių darbą?“ 1 – labai blogai; 5 – labai gerai. N-357, proc. 

 

Nauja svetaine  

62,2 proc. respondentų naują svetainę įvertino labai gerai, 29,7 proc. (Pav. 14) 

Pav. 14. „Kaip vertinate naują projekto svetainę“ 1 – labai blogai; 5 – labai gerai. N-357, proc. 
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Papildomi pasiu lymai de l Škaitymo is s u kio 

Komentarai5:  

Įsijungti į šią akciją nekyla problemų. Šiais metai dėl suprantamų priežasčių režultatai (bent jau mūsų bibliotekoje) 
bus kuklesni. Tai natūralu ir mes į tai žvelgiame požityviai. Šėkmės. 

Gal skaitymo iššūkyje turėtų būti vienokios užduotys vaikams, o kitokios suaugusiems. 

Šukviesti visus, iššūkį laimėjusius vaikus, į bendrą renginį 

Užkliuvo, kad birželio 1 d. iki pietų jau buvo nemažai įveikusių "Iššūkį". Kažkaip negarbingai atrodo. Šuprantama, 
varžytuvės... Bet pirmą dieną turėtumėte tik leisti užpildyti dalyvio anketą, o užduotis įvesti nuo birželio antros. 
Taisyklėse rašoma, kad registruojamos knygos, perskaitytos nuo 06.01, tai ir nepažeidinėkim tų taisyklių :) O šiaip 
buvo šauni akcija, labai sudominusi skaitytojus, aktyviai dalyvavom ir dalyvausim su malonumu kitąmet. Šėkmės 
organizatoriams! 

Ačiū esame dėkingi, kad tokios akcijos vyksta. Noriai dalyvauja visų amžių grupių dalyviai. Šėkmės Jums. 

Ačiū jums už įdomų projektą. Tai vienintelis projektas įtraukiantis įvairaus amžiaus skaitytojus.  

Ji reikalinga ir kad akcija būtų vykdoma ir toliau 

skirti lėšų didesniam kiekiui prižų 

Norėčiau, kad kieviena biblioteka gautų dalyvių sąrašus pabaigoje, ne tik centrinės 

Būtų gerai, kad pagrindiniai prižai būtų visoms apskritims. 

Džiaugiuosi šiuo projektu, dėkoju organižatoriams už Jūsų idėjas, darbą. Šėkmės organižuojant kitų metų skaitymo 
įšūkį. 

Norėtųsi, kad kiekviena biblioteka galėtų matyti per visą iššūkio laikotarpį dalyvių skaičių ir įveiktas užduotis 

Kad būtų galima pasitikrinti,kad bibliotekos skaitytojų užduotys tikrai įskaitytos. 

Vietoj skaitytojų registracijos kortelių geriau gauti knygų skirtukų ar atvirukų 

Ačiū už tokią šaunią, skatinančią skaitymą idėją 

vVisi tie kurie užsiregistravo skaitymo iššūkyje, bet jo neįveikė gautų dovanų paskatinamuosius prižus 

Reiktų įdomiau organižuoti, įtraukti ir visus skaitančius, nebūtinai pagal užduotis ir be užduočių žmonės daug 
skaito ir dar daugiau negu 5 knygas perskaito o lieka nepastebėti jūsų, tik mes bibliotekininkai juos matome ir 
skatiname.  

Pageidautina dalyvių apdovanojimui diplomus gauti iš organižatorių. Ačiū už sėkmingai organižuotą skaitymo 
iššūkį "Vasara su Knyga". 

 

                                                                    
5 Visi komentarai ataskaitoje pateikiami originalia, neredaguota, apklausos dalyvių ras yta kalba. 
Pasikartojantys komentarai pateikti vieną kartą. 


