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Įvadas
Mokslinėje literatūroje komunikacija (lot. communicatio – pranešimas) apibrėžiama kaip
bendravimas, keitimasis patyrimu, mintimis, išgyvenimais [1]. Komunikacijos proceso tikslas –
keičiantis informacija, jausmais, mąstymo turiniais subendrinti tai, kas iki tol, t.y. dar prieš pradedant
bendrauti, nebuvo bendra [2]. Organizacijos nariai (ar atskiros jos grupės, padaliniai) komunikacijos
procese keičiasi informacija, dalinasi patyrimu ir idėjomis siekiant bendro organizacijos tikslo, veiklos
efektyvumo ir rezultatų. Viešajame ir privačiajame sektoriuose vartojama efektyvumo sąvoka yra
neatsiejama vertinant bet kokios organizacijos veiklą. Organizacijos stengiasi nuolat analizuoti savo
veiklos rezultatus ir ieškoti galimybių pagerinti efektyvumo rodiklius.
Organizacijos komunikacija yra viena iš vadybos sričių, kur efektyvumo didinimas yra itin
aktualus. Vykstant informacijos sklaidai organizacijos viduje, komunikacijos procese dalyvauja visi
darbuotojai, todėl efektyvus vidinės komunikacijos procesas yra labai svarbus siekiant organizacijos
tikslų. Kokybiška ir tiksli komunikacija organizacijoje padeda išlaikyti darnius darbuotojų ir vadovybės
tarpusavio santykius, mažina darbuotojų kaitą, didina jų lojalumą, motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.
Efektyvi vidinė komunikacija skatina visos organizacijos tobulėjimą ir plėtrą, padeda jai pasiekti
geriausių rezultatų. Savalaikės informacijos stoka sukelia įvairias problemas, darbuotojai dažniau
patiria neigiamas emocijas ir stresą, negaudami reikalingos informacijos negali kokybiškai atlikti jiems
pavestas užduotis, praranda pasitikėjimą aukštesnio lygio vadovais.
Įvairūs vidiniai ir išoriniai faktoriai lemia, kad tobulų organizacijų ir nepriekaištingos vidinės
komunikacijos praktikoje nebūna.
Pagrindiniai sėkmingos vidinės komunikacijos rodikliai yra šie:
1) Organizacija suvokia vidinės komunikacijos svarbą ir vykdo vidinę komunikaciją;
2) Organizacija turi aiškias vidaus taisykles, misiją ir viziją, su kuriomis supažindinami visi
darbuotojai;
3) Turi vidinį intranetą, kuriame sudėta aktualiausia įstaigos informacija, kuris yra nuolat
atnaujinamas ir skaitomas. Jei jis neskaitomas – reikėtų pasirūpinti jo funkcionalumu ir
inovatyvumu;
4) Yra labai didelė arba labai specifinė, todėl leidžia laikraštį ar mėnesinius biuletenius;
5) Organizuoja bendras šventes, iškylas, stovyklas ir kitaip stengiasi, kad darbo aplinka būtų
patraukli;
6) Nuolat rengia reguliarius visos organizacijos susitikimus, renginius, kurių metu
pristatomos organizacijos naujovės, būsimi pokyčiai;
7) Skatina darbuotojus teikti pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti organizacijos veiklą,
atsižvelgia į tuos pasiūlymus. Organizuoja įvairias apklausas, siekiant sužinoti darbuotojų
jauseną organizacijoje ir kokių pastebėjimų ar pasiūlymų jie turi. Darbuotojai yra
įtraukiami į organizacijos veiklą ar net valdymą;
8) Siekia, kad darbuotojai su tiesioginiais vadovais bendrautų betarpiškai, nekurtų vidinių
sienų „jie“ ir „mes“;
9) Naujus darbuotojus priima šiltai, jiems priskiria kuratorius, o su senais darbuotojais
atsisveikina kaip su geriausiais draugais, kurie išeidami apie organizaciją palieka tik
teigiamus atsiliepimus [3].
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Išvardinti rodikliai šiame tyrime bus naudojami kaip matrica, siekiant įvertinti Lietuvos aklųjų
bibliotekos vidinės komunikacijos situaciją, nustatyti tobulintinas jos sritis ir pateikti rekomendacijas
vidinės komunikacijos proceso tobulinimui.
Tyrimo metodika
Tyrimo objektas – Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) vidinė komunikacija.
Tyrimo tikslas - įvertinti LAB vidinės komunikacijos situaciją, nustačius vidinės komunikacijos
proceso trukdžius, numatyti priemones vidinės komunikacijos proceso tobulinimui.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti LAB vadovų nuomonę apie vidinės komunikacijos situaciją organizacijoje.
2. Atskleisti visų LAB darbuotojų nuomonę apie vidinės komunikacijos proceso veiksmingumą
organizacijoje.
3. Nustatyti LAB vidinės komunikacijos proceso trukdžius.
4. Numatyti priemones vidinės komunikacijos proceso organizacijoje tobulinimui.
Tyrimo laikas. Tyrimas vykdytas 2018 m. kovo – gegužės mėn.
Tyrimo metodas. Tyrimas buvo atliekamas naudojantis apklausos duomenų rinkimo metodu –
anketine apklausa ir vykdytas dviem kryptimis:
1. Vadovų apklausa
Pirmosios apklausos metu atliktas preliminarus LAB vidinės komunikacijos situacijos
įvertinimas. Anketinės apklausos metodu raštu pagal iš anksto parengtą klausimyną (pateikiamas
tyrimo ataskaitos 2 priede) apklausti 4 aukščiausio ir vidutinio lygio LAB vadovai (2 direktoriaus
pavaduotojai ir 2 centrų vadovai). Tyrimui atlikti naudotas klausimynas, kurį sudaro 9 blokai atviro
tipo klausimų.
2. Visų LAB darbuotojų anketinė apklausa
Antrosios apklausos metu atlikta visų LAB darbuotojų anketinė apklausa raštu pagal iš anksto
parengtą klausimyną (pateikiamas tyrimo ataskaitos 3 priede).
Šios tyrimo dalies metu numatyti uždaviniai:
1. Išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie LAB vidinę komunikaciją.
2. Nustatyti LAB vidinės komunikacijos proceso trukdžius.
3. Atskleisti darbuotojų lūkesčius LAB vidinės komunikacijos proceso gerinimui.
Tyrimo imtis. 2018 m. sausio 1 d. LAB centre Vilniuje ir penkiuose bibliotekos padaliniuose
(Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje) dirbo 59 darbuotojai, iš jų faktiškai
dirbančių – 55 (4 darbuotojai buvo vaiko priežiūros atostogose). Apklausoje dalyvavo 70,9 proc.
darbuotojų, klausimynus užpildė ir grąžino 39 darbuotojai.
Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti naudotas klausimynas, kurį sudaro 26 (atviro tipo,
struktūrizuoti uždaro tipo arba plataus pasirinkimo, suteikiantys respondentui galimybę pasirinkti vieną
ar keletą atsakymų variantų) klausimai. Klausimynas visiems darbuotojams buvo išsiųstas elektroniniu
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paštu. Klausimynas susideda iš trijų dalių: įvadinės dalies (respondento supažindinimas su tyrimo tikslu
ir informacijos apie klausimyno užpildymą pateikimas); informacijos apie respondentą dalies,
naudojant kelis minimalius klasterius (respondento darbovietė – Vilnius arba LAB padalinys ir jo darbo
stažas bibliotekoje); pagrindinės (diagnostinės) dalies, kurią sudaro trys smulkesni blokai.
Anketinės apklausos duomenys apdoroti naudojant „Microsoft Excel“ programinį paketą. Analizė
atlikta modeliuojant grafinius vaizdus (diagramas) ir aptariant tyrimo rezultatus.
I. Tyrimo prielaidos. Lietuvos aklųjų bibliotekos vidinės aplinkos apibūdinimas
Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) – specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis –
tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės),
fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei
mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius.
LAB sudaro bibliotekos centras Vilniuje ir 5 padaliniai didžiuosiuose Lietuvos miestuose
(Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje). Neregiai skaitytojai taip pat aptarnaujami
LAB paslaugų punktuose, veikiančiuose savivaldybių viešosiose bibliotekose, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos filialuose, įvairiose globos įstaigose.
Bibliotekoje ilgą laiką (dešimtmečiais) veikė nusistovėjusi organizacinė struktūra. 2012 m. pirmą
kartą įvykdyti esminiai struktūros pokyčiai – sukurti trys pagrindiniai struktūriniai vienetai, centrai –
Informacijos išteklių centras, Vartotojų aptarnavimo centras ir Skaitmeninių paslaugų ir leidybos
centras. Struktūros atnaujinimas buvo reikalingas įvykdyti kokybinius vartotojų aptarnavimo pokyčius
ir sukurti alternatyvią – virtualią skaitytojų aptarnavimo sistemą. Taip pat buvo siekiama geresnės
vidinės komunikacijos su teritoriniais padaliniais. Vartotojų aptarnavimo centro vadovas tapo
tiesioginiu teritorinių padalinių darbuotojų vadovu.
Dar kartą pokyčiai LAB struktūroje įvyko 2016 m., atnaujinus Lietuvos aklųjų bibliotekos
nuostatus ir struktūros schemą (pateikiama tyrimo ataskaitos 1 priede). Buvę LAB filialai tapo
teritoriniais padaliniais, o jų vedėjos – vyriausiomis specialistėmis. Tai sukėlė ilgalaikį teritorinių
padalinių darbuotojų nepasitenkinimą.
2018 m. sausio 1 d. šešiuose LAB struktūriniuose padaliniuose dirbo 59 darbuotojai, iš jų 4 buvo
vaiko priežiūros atostogose, faktiškai dirbančių darbuotojų 55:
 Administracija (4 darbuotojai);
 Buhalterija (3 darbuotojai);
 Komunikacijos ir informacijos skyrius (3 darbuotojai);
 Informacijos išteklių centras (8 darbuotojai);
 Skaitmeninių paslaugų ir leidybos centras (14 darbuotojų);
 Vartotojų aptarnavimo centras (15 darbuotojų);
 Materialinių išteklių skyrius (8 darbuotojai).
Vidinė LAB komunikacija yra sudėtinga keliomis prasmėmis. Visų pirma, LAB yra tinklas, kurio
padaliniai yra geografiškai nutolę vienas nuo kito, veikiantys skirtinguose miestuose, esančiose
skirtingose šalies dalyse.
LAB yra centralizuota organizacija – tai yra, bibliotekos valdymo, apskaitos, leidybos funkcijos
vykdomos bibliotekos centre Vilniuje, kuris vartotojų aptarnavimo požiūriu yra taip pat skaitytojus
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aptarnaujantis, įvairias kultūrines paslaugas teikiantis LAB padalinys (ir vienas didžiausių). Tuo tarpu
kiti penki teritoriniai bibliotekos padaliniai vykdo tik vartotojų aptarnavimo funkcijas.
LAB darbuotojų dalyvavimas organizacijos veiklose yra labai skirtingas. Pagal darbo trukmę
organizacijoje juos būtų galima suskirstyti į tris dideles grupes:
1) dirbantys LAB daugiau kaip 20 metų,
2) dirbantys organizacijoje 5-20 metų,
3) darbo LAB patirtis – iki penkerių metų.
LAB yra unikali Lietuvos bibliotekų sistemos biblioteka, vykdanti itin specifinę veiklą –
specialiųjų formatų leidinių, skirtų negalinčių skaityti įprastų tekstų žmonėms, leidybą ir sklaidą. LAB
leidybinė veikla neatsiejama nuo technologinės aplinkos pokyčių, o informacijos vartotojų, turinčių
negalią ir/ar sutrikimų, aptarnavimas reikalauja nuolatinių bibliotekos pastangų, domėjimosi
inovacijomis, naujų paslaugų ir produktų kūrimo. Todėl LAB personalui reikalingos išskirtinės
kompetencijos, kurias būtina nuolat tobulinti. Pastebima tendencija – tobulėti, mokytis, įgyti naujų
įgūdžių labiausiai motyvuota ir pasirengusi trečioji, mažiausia darbo LAB trukme pasižyminti
darbuotojų grupė. Tuo tarpu dalis ilgiau nei 20 metų bibliotekoje dirbančių darbuotojų ne tik itin
skeptiškai vertina naujoves ir pokyčius, bet ir įvairiais būdais mažina kitų darbuotojų motyvaciją
(pavyzdžiui, kritiškais atsiliepimais apie visus pokyčius LAB veikloje, technologines ir kitas naujoves
ir su jomis susijusius darbuotojų vykdomus darbus, darbų rezultatus ir pan.).
Vyriausioji (ir darbo trukmės, ir amžiaus prasmėmis) LAB personalo dalis organizacijoje jaučiasi
labiausiai nesaugiai, nevertinami. Tačiau ši darbuotojų dalis savo didžiausią vertę įvardija kaip
„patirtį“, kurios išraiška dažniausiai ir yra jų išdirbti organizacijoje metai. Ne kartą bandyta šiuos
darbuotojus įtraukti į naujų paslaugų kūrimą, įvairią projektinę veiklą, bet dažnai šie bandymai
nesulaukia atgarsio.
II. Tyrimo rezultatai
LAB vidinės komunikacijos vertinimas (vadovų požiūris)
Siekiant išsiaiškinti, kaip LAB vidinę komunikaciją vertina organizacijos vadovai, su kokiais
iššūkiais ir problemomis susiduriama vidinės komunikacijos procese, tyrimo metu 4 aukščiausio ir
vidutinio lygio bibliotekos vadovai atliko organizacijos vidinės komunikacijos situacijos įvertinimą ir
jos atitikimą sėkmingos vidinės komunikacijos organizacijoje „vizijai“ (rodikliams). LAB vadovų
atsakymai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. LAB vidinės komunikacijos situacijos įvertinimas
1. LAB supranta vidinės komunikacijos svarbą ir vykdo vidinę komunikaciją. Viena pagrindinių šio
tyrimo siekiamybių – tobulinti LAB vidinės komunikacijos procesus.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip manote, ar pakankamai A: Vadovų lygmenyje pakankama.
LAB skiria dėmesio vidinei B: Komunikacija yra neatsiejama sėkmingos veiklos dalis.
komunikacijai ir ar ją vykdo Komunikacijai per daug skiriamo dėmesio negali būti. LAB skiria
pilna apimtimi?
nemažai dėmesio, laiko, pastangų vidinei komunikacijai, tačiau ji
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galėtų vykti intensyviau.
C: LAB administracija skiria daug laiko ir pastangų vidinei
komunikacijai, tačiau ne visi darbuotojai tą vertina ir noriai
komunikuoja, geranoriškai įsitraukia.
D: Pakankama.
2. LAB turi direktoriaus įsakymu patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, su kuriomis pasirašytinai
supažindinti visi darbuotojai. Bibliotekos misija ir dalinai vizija apibrėžtos LAB nuostatuose,
patvirtintuose LR kultūros ministro įsakymu 2016 m.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip vertintumėte LAB vidaus A: Taisyklės, misija ir vizija yra labai aiškios. Nedaug institucijų turi
taisyklių, misijos ir vizijos tokią aiškią misiją kaip LAB. Drastiškų pasikeitimų misijoje ar
aiškumą?
Kaip
su
šia vizijoje nebuvo. Su naujais (LAB) nuostatais darbuotojai buvo
informacija yra supažindinami supažindinti. Kitas klausimas – kiek patiems darbuotojams tai svarbu.
visi darbuotojai?
B: LAB vidaus taisyklės, misija ir vizija yra pateiktos aiškiai, be
dviprasmybių ir skelbiama viešai. Darbuotojams buvo išsiųsti
aktualūs dokumentai ir periodiškai, kartu su darbų saugos
instruktavimu, primenama apie LAB vidaus taisykles.
C: Ši informacija yra aiški ir suprantama. Su vidaus taisyklėmis ir
visais pakeitimais kiekvienas darbuotojas yra supažindinamas
pasirašytinai.
D: Vidaus taisyklės, misija ir vizija suformuluotos aiškiai,
(skelbiamos viešai) visi darbuotojai turi galimybę susipažinti.
3. LAB turi vidinį intranetą, tačiau jo pildymas turiniu ir naudojamumas yra tobulintinas.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip
vertintumėte
LAB A: O mes turime intranetą?
intraneto funkcionalumą ir B: LAB šiuo metu neturi savo veikloms turimo intraneto. Intranetas
aktualumą? Kaip intensyviai galėtų būti vienas iš vidinės komunikacijos gerinimo įrankių.
darbuotojai juo naudojasi?
C: Intranetas yra, tačiau juo nėra naudojamasi pakankamai
intensyviai. Taip yra todėl, kad nėra sukurta patogios techninės
bazės.
D: Nežinau, ar/kaip naudojasi darbuotojai. Pati esu anksčiau
naudojusi, bet paskutiniais metais nesinaudoju.
4. LAB yra unikali šalies bibliotekų sistemos biblioteka, vykdanti itin specifinę veiklą ir turinti visoje
šalies teritorijoje išdėstytus, geografiškai vienas nuo kito nutolusius padalinius. Siekdama, kad
pagrindinė einamoji informacija pasiektų visus darbuotojus, biblioteka kas savaitę leidžia naujienlaiškį.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip dažnai LAB leidžia A: Leidžia savaitinį naujienlaiškį.
laikraštį
ar
mėnesinius B: Informacinis skaitmeninis leidinys su aktualia praėjusios ir
biuletenius?
einamosios savaitės informacija, platinamas kas savaitę.
C: Informaciniai biuleteniai yra leidžiami vieną kartą per savaitę ir
išplatinami darbuotojams el. paštu.
D: Kiekvieną savaitę leidžiamas naujienlaiškis.
5. Bandymai organizuoti bendras šventes – suburti darbuotojus Kalėdų, gimtadienių, jubiliejų proga –
iki šiol nepasižymėjo didele sėkme. Visų pirma, šias šventes reikia suorganizuoti – tai užima laiko ir
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reikalauja pastangų. Organizuoti švenčių niekas nesiveržia, o atsiliepimai apie įvykusias šventes
dažniausiai būna kritiški. Antra, darbuotojai susirinkę bendrauja vangiai, dažniausiai mažomis
grupelėmis ir su tais bendradarbiais, su kuriais ir kasdien dažniausiai susiduria darbo aplinkoje. Išvykti
į iškylas darbuotojai gali nebent projektinėse veiklose. Susiformavusios kai kurios projektų komandos
yra sektinas ir sėkmingas pavyzdys.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip dažnai LAB organizuoja A: Paprastai kartą metuose.
bendras
šventes,
iškylas, B: Atsižvelgiant į tai, kad LAB neturi lėšų, kurias galėtų skirti šioms
stovyklas?
priemonėms, pakankamai dažnai. Kiekvieno darbuotojo gimtadienis
paminimas savaitiniame naujienlaiškyje ir taip pat gimtadienis
paminimas kolegų sveikinimais.
C: Visų darbuotojų susirinkimai organizuojami kartą metuose, tačiau
progų susitikti yra daugiau. LAB darbuotojai susitinka, pabendrauja
įvairiuose mokymuose, renginiuose, pvz., stovykloje Zelvoje ir kitur.
D: Kasmet įvyksta metinis susirinkimas – išklausoma ataskaita, po to
– šventinis vakarėlis, kartais protmūšis (išskyrus 2017 m.). Prieš
Kalėdas darbuotojai kviečiami išgerti kavos ir pabūti kartu, kviečiami
įsitraukti į Užgavėnių šventę. Esame šventę darbuotojų gimtadienius
ne bibliotekoje (vienu metu bibliotekoje dirbo daug birželio mėnesį
gimusių darbuotojų). Direkcija kartu su centrų vadovais yra
surengusi bendrų susitikimų ne bibliotekoje.
6. Organizacija stengiasi kiek įmanoma išsamiau informuoti ir supažindinti darbuotojus su pokyčiais,
tačiau susiduria su sunkumais organizuoti bendrus susirinkimus dažniau nei kartą per metus, kadangi
teritoriniai padaliniai yra 100-200 km ir daugiau atstumu vienas nuo kito, turi nedaug darbuotojų (1-4)
ir privalo užtikrinti nenutrūkstamą veiklą. O LAB centras Vilniuje vykdo specialiųjų formatų leidinių
leidybą, koordinuoja savanorystės veiklą, didina leidybos apimtis, rengia investicinius ir kitus
projektus, juos įgyvendina. Vadovaujantys bibliotekos darbuotojai turi daug funkcijų ir didelę
atsakomybę, jų užimtumas nuolat yra maksimalus, todėl darbuotojų susirinkimus organizuoti yra
sudėtinga.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Pakomentuokite darbuotojams A: Su turimais finansiniais ištekliais kokybė yra gera. Darbuotojų
skirtų renginių organizavimo įsitraukimas vangus, požiūris retai pozityvus.
kokybę
ir
darbuotojų B: Dauguma linkę dalyvauti, renginius vertina skeptiškai, vis randa
įsitraukimą į organizavimą ir „trūkumų“, tačiau patys vengia inicijuoti ir organizuoti renginius.
dalyvavimą juose.
C: Kokybę vertinčiau kaip pakankamai gerą, tačiau ne visi
darbuotojai įvertina organizuojančiųjų pastangas. Nors darbuotojai,
organizuojantys renginius, tai daro savanoriškai, kai kurių
darbuotojų nuomone, tai yra jų prievolė. Kartais susilaukiame ne
padėkos, o aštrios kritikos.
D: Renginiai pagal galimybes organizuojami puikiai. Darbuotojai ne
visi noriai įsitraukia patys, reikia paskatinimo, paraginimo, o kiti ir
visai niekur nedalyvauja. Kai kurie dirba noriai, energingai ir labai
nuoširdžiai, negailėdami laiko.
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Klausimas:
Kokiomis
kitomis
priemonėmis stengiamasi, kad
darbo aplinka būtų patraukli?

Vadovų atsakymai:
A: (praleistas klausimas).
B: Stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno darbuotojo interesus ir sudaryti
jam galimybes darbą derinti su studijomis, sportu, gydymosi
reikmėmis ir kt.
C: Organizuojamos įvairios akcijos, pvz.: „Bėk į LAB su
čempionais“, darbuotojai skirti dalyvauti tik jiems skirtuose
vidiniuose darbuotojų mokymuose.
D: Ieškoma naujų veiklų, kūrybingai įgyvendinami projektai.
Atnaujinti kai kurie baldai, darbui reikalinga techninė įranga,
suorganizuojami kvietimai į sporto klubus, rengiami bendri pietūs.
Toks bendravimas labai svarbus.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Pakomentuokite
visos A: Kartą per metus, ir jie yra reikšmingi ir svarbūs. Tiesioginis
organizacijos
susitikimų, bendravimas ir grįžtamasis ryšys leidžia atsakyti į visus rūpimus
kuriuose
pristatomos klausimus nepalyginamai geriau, nei bendraujant įvairiomis ryšio
organizacijos naujovės, būsimi priemonėmis.
pokyčiai, dažnumą ir šių B: Kartą per metus. Susitikimai labiau gerina mikroklimatą, o
susitikimų reikšmę vidinei informacijai ir turiniui perduoti skirtos informacinės technologijos.
komunikacijai.
C: Kartą metuose. Kai yra numatomi svarbūs pokyčiai (pvz.,
organizacinės struktūros pakeitimai), susitikimai organizuojami
dažniau. Tokie susitikimai yra reikšmingi, nes visiems darbuotojams
pateikiama vienoda informacija, todėl sumažėja įvairių gandų ar
iškreiptos informacijos paskleidimo galimybė.
D: (praleistas klausimas)
7. LAB darbuotojus šiuo metu santykinai būtų galima suskirstyti į šias pagrindines grupes: dirbantys
ženkliai daugiau kaip 20 metų (sąlyginai pavadinkime Pirmoji grupė); dirbantys 5-10 metų (Antroji
grupė) ir turintys iki 5 metų darbo stažą šioje bibliotekoje (Trečioji grupė). Absoliutinti negalima,
tačiau galima būtų išskirti šioms grupėms būdingas tendencijas. Trečiąją grupę sudaro beveik vien
išimtinai konkursus į darbo vietą laimėję darbuotojai, atsirinkti pagal profesines kompetencijas, turimus
įgūdžius ir asmenines savybes. Tai dažniausiai motyvuoti, besidomintys su jų pareigomis susijusiomis
aplinkų naujovėmis ir patys teikiantys pasiūlymus, kaip jas galima įdiegti ir naudoti jų ir kolegų darbe,
ieškantys įvairios naudingos informacijos ir pasidalijantys ja su bibliotekos vadovybe ir kolegomis.
Antrajai grupei priklauso darbuotojai, jau užsirekomendavę kaip specialistai, kai kurie spėję pakilti
karjeros laiptais. Jie yra įgiję reikalingų darbui kompetencijų, dažnai atstovauja LAB kitose įstaigose ir
organizacijose. Trečioji grupė yra sudėtingiausia. Šie darbuotojai jaučiasi tikraisiais įstaigos
šeimininkais, „čiabuviais“, ir tikroji biblioteka jiems atrodo ta, kurią jie rado ateidami dirbti. Visi įvykę
pokyčiai, ypač per pastarąjį dinamišką dešimtmetį, jiems atrodo drastiškas „jų bibliotekos“ griovimas,
bereikalingi, nenaudingi, gąsdinantys, nesuprantami. Jie nepritaria bet kokiems pokyčiams, juos
kritikuoja, neigiamai aptarinėja, darbe jaučiasi nevertinami, „nustumti“. Tačiau paprašyti teikti savo
pasiūlymus, dažniausiai neturi jokių konkrečių įžvalgų ir negali pateikti konstruktyvių pasiūlymų.
Kiekviena grupė, be abejo, turi išimčių.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Kaip
LAB
darbuotojai A: Aplinka tikrai demokratiška, galimybė teikti pasiūlymus visada
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skatinami teikti pasiūlymus yra. Pačiai teko siūlyti ir gauti pritarimą ne vienai idėjai. Į
LAB veiklos gerinimui ir ar į pasiūlymus atsižvelgiama, jie išdiskutuojami ir sprendimai priimami
pasiūlymus atsižvelgiama?
vadovų posėdžiuose, pasveriant visus „už“ ir „prieš“.
B: Vykdant įvairias veiklas, pasitaiko klaidų, nenumatytų situacijų.
Kartu su darbuotojais ieškoma tinkamų sprendimų. Darbuotojai
įtraukiami į įvairias projektines veiklas, suteikiama galimybė teikti
projektų idėjas.
C: Pasiūlymus gali teikti nuolat, bendraudami su tiesioginiais
vadovais. Pasiūlymai svarstomi ir, jei atitinka LAB veiklos tikslus ir
planus, yra įgyvendinami. Darbuotojai kviečiami prisidėti prie
įvairios LAB veiklos.
D: Darbuotojai skatinami teikti pasiūlymus, kviečiami išsakyti savo
pageidavimus. Pasiūlymai apsvarstomi ir, jei jie naudingi,
įgyvendinami.
8. Priešprieša „jie“ ir mes“ atsiranda dažniausiai dėl 7 punkte įvardintos Pirmosios grupės nuostatų.
Siekiant, kad biblioteka ne stagnuotų, o atitiktų besikeičiančius vartotojų poreikius ir optimaliai
vykdytų savo funkcijas, o valdymo procesų nestabdytų neigiamai ir skeptiškai nusiteikusi naujovių
nenorinti personalo dalis, buvo pakeista bibliotekos struktūra – įvesta trijų pagrindinių centrų sistema, o
jiems vadovauti pakviesti gerai užsirekomendavę darbe, aktyvūs, motyvuoti nauji darbuotojai. Tai
sąlygojo Pirmosios grupės nepasitenkinimą, kurio apraiškos – vadovo ignoravimas, dirbtinis problemų
kūrimas. Jokių dirbtinių barjerų ar vidinių sienų LAB vadovybė nekuria. Jos atsiranda iš neigiamų
pačių darbuotojų nuostatų.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
LAB
stengiamasi,
kad A: Su teiginiu sutinku. Dirbu LAB tik trečius metus ir mane
darbuotojai su tiesioginiais nustebino, kad bet kuris darbuotojas tik panorėjęs gali eiti pas
vadovais
bendrautų direktorę ir godotis.
betarpiškai, nekurtų vidinių B: Taip. Darbuotojams nėra jokių apribojimų bendrauti su
sienų „jie“ ir „mes“. Pagrįskite tiesioginiu vadovu ar bet kuriuo kitu vadovu darbo ar asmeniniais
savo nuomonę.
klausimais. Kaip tik, darbuotojai skatinami iškilus klausimams
kreiptis į tiesioginį vadovą ir spręsti klausimą kartu.
C: Taip. Vadovaujančias pareigas LAB užimantys darbuotojai yra
kompetentingi, todėl nėra poreikio kurti autoriteto dirbtinai
vadovaujant ar perdėtai kontroliuojant darbuotojus.
D: Taip. Vadovų susirinkimuose aptariami darbai, sprendžiamos
problemos. Visi klausimai aptariami padaliniuose su įvairaus lygio
specialistais. Bendraujama labai geranoriškai, tačiau tenka išgirsti
„jūs ten. Vilniuje“ ar pan.
9. Nauji darbuotojai supažindinami su LAB patalpomis, darbuotojais, jiems priskiriamas kuratorius, į
kurį jie gali kreiptis iškylančiais klausimais. Deja, ne visi darbuotojai išeidami iš darbo LAB, lieka
geriausiais jos draugais ir skleidžia apie organizaciją tik geriausius atsiliepimus.
Klausimas:
Vadovų atsakymai:
Ar sutinkate su teiginiu: „LAB A: Sutinku, kad LAB naujus darbuotojus priima šiltai ir priskiria
naujus darbuotojus priima kuratorius. Taip pat sutinku, kad atsisveikina draugiškai ir šiltai. Ar
šiltai,
jiems
priskiria visi išeinantys palieka teigiamus atsiliepimus, drįsčiau abejoti. Bet
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kuratorius, o su senais
darbuotojais atsisveikina kaip
su geriausiais draugais, kurie
išeidami apie organizaciją
palieka
tik
teigiamus
atsiliepimus. Pagrįskite savo
nuomonę.

manau, kad neįmanoma tikėtis vien tik teigiamų.
B: Taip, darbuotojai priimami šiltai ir dažnu atveju tiesioginis
vadovas ir būna darbuotojo kuratorius. O darbuotojui išeinant iš
darbo būna rengiamas atsisveikinimo susibūrimas.
C: Sutinku. Darbuotojai LAB yra vertinami, pasitinkami ir išlydimi
šiltai.
D: Taip, sutinku. Nauji darbuotojai priimami draugiškai,
supažindinami su visais darbuotojais, jiems surengiama ekskursija
(po LAB). Vadovai stengiasi naujokams rodyti daugiau dėmesio. Ir su
išeinančiais atsisveikinama pagarbiai.

LAB vidinės komunikacijos vertinimas (visų LAB darbuotojų požiūriu)
Informacija apie respondentus
2018 m. sausio 1 d. LAB centre Vilniuje faktiškai dirbo 35 darbuotojai (4 buvo vaiko priežiūros
atostogose, jie apklausoje nedalyvavo), penkiuose bibliotekos padaliniuose Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje ir Ukmergėje – 20. Tyrime dalyvavo ir klausimynus užpildė 39 darbuotojai
(70,9 proc. nuo bendro 2018 m. sausio 1 d. faktiškai dirbusių 55 darbuotojų skaičiaus), iš jų 26
dirbantys LAB centre Vilniuje ir 12 kitame LAB padalinyje (ne Vilniuje), 1 respondentas darbo vietos
(Vilnius ar kitas LAB padalinys) nenurodė (1 klausimas). Didžioji dalis respondentų (40 proc.) – LAB
darbuotojai, kurių darbo stažas organizacijoje nuo 5 iki 20 metų, nauji LAB darbuotojai sudarė 34 proc.
respondentų, dirbančių ilgiau nei 20 metų – 26 proc. 1 respondentas darbo stažo LAB nenurodė (2
klausimas) (1 pav.).

1 pav. Respondentų darbo stažas LAB (N = 38)
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Organizacijoje naudojami vidinės komunikacijos kanalai ir jų efektyvumo įvertinimas
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti LAB naudojamų vidinės komunikacijos kanalų
efektyvumą. Respondentų atsakymai į klausimą kokiais kanalais (komunikacijos priemonėmis)
bibliotekos darbuotojus pasiekia informacija apie LAB tikslus, planus ir veiklą (18 klausimas),
atskleidė, kad populiariausi informacijos perdavimo kanalai LAB – naujienlaiškis, kuris kartą per
savaitę elektroniniu paštu siunčiamas visiems darbuotojams (pažymėjo 87 proc. respondentų),
bibliotekos tinklalapis (62 proc.) arba informacija, kurią darbuotojams suteikia jų tiesioginis vadovas
(51 proc.). Mažiausiai apie LAB veiklą darbuotojai sužino iš išorės aplinkos – spaudos, televizijos ar
kt. įstaigų (8 proc.) (2 pav.).

2 pav. Kanalai, kuriais darbuotojai gauna informaciją apie LAB tikslus, planus, veiklą (N = 39)

Respondentų atsakymai į klausimą, kokiais dažniausiai kanalais jie gauna informaciją apie
organizaciją (20 klausimas) parodė, kad populiariausios komunikacijos priemonės informuojant
darbuotojus apie LAB – elektroninis paštas (nurodė 67 proc. respondentų), tiesioginis bendravimas
(pokalbiai su vadovais, padaliniuose ir kt.) (62 proc.) arba iš kolegų (44 proc.) (3 pav.).
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3 pav. Priemonės, kuriomis darbuotojai dažniausiai gauna informaciją apie organizaciją (N = 39)

Bibliotekos darbuotojų buvo klausiama, ar juos tenkina naujienlaiškių turinys (informacijos
aktualumas, išsamumas ir pan.) ir prašoma pateikti pasiūlymus, kokios informacijos jame dar galėtų
būti (19 klausimas). 74,3 proc. respondentų nurodė, kad naujienlaiškis yra pakankamai informatyvus.
Kas ketvirtas darbuotojas pažymėjo, kad informacijos galėtų būti daugiau, pasirinkusieji šį atsakymo
variantą pasiūlė:
„Naujienlaiškyje darbuotojai dažniausiai būna supažindinami su tą pačią savaitę vyksiančiais (arba jau
įvykusiais) renginiais. Tačiau galėtų būti daugiau informacijos apie LAB planuojamas veiklas arba kitose
įstaigose vyksiančius (po kelių savaičių ar mėnesio) renginius, kad ir kiti LAB darbuotojai apie tai žinotų,
nes tradiciškai beveik visur dalyvauja tie patys LAB darbuotojai. Renginiai, veiklos gali būti aktualios ar
susijusios ir su kitų LAB darbuotojų veiklos sritimi, tačiau jie apie tai tiesiog nieko nežino“
„Jei apie vyksiančius svarbius renginius, apsilankiusius žymius svečius, iniciatyvas daugiau informuotų
teritoriniai ir kiti padaliniai“
„Apie patvirtintus, numatomus projektus“
„Reikėtų informacijos tęstinumo, jei paskelbta, kad vyko svarbus posėdis, kuriame dalyvavo LAB atstovai,
norėtųsi vėliau sužinoti apie rezultatus, sprendimus ir kt.“
„Naujienlaiškyje talpinama labai daug informacijos, kuri talpinama ir LAB naujienose ar Facebook
profilyje – ta prasme ji dubliuojama. Man norėtųsi daugiau bendrosios, neoficialiosios informacijos, kuri
dažniausiai nepasiekia padalinių. Oficialiąją aš seku ir šiaip gaunu. Pavyzdžiui LABAI NAUDINGA yra
informacija kas kur išvyksta ar dalyvauja einamąją savaitę, kas kur išeina, kokios kelionės numatomos.
Visuomet tai naudinga žinoti. Panašių dalykų norėtųsi daugiau“
„Galėtų būti daugiau informacijos apie aktualijas, įvairias problemas ir jų sprendimą ir pan.“
„Visiškai netalpinama informacija apie padalinių veiklą, tarsi jų ir nebūtų“
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„Apie planuojamus vykdyti ir vykdomus projektus, dažniausiai apie tai informuojama jau įvykdžius“

Atsakydami į klausimą, ar darbuotojai gauna pakankamai informacijos, reikalingos jų darbo
funkcijoms atlikti (21 klausimas), 31 proc. respondentų pažymėjo, kad jie gauna visą informaciją. 46
proc. nurodė, kad gaunamos informacijos jiems pakanka. Kas penktas respondentas (20 proc.) mano,
kad jo darbui reikėtų daugiau informacijos. 3 proc. darbuotojų atsakė, kad informacijos gauna mažai (4
pav.).

4 pav. Darbui reikalingos gaunamos informacijos vertinimas (N = 39)

Respondentų atsakymai atskleidė, kad darbui reikalingą informaciją (22 klausimas) jiems
dažniausiai suteikia tiesioginis vadovas (76 proc.). Kas antras darbuotojas (50 proc.) pažymėjo, kad ją
gauna iš kolegų, 42 proc. iš bibliotekos administracijos (5 pav.). Pasirinkusiųjų atsakymo variantą
„kita“ komentarai:
„Bibliotekos steigėjas“
„Profesinė literatūra, tinklalapiai“
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5 pav. Subjektas, perteikiantis respondentams darbui reikalingą informaciją (N = 38)

Komunikacijos teorijoje skiriamos dvi vidinės komunikacijos rūšys: 1) vertikalioji (aukščiausios
grandies vadovai informaciją perduoda žemiausios grandies darbuotojams ir atvirkščiai); 2)
horizontalioji (informacijos sklaida tarp hierarchiniu požiūriu vienodo lygio darbuotojų). Tyrimo metu
buvo siekiama nustatyti komunikacijos trukdžius bibliotekos darbuotojams bendraujant su tiesioginiu
vadovu (vertikalioji komunikacija „iš viršaus į apačią“) ir kolegomis (horizontalioji komunikacija) (23
ir 24 klausimas). Didžioji dalis respondentų (78 proc.) atsakė, kad trukdžių komunikuojant su
tiesioginiu vadovu jie nepatiria, 11 proc. su tiesioginiu vadovu bendrauja tik esant būtinybei, nes neturi
poreikio su juo bendrauti. 8 proc. atsakiusiųjų pažymėjo, kad iš tiesioginio vadovo juos pasiekia
neišsami ir neaiški informacija (6 pav.).
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6 pav. Vidinės komunikacijos trukdžių su tiesioginiu vadovu vertinimas (N = 37)

Tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis respondentų (81 proc.) patenkinti komunikacija su
kolegomis, 14 proc. patiria trukdžius dėl empatijos stokos (7 pav.). 16 proc. tyrimo dalyvių (atsakymo
variantas – „kita“) nurodė:
„Nedraugiški santykiai tarp kolegų“
„Yra darbuotojų, su kuriais norisi išvengti bendravimo ar atsiriboti dėl jų asmeninių savybių, neverbališkai
demonstruojamo ir išsakomo skeptiško ir/ar neigiamo požiūrio į neišvengiamus bibliotekos veiklos pokyčius
ir naujoves, pasenusių nuostatų, neadekvataus savęs ir aplinkinių vertinimo. Tokie darbuotojai savo elgesiu
demotyvuoja ir demoralizuoja kitus darbuotojus, daro blogą įtaką mikroklimatui, gesina naujai įsiliejusių į
kolektyvą darbuotojų entuziazmą“
„Kiek reikalinga darbo funkcijoms“
„Turiu nemažą kasdienių darbų krūvį. Bendravimui laiko galiu skirti labai nedaug ir ne kasdien“
„Per [...] savo darbo LAB metų jau pripratau, kad vienodo lygio darbuotojai kažkodėl sunkiai komunikuoja
[...]. Nežinau, kodėl taip yra, tai gali būti mano asmeninė problema, kurios aš tiesiog nesuprantu ir
nežinau. Tačiau visos mano pastangos bendrauti, dažniausiai baigiasi nenuoširdumu iš kitos šalies.
Pirmaisiais mano darbo LAB metais, man sakydavo kolegos, kad taip yra todėl, kad aš naujokė ir manęs
niekas gerai nepažįsta. Tačiau jau praėjo [...] metų, bet situacija liko tokia pati. Esu girdėjusi vertinimą,
kad aš tiesiog nesuprantu kitų [...] darbo pobūdžio, nes mano darbas labai skiriasi nuo jų, todėl kiti [...]
nemato prasmės su manimi bendrauti. Gal taip yra, nežinau, tačiau jau pripratau prie komunikacijos
nebuvimo. Manau, kad tai ir mano kaltė, bet kaip turėčiau pakeisti savo elgesį ir požiūrį nežinau“

7 pav. Komunikacijos trukdžių tarp vienodo lygio darbuotojų vertinimas (N = 37)
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Tyrimo metu respondentų buvo prašoma nurodyti asmeninio bendravimo trukdžius (25
klausimas). Darbuotojų atsakymų rezultatai atskleidė, kad 78 proc. respondentų savo asmeninėje
komunikacijoje jokių trukdžių neįžvelgia. Kas ketvirtas darbuotojas (24 proc.) mano, kad sėkmingai
komunikacijai darbe trukdo skirtingai interpretuojama informacija, 16 proc. respondentų komunikaciją
apsunkina skirtingas informacijos supratimas (8 pav.).

8 pav. Asmeninių bendravimo trukdžių vertinimas (N = 37)

Vidinės komunikacijos poveikis darbuotojų lojalumui ir darbo motyvacijai
Organizacijos vidinės komunikacijos problemos daugiausia lemia organizacijos narių tarpusavio
santykius, įstaigos kultūrą ir klimatą. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti bibliotekos darbuotojų
motyvacinę būseną. Respondentų atsakymai į klausimą, ar jie patenkinti savo darbu (3 klausimas)
parodė, kad 84 proc. LAB darbuotojų yra patenkinti savo darbu, 16 proc. savo darbą vertina
vidutiniškai (nei patenkinti, nei nepatenkinti). Darbuotojų, kuriems darbas LAB nepatinka, nebuvo (9
pav.).
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9 pav. Respondentų pasitenkinimas savo darbu (N = 38)

Atsakydami į klausimą, kaip patys darbuotojai vertina savo kasdieninę motyvaciją dirbti (8
klausimas), didžioji dalis (arba 95 proc.) LAB darbuotojų nurodė, kad jie dirba motyvuotai, iš jų 54
proc. atsakiusiųjų rinkosi atsakymo variantą „pakankamai motyvuotas“, kas trečias respondentas (31
proc.) – „labai motyvuotas“. Vidutiniškai savo motyvaciją dirbti įvertino 15 proc. (10 pav.).

10 pav. Asmeninės respondentų kasdieninės darbo motyvacijos vertinimas (N = 39)

Vertindami bendradarbių kasdieninę motyvaciją dirbti (9 klausimas) respondentai pažymėjo,
kad, jų nuomone, motyvuotai dirba mažiau nei pusė (44 proc.) kolegų, 46 proc. dirba vidutiniškai
motyvuotai, nemotyvuotai – 10 proc. (11 pav.).
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11 pav. Kolegų kasdieninės darbo motyvacijos vertinimas (N = 39)

Labiausiai respondentus darbe motyvuoja įdomus darbas (65 proc.), geros darbo sąlygos (62
proc.) ir darbuotojo profesinių kompetencijų vertinimas (49 proc.) (12 pav.). Mažiau svarbūs
motyvaciniai veiksniai tyrimo dalyviams yra lanksčios darbo sąlygos (22 proc.) ir draugiški santykiai
su bendradarbiais (16 proc.). 11 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymo variantą „kita“, pažymėjo:
„Didžiulis šios unikalios bibliotekos potencialas“
„Priimant svarbius sprendimus, kurie liečia darbuotoją, ne tik laikomasi įstatymų ir taisyklių, bet visada
paisoma žmogiškumo“
„Bibliotekos vartotojai“
„LAB vartotojų pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis“
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12 pav. Labiausiai darbe motyvuojantys veiksniai (N = 37)

Labiausiai darbuotojus demotyvuoja (12 klausimas) mažas darbo užmokestis (44 proc.), blogas
mikroklimatas (38 proc.) ir pokyčiai organizacijoje, kuriuos respondentai vertina neigiamai (26 proc.)
(13 pav.). 21 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymo variantą „kita“ jį pakomentavo:
„Nėra“
„Kai kurių kolegų požiūris į darbą, darbo nevertinimas, nesijautimas komandos dalimi“
„Dalies darbuotojų atgyvenęs požiūris ir atgyvenusios nuostatos, kurių neveikia jokie bandymai tai
pakeisti. Dalies darbuotojų didelis savo, kaip specialisto ir darbuotojo, kompetencijų ir įgūdžių
pervertinimas, ir šių darbuotojų ilgametis veiklos simuliavimas“
„Suprantu, kad bet kokiomis aplinkybėmis privalau atlikti savo darbą“
„ ... kartais labai demotyvuoja iš išorės ateinantys neigiami atsiliepimai. Kai ateinantys žmonės atneša
blogus vertinimus (visuomenėje vadinamus „pletkus“), su pasitenkinimu juos perpasakoja ir kai negali jų
sustabdyti, privalai išklausyti... Tuomet reikalingos papildomos pastangos, kad atlaikyti neigiamas
nuostatas ...“
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13 pav. Labiausiai darbe demotyvuojantys veiksniai (N = 34)

Darbuotojų atsakymai į klausimą kaip jie vertina savo domėjimąsi Lietuvos aklųjų bibliotekos
tikslais, planais, vykdomais projektais (10 klausimas) atskleidė, kad organizacijos veikla yra svarbi ir ja
domisi beveik visi (95 proc.) respondentai, iš jų domisi pakankamai – 51 proc., labai domisi – 44 proc.
5 proc. atsakiusiųjų pažymėjo, kad jie „domisi tik tiek, kiek tai reikalinga darbui“. Pasirinkusių
atsakymų variantus „nelabai domiuosi“ arba „visai nesidomiu“ nebuvo (14 pav.).

14 pav. Respondentų domėjimasis LAB tikslais, planais, vykdomais projektais (N = 39)

Respondentų atsakymai rodo, kad 64 proc. darbuotojų didžiuojasi dirbdami bibliotekoje, iš jų
labai didžiuojasi 26 proc. Atsakymo variantą „nei didžiuojuosi, nei nesididžiuoju“ pasirinko 36 proc.
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darbuotojų (4 klausimas). Nei vienas iš tyrimo dalyvių nepasirinko atsakymų variantų „nesididžiuoju“
arba „visai nesididžiuoju“ (15 pav.).

15 pav. Teiginio „Aš didžiuojuosi, kad dirbu Lietuvos aklųjų bibliotekoje“ vertinimas (N = 39)

Panašus skaičius darbuotojų (62 proc.), dirbant bibliotekoje tapatina save su organizacija (26
klausimas). 38 proc. respondentų pažymėjo, kad apie savo darbovietę klausiantiems plačiau
nekomentuoja. Pasirinkusių atsakymo variantą ir norinčių dirbti kitoje organizacijoje nebuvo (16 pav.).

16 pav. Teiginio „Aš tapatinu save su Lietuvos aklųjų biblioteka“ vertinimas (N = 39)

90 proc. tyrimo dalyvių pritarė teiginiui, kad LAB savo vartotojams siūlo puikias paslaugas (5
klausimas). Teiginiui nei pritarė, nei nepritarė 10 proc. darbuotojų. Neigiamai vertinančių bibliotekos
paslaugas respondentų nebuvo (17 pav.).
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17 pav. Teiginio „Lietuvos aklųjų biblioteka siūlo puikias paslaugas“ vertinimas (N = 39)

Kiekvienos organizacijos nariai, vykdydami savo darbo funkcijas, palaiko santykius su išorės
aplinka – klientais, įvairiomis institucijomis, tiekėjais, žiniasklaida ir kt. Išorės aplinka turi įtakos
organizacijos veiklos procesams ir rezultatams, todėl siekiama, kad organizacija ar jos atstovai su
aplinka užmegztų stabilius, ilgalaikius ir teigiamus santykius. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti
darbuotojų poziciją skleidžiant išorės aplinkoms (bendruomenei, skaitytojams, įvairiems
suinteresuotiems asmenims) informaciją apie LAB (6 klausimas). Apibendrinus atsakymų rezultatus
nustatyta, kad 95 proc. respondentų apie savo organizaciją išorės aplinkoms skleidžia tik pozityvią
informaciją, iš jų labai teigiamai atsiliepia 39 proc. darbuotojų. 5 proc. atsakiusiųjų pažymėjo, kad „nuo
informacijos skleidimo (nei teigiamos, nei neigiamos) susilaiko“. Išorės aplinkoms skleidžiančių
neigiamą (arba labai neigiamą) informaciją respondentų nebuvo (18 pav.).
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18 pav. Respondentų pozicija skleidžiant informaciją apie LAB išorės aplinkoms (N = 39)

Respondentų buvo klausiama, su kuo dažniausiai jie kalba apie Lietuvos aklųjų biblioteką (7
klausimas). Dalyvavusieji apklausoje nurodė, kad informacija apie savo darbovietę jie daugiausia
pasidalina su bendradarbiais (72 proc.), bendruomene (skaitytojais; susijusių su LAB įstaigų
darbuotojais) (54 proc.) arba draugais (38 proc.). Mažiausiai (8 proc.) informacija dalinamasi su
valdžios institucijų atstovais (19 pav.). Pasirinkę atsakymo variantą „kitą“ (13 proc.) jį pakomentavo:
„Galimais partneriais įvairioms veikloms“
„Kaimynais, pažįstamais, kuriems galėtų būti naudingos bibliotekos paslaugos“
„Besidominčiais bibliotekos veikla įvairių aplinkų žmonėmis“
„Besidominantiems biblioteka pasakoju apie ją“

19 pav. Su kuo respondentai dažniausiai kalba apie Lietuvos aklųjų biblioteką (N = 39)

Darbuotojų lūkesčiai LAB vidinei komunikacijai
Organizacijos klimatas veikiamas įvairių veiksnių, tačiau jis daro tiesioginį poveikį
organizaciniams ir psichologiniams procesams, o per juos – organizacijos veiklos rezultatams.
Mikroklimatas atspindi darbuotojų nuotaikas ir turi įtakos jų elgesio formavimuisi. Tyrimo metu buvo
domėtasi respondentų nuomone apie LAB mikroklimatą (13 klausimas). Beveik pusė darbuotojų (46
proc.) yra patenkinti kolektyvo mikroklimatu, nepatenkinti – 19 proc. (iš jų visi dirbantys Vilniuje),
daugiau nei trečdalis (35 proc.) tik iš dalies patenkinti (atsakymo variantas „nei geras, nei blogas“) (20
pav.).
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20 pav. Darbo mikroklimato vertinimas (N = 37)

Respondentų nuomone, pagerinti mikroklimatą darbe padėtų (14 klausimas) padalinio
susirinkimai ir diskusijos (51 proc.) arba dažnesni pokalbiai su bibliotekos vadovais (31 proc.) (21
pav.). 40 proc. darbuotojų rinkosi atsakymo variantą „kita“ ir jį pakomentavo:
„Nėra“
„Niekas nepadės“
„Neformalūs renginiai ne darbo metu (baidarės, pabėgimo kambariai ir kt.)“
„Išvykos su kolektyvu, ekskursijos“
„Aiškus kiekvieno darbuotojo suvokimas, kad reikia dirbti atsakingai“
„Darbuotojų įsitraukimas, noras dalyvauti ir būti LAB bendruomenės dalimi“
„Galimybė pabūti nedarbo aplinkoje, g.b. ekskursijos“
„Vadovų palaikymas, o kartais ir padrąsinimas“
„Sunku pasakyti. Tačiau aš labiausiai vertinu pačius įvairiausius pokalbius, kaip tinkamiausią
mikroklimato gerinimo būdą. Pokalbiai patys įvairiausi: tarp padalinio kolegų, tarp padalinio ir vadovo,
tarp padalinių ir LAB vadovų, dar kitų kitokių, tačiau pokalbiai ir detalus situacijos išanalizavimas. Kai
trūksta susikalbėjimo, prasideda neigiamos nuostatos...“
„Ekskursijos“
„Kai kurių darbuotojų darbas nėra vertinamas, matomi tik administracijos atstovai ir jų indėlis į bendrą
veiklą“
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21 pav. Mikroklimato darbe gerinimo priemonės (N = 35)

Mokslinėje literatūroje organizacijos komunikacija klasifikuojama į formalią (dalykinę), įtvirtintą
oficialiuose nuostatuose, reglamentuose, standartinėse procedūrose, ir neformalią (asmeninę),
nevaržomą dalykinio organizacijos bendravimo reikalavimų. Formali komunikacija didesne dalimi
įtakoja organizacijos efektyvumą, tačiau neformali komunikacija taip pat yra neatsiejama organizacijos
kultūros ir mikroklimato dalis, svarbus efektyvumą didinantis veiksnys. Tyrimo metu domėtasi, kokių
neformalių renginių ar švenčių darbuotojai norėtų (16 klausimas). Pasiūlymus pateikė daugiau nei
pusė (56 proc.) tyrimo dalyvių:
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„Darbuotojų jubiliejai ir Lietuvoje priimtos šventės (Kalėdos, Vasario 16 ir pan.)“
„Kalėdos, darbuotojų jubiliejai“
„Valstybinės“
„Gimtadieniai, Kalėdos“
„Šv. Kalėdos“
„Bet kokios, svarbu, kad patys darbuotojai jų norėtų“
„Ypatingos“
„Vardadieniai, diplomai, kiti apdovanojimai“
„Visos, kurių IŠ TIESŲ norėtų darbuotojai. Deja, šiuo metu darbuotojų pozicija, atrodytų, yra tokia: JŪS
mus džiuginkite, o MES būsime kaip princesė, kurios niekas negalėjo pralinksminti. Paskui MES dar visais
būdais ir visoms aplinkoms išreikšime savo nepasitenkinimą, kad MUS linksmina blogai, ne taip, kaip kitose
organizacijose (kaip pavyzdžiai būna paminėti korporatyviniai vakarėliai su kviestiniais žymiais pop
dainininkais, humoristais, išvykos į teatrus, koncertus, organizuojamos ekskursijos ir pan.).“
„Tinkančios visam kolektyvui“
„Sutinkant Naujuosius metus“
„Pirmiausia profesinė šventė – bibliotekininkų diena“
„Darbuotojų įvertinimo ir motyvacinės“
„Kurias pageidauja kolektyvas“
„2 kartus per metus – vasaros pradžia ir Kalėdos“
„Gal tai galėtų būti kokia nors šventė susijusi su LAB įsikūrimu, ar kokia panašia data“
„Bibliotekos jubiliejai“
„Neturiu nuomonės“ (2 respondentai)
„Gal vietoje švenčių kokią bendrą kelionę / ekskursiją kartą metuose susiorganizuoti? Prieš naujus niekas
nebenori važiuoti į Vilnių, tačiau bent kartą metuose vis tik reikėtų visiems susitikti. Labai šaunus padalinių
darbuotojų susitikimas pavasarį. Galima juk ir visam kolektyvui susitikti ne Vilniuje, o kitur“
„Nauji metai“
„Įstaigai reikšmingos, pvz., įstaigos įsteigimo metinių minėjimas“

Tyrimo metu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra LAB darbuotojų nuomonė apie
gimtadienių šventimą organizacijoje (17 klausimas). Didžioji dalis atsakiusiųjų norėtų, kad bibliotekos
darbuotojai būtų sveikinami tik jubiliejinių sukakčių proga (42 proc.). 23 proc. išreiškė pageidavimą,
kad gimtadienių sveikinimai vyktų padaliniuose, o ne kartu su visu kolektyvu (22 pav.). 15 proc.
atsakiusiųjų pasirinko atsakymo variantą „kita“ ir jį pakomentavo:
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„Gimtadienių sveikinimai nereikalingi, jei susirinkus į juos visiškai nebendraujama, trumpai pabuvę visi
skuba atgal į savo kabinetus. Sveikinimai turi būti nuoširdūs, jei kolegos nenori bendrauti, sveikinimų
„pagal grafiką“ nevertėtų organizuoti“
„Paprasto gimtadienio proga pakanka sveikinimo naujienlaiškyje. Kolegos ir taip pasveikina bendradarbį,
su kuriuo bendrauja. Oficialūs bibliotekos vadovybės sveikinimai, dalyvaujant visiems darbuotojams, turėtų
vykti tik jubiliejų progomis“
„Neturėtų būti privaloma visiems visus sveikinti“
„Manau, kad vieną kartą per metus, kai vyksta kokia nors LAB šventė (kai suvažiuoja visi padaliniai,
anksčiau tai būdavo po Šv. Kalėdų) oficialiais sveikinimo raštais galėtų būti pasveikinami tų metų
jubiliatai, pradedant nuo tų, kurie bent jau metus išdirbo LAB. Manau, oficialaus sveikinimo nuo LAB
vadovų visiškai užtenka“
„Jubiliejaus proga įstaigos vardu vadovas galėtų pasveikinti parodydamas dėmesį“
„Neturiu nuomonės“

22 pav. Respondentų nuomonė dėl sveikinimų gimtadienio proga (N = 37)

Respondentų nuomone organizuoti bendras šventes (15 klausimas) organizacijoje turėtų
administracijos darbuotojai arba rotacijos principu – kaskart naują šventę surengtų vis kito padalinio
darbuotojai (šiuos atsakymų variantus rinkosi po 31 proc. atsakiusiųjų) (23 pav.). 16 proc. tyrimo
dalyvių pasirinko atsakymo variantą „kita“ ir pasiūlė:
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„Savanoriškai pasisiūlę asmenys, ar asmenų grupė“
„Šventės ir įpareigojimai – labai prieštaringos sąvokos. Šiuo metu įpareigojimas pagal nutylėjimą atitenka
administracijos darbuotojams, kurių darbo krūvis ir taip yra labai didelis. Tačiau moralinė grąža iš švenčių
nepasiekiama – darbuotojų jos nedžiugina ir bendravimo neskatina“
„Organizuoti šventes turime patys, bendro sutarimo būdu ir atsakomybės turi būti bendros. Be jokios
abejonės, būna kažkas atsakingas koordinuojantis, kad nebūtų sąmyšio, tačiau viskas daroma bendrai.
Kolektyve negali būti kažkokių „linksmintojų“, kadangi šventės (ne)reikalingos visam kolektyvui“
„Profesionali renginių organizavimo įmonė“
„Priklausomai kokia šventė (jei klientų diena, tai aptarnavimo sk. darbuotojai, jei pyragų diena, tai
administratorė)“
„Darbuotojai“

23 pav. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas turėtų būti įpareigotas organizuoti bendras šventes?“ (N = 37)

IŠVADOS
1. LAB vadovų vidinės komunikacijos situacijos vertinimas atskleidė, kad organizacijoje vidinės
komunikacijos procesas, priemonės ir būdai pasirenkami atsižvelgiant į organizacijos struktūrą,
finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Vidinės komunikacijos procese stengiamasi taikyti
įvairias šio proceso efektyvumą gerinančias priemones, darbuotojai nuolat skatinami panaudoti
savo turimus gebėjimus, įgūdžius ir patirtį siekiant organizacijos tikslų įgyvendinimo.
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2. Tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinės organizacijos naudojamos vidaus komunikacijos
priemonės yra el. laiškai ir apsikeitimas informacija bendraujant tiesiogiai (su vadovais,
kolegomis). Apie LAB tikslus, planus ir veiklą darbuotojai dažniausiai informuojami
naujienlaiškiu, sužino iš bibliotekos tinklalapio arba respondentus informuoja jų tiesioginis
vadovas. Darbui reikalingą informaciją respondentams suteikia jų tiesioginis vadovas ir
bibliotekos administracija.
3. Didžioji dalis bibliotekos darbuotojų naujienlaiškių ar pranešimų turinį, išsamumą ir kokybę
vertina patenkinamai, tačiau dalis respondentas norėtų, kad informacijos sklaida organizacijoje
būtų efektyvesnė. Darbuotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad vidinės komunikacijos
procesai organizacijoje nėra pilnai subalansuoti, nes net pusė tyrimo dalyvių informaciją arba
pavedimus savo tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti gauna iš bendradarbių (vienodo lygio
darbuotojų).
4. Didžioji dalis darbuotojų vidinės komunikacijos trukdžių bendraujant su vadovais arba vienodo
lygio kolegomis nepatiria, tačiau bendraujant su kolegomis komunikaciją apsunkina empatijos
stoka (iš bendradarbių pusės), konkurencija arba kt. trukdžiai.
5. Tyrimo duomenimis, didžioji dalis respondentų yra patenkinti savo darbu ir didžiuojasi
dirbdami bibliotekoje. Labiausiai tyrimo dalyvius motyvuoja įdomus darbas, geros darbo
sąlygos ir profesinių kompetencijų vertinimas. Demotyvuojantiems veiksniams priskiriami
respondentų lūkesčių neatitinkantis darbo užmokestis, organizacijos mikroklimatas ir pokyčiai,
kuriuos bibliotekos darbuotojai vertina neigiamai.
6. Informacija apie savo organizaciją bibliotekos darbuotojai daugiausiai pasidalina su kolegomis,
bendruomene arba draugais. Su išorine organizacijos aplinka (valdžios institucijų atstovais ar
kitų bibliotekų darbuotojais) respondentai komunikuoja rečiau, tačiau tyrimo rezultatai
atskleidė, kad savo organizacijai respondentai yra lojalūs, išorės aplinkoms apie biblioteką
skleidžia tik teigiamą informaciją.
7. Organizacijos mikroklimatą tyrimo dalyviai vertina nevienodai, tačiau tik kiek mažiau nei pusė
darbuotojų jį vertina teigiamai. Mikroklimato pagerinimui respondentai siūlo organizuoti
susirinkimus ir diskusijas padaliniuose, dažnesnius pokalbius su bibliotekos vadovais ir kitas
priemones, pavyzdžiui, neformalius darbuotojų susitikimus. Vis dėlto tyrimo rezultatai rodo,
kad didžioji dalis respondentų nelinkę plėtoti neformalių santykių su visu kolektyvu,
darbuotojai nori būti pagerbiami visos organizacijos narių tik asmeninių jubiliejų proga, eilinių
gimtadienių sveikinimai jiems labiau priimtini mažesnėse grupėse – savo skyriaus, padalinio
aplinkoje. Tačiau, matoma tendencija, jog organizacijoje yra visos sąlygos gerinti mikroklimatą
ir formuotis teigiamiems santykiams tarp darbuotojų, nes respondentai pageidauja ir linkę
rinktis laisvalaikio praleidimą su kolegomis minint tradicines, kalendorines šventes ar bendrauti
kartu
su
kolegomis
organizacijai
reikšminguose
renginiuose,
iškylose.

30

REKOMENDACIJOS
Išanalizavus ir susisteminus tyrimo metu gautus rezultatus parengta Lietuvos aklųjų bibliotekos vidinės komunikacijos
strategijos rekomendacija ir priemonių planas.
Rekomendacija
1. Stiprinti komunikaciją padalinių viduje
įpareigojant padalinių vadovus nustatytu
periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą į
ketvirtį organizuoti padalinių susirinkimus
Pagrindas: atsakymai į 14 anketos klausimą:
pagerinti mikroklimatą darbe padėtų
padalinio susirinkimai ir diskusijos (51
proc. atsakiusiųjų).

2. Gerinti įstaigos mikroklimatą, ugdant
darbuotojų savimonę ir sudarant realaus savo
ir kitų darbuotojų indėlio į bendrus
organizacijos
rezultatus
įvertinimo
galimybes. Rodyti tinkamos elgsenos
organizacijoje pavyzdžius, padėti pripažinti
netinkamą elgseną ir skatinti teigiamus
pokyčius.

Uždaviniai

Įgyvendinimo
terminas
1) Įpareigoti padalinių vadovus Nuolat
nustatytu periodiškumu (bet ne rečiau
kaip kartą per ketvirtį) organizuoti
padalinių
susirinkimus,
kurie
protokoluojami.
Apie
padalinyje
organizuotą susirinkimą pateikiama
informacija Naujienlaiškyje.
2) Nusistatytu periodiškumu, tačiau ne
rečiau kaip kartą per tris mėnesius
organizuoti
teritorinių
padalinių
vyriausiųjų bibliotekininkų ir VAC
vadovo
nuotolines
„Skype“
konferencijas. Apie VAC nuotolinį
susirinkimą pateikiama informacija
Naujienlaiškyje.
3) Skatinti nuomonių išsakymą ir
diskusijas padalinių susirinkimuose.
1) Surengti mokymus darbuotojams Iki IV ketvirčio
(motyvavimo, organizacinės elgsenos pabaigos
temomis).
2) Per metinių užduočių vertinimą
aiškiai pateikti darbuotojo pasiektų
rezultatų vertinimą organizacijos
kontekste:
įvertinant
darbuotojo
užimtumą, darbo krūvį, pasiektus
rezultatus, papildomus darbus.

Atsakingi darbuotojai
F. Kepalienė,
D. Tamošiūnas, D.
Balčytytė, J. Vileikienė
(pagal kompetencijų sritis)

F. Kepalienė,
D. Tamošiūnas,
D. Balčytytė, J. Vileikienė
(pagal kompetencijų sritis)

3. Gerinti įstaigos mikroklimatą (bendros
šventės)

3) Per metinių užduočių vertinimus
kartu su darbuotoju aptarti jo elgseną
organizacijoje, ryšius su kolegomis ir
vadovybe, kylančias problemas (jei
tokių yra), jų priežastis.
1) Atsižvelgiant į rezultatus, formuoti Iki IV ketvirčio
tradiciją, kad visas kolektyvas pabaigos
asmeninių švenčių proga kolegas
sveikintų esant ypatingoms progoms
(esant
jubiliejams,
ypatingoms
šventėms, apdovanojimams). Kitais
atvejais
darbuotojų
sveikinimai
organizuojami padalinių viduje ir
padalinio iniciatyva.
2) Apie tyrimo rezultatus bendrų
švenčių
klausimu
darbuotojus
informuoti Naujienlaiškyje.

Pagrindas: Tyrimo metu buvo siekiama
išsiaiškinti, kokia yra LAB darbuotojų
nuomonė
apie
gimtadienių
šventimą
organizacijoje (17 klausimas). Didžioji dalis
atsakiusiųjų norėtų, kad bibliotekos
darbuotojai būtų sveikinami tik jubiliejinių
sukakčių proga (42 proc.). 23 proc. išreiškė
pageidavimą, kad gimtadienių sveikinimai
vyktų padaliniuose, o ne kartu su visu
kolektyvu.
4. Gerinti rašytinės komunikacijos priemones Atnaujinti informacijos, skelbiamos
Naujienlaiškyje, struktūrą ir turinį
Pagrindas: atsakymai į 19 anketos klausimą: atsižvelgiant į tyrimo rezultatus
74,3 proc. respondentų nurodė, kad
naujienlaiškis yra pakankamai informatyvus.
Kas ketvirtas darbuotojas pažymėjo, kad
informacijos galėtų būti daugiau ir pateikė
pasiūlymus, kaip jis galėtų būti tobulinamas
5. Gerinti įstaigos mikroklimatą (neformalus
1) Parengti projektą, skirtą darbuotojų
renginys ar išvyka).
mokymams ir neformalaus renginio /
išvykos organizavimui – komandos
Pagrindas: atsakymai į 14 anketos klausimą
stiprinimui.
respondentai nurodė, kad pagerinti
2)
Įvertinti
projekto
naudą

F. Kepalienė,
D. Tamošiūnas, D.
Balčytytė, J. Vileikienė (1);
M. Lipavičiūtė (2)

Iki IV ketvirčio
pabaigos

M. Lipavičiūtė,
G. Bučytė-Karpovič

Iki IV ketvirčio
pabaigos (1)
2019 m. (2, 3)

I. Daučiūnienė, G. BučytėKarpovič (pagal
kompetencijų sritis)
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mikroklimatą darbe padėtų :
„Galimybė pabūti nedarbo aplinkoje, g. b.
ekskursijos“
„Neformalūs renginiai ne darbo metu
(baidarės, pabėgimo kambariai ir kt.)“
„Išvykos su kolektyvu, ekskursijos“
„Ekskursijos“

darbuotojams.
3) Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus,
rengti naujus siūlymus ir priemones
įstaigos mikroklimato gerinimui.
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PRIEDAI
1 priedas

1 pav. LAB organizacinė struktūra

2 priedas
KLAUSIMYNAS LAB VADOVAMS
1. Kaip manote, ar pakankamai LAB skiria dėmesio vidinei komunikacijai ir ar ją vykdo pilna
apimtimi?
2. Kaip vertintumėte LAB vidaus taisyklių, misijos ir vizijos aiškumą? Kaip su šia informacija yra
supažindinami visi darbuotojai?
3. Kaip vertintumėte LAB intraneto funkcionalumą ir aktualumą? Kaip intensyviai darbuotojai juo
naudojasi?
4. Kaip dažnai LAB leidžia laikraštį ar mėnesinius biuletenius?
5. Kaip dažnai LAB organizuoja bendras šventes, iškylas, stovyklas?
6. Pakomentuokite darbuotojams skirtų renginių organizavimo kokybę ir darbuotojų įsitraukimą į
organizavimą ir dalyvavimą juose.
Kokiomis kitomis priemonėmis stengiamasi, kad darbo aplinka būtų patraukli?
Pakomentuokite visos organizacijos susitikimų, kuriuose pristatomos organizacijos naujovės, būsimi
pokyčiai, dažnumą ir šių susitikimų reikšmę vidinei komunikacijai.
7. Kaip LAB darbuotojai skatinami teikti pasiūlymus LAB veiklos gerinimui ir ar į pasiūlymus
atsižvelgiama?
8. LAB stengiamasi, kad darbuotojai su tiesioginiais vadovais bendrautų betarpiškai, nekurtų vidinių
sienų „jie“ ir „mes“. Pagrįskite savo nuomonę.
9. Ar sutinkate su teiginiu: „LAB naujus darbuotojus priima šiltai, jiems priskiria kuratorius, o su
senais darbuotojais atsisveikina kaip su geriausiais draugais, kurie išeidami apie organizaciją palieka
tik teigiamus atsiliepimus. Pagrįskite savo nuomonę.
3 priedas
KLAUSIMYNAS LAB DARBUOTOJAMS
Gerbiami kolegos,
Lietuvos aklųjų biblioteka atlieka vidinės komunikacijos tyrimą, kurio tikslas – gerinti vidinę
komunikaciją ir darbuotojų lojalumą organizacijai. Tuo tikslu siekiama nustatyti darbuotojų poziciją
organizacijos atžvilgiu, jų į aplinką skleidžiamą žinią apie organizaciją, geriausius vidinės informacijos
sklaidos kanalus, motyvuojančius ir demotyvuojančius veiksnius.
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Tyrimas atliekamas apklausos būdu. Anketa visiškai anoniminė, atsakymais nebus siekiama
identifikuoti respondentus. Apklausoje naudojami minimalūs klasteriai (LAB Vilnius – teritoriniai
padaliniai; darbo stažas – nauji darbuotojai (iki 5 metų) ir dirbantys daugiau ar mažiau nei 20 metų.
Tyrimo rezultatai bus naudojami tik organizacijos veiklos gerinimo tikslais.
Savo atsakymus pažymėkite kryželiu ☒.
Dėkojame už Jūsų atsakymus.
1. Jūs dirbate:
◻
Vilniuje
◻
kitame mieste (ne Vilniuje)
2. Jūs dirbate Lietuvos aklųjų bibliotekoje:
◻
0-5 metus
◻
nuo 5 iki 20 metų
◻
daugiau kaip 20 metų
3. Ar esate patenkintas savo darbu?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
labai patenkintas
◻
patenkintas
◻
nei patenkintas, nei nepatenkintas
◻
nepatenkintas
◻
labai nepatenkintas
4. Aš didžiuojuosi, kad dirbu Lietuvos aklųjų bibliotekoje.
Įvertindami šį teiginį pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
labai didžiuojuosi
◻
didžiuojuosi
◻
nei didžiuojuosi, nei nesididžiuoju
◻
nesididžiuoju
◻
visai nesididžiuoju
5. Lietuvos aklųjų biblioteka siūlo puikias paslaugas.
Įvertindami šį teiginį pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
visiškai sutinku
◻
sutinku
◻
nei sutinku, nei nesutinku
◻
nesutinku
◻
visiškai nesutinku
6. Lietuvos aklųjų bibliotekos išorės aplinkoms (bendruomenei, skaitytojams, įvairiems
suinteresuotiems asmenims) aš skleidžiu teigiamą informaciją apie savo organizaciją (LAB).
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Įvertindami šį teiginį pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
visada skleidžiu tik labai teigiamą informaciją
◻
visada skleidžiu tik teigiamą informaciją
◻
nuo informacijos skleidimo (nei teigiamos, nei neigiamos) susilaikau
◻
galiu atsiliepti tik neigiamai
◻
galiu atsiliepti tik labai neigiamai
7. Su kuo dažniausiai kalbate apie Lietuvos aklųjų biblioteką?
Atsakydami į šį klausimą, pažymėkite vieną - tris Jums labiausia tinkamus atsakymų variantus:
◻
šeima
◻
draugais
◻
bendruomene (skaitytojais; susijusių su LAB įstaigų darbuotojais)
◻
bendradarbiais
◻
valdžios institucijų atstovais
◻
kitų bibliotekų darbuotojais
◻
kita (kuo?)
8. Kaip vertinate savo kasdieninę motyvaciją dirbti?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
esu labai motyvuotas
◻
esu pakankamai motyvuotas
◻
esu vidutiniškai motyvuotas
◻
esu nemotyvuotas
◻
esu visiškai nemotyvuotas
9. Kaip vertinate bendradarbių kasdieninę motyvaciją dirbti?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
dirba motyvuotai
◻
dirba vidutiniškai motyvuotai
◻
dirba nemotyvuotai
10. Kaip vertinate savo domėjimąsi Lietuvos aklųjų bibliotekos tikslais, planais, vykdomais projektais?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
labai domiuosi visa informacija apie biblioteką
◻
domiuosi pakankamai
◻
domiuosi tik tiek, kiek tai reikalinga mano darbui
◻
nelabai domiuosi
◻
visai nesidomiu
11. Kas labiausiai Jus motyvuoja darbe?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
geros darbo sąlygos
◻
manęs kaip darbuotojo vertinimas
◻
geras mikroklimatas
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◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

tenkinantis darbo užmokestis
teigiami pokyčiai
galimybės (karjeros, kvalifikacijos kėlimo ir kt.)
vadovai
įdomus darbas
lanksčios darbo sąlygos
bendradarbiai yra mano draugai
kita (kas?)

12. Kas labiausiai Jus demotyvuoja darbe?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
blogos darbo sąlygos
◻
per mažas darbo užmokestis
◻
nemokamos premijos, darbo užmokesčio priedai
◻
jaučiuosi neįvertintas
◻
monotoniškas, neįdomus darbas
◻
pokyčiai, kuriuos vertinu kaip neigiamus
◻
blogas mikroklimatas
◻
aplinka
◻
kita (kas?)
13. Kaip vertinate mikroklimatą savo darbe?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
labai geras
◻
geras
◻
nei geras, nei blogas
◻
blogas
◻
labai blogas
14. Kas, Jūsų nuomone, padėtų pagerinti mikroklimatą darbe?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
dažnesni pokalbiai su bibliotekos vadovais
◻
dažnesni pokalbiai su tiesioginiu vadovu
◻
padalinio susirinkimai, diskusijos
◻
bendras švenčių šventimas
◻
kita (kas?)
15. Kas, Jūsų nuomone, turėtų būti įpareigotas organizuoti bendras šventes?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
vadovai
◻
darbuotojų atstovai
◻
administracijos darbuotojai
◻
rotuojant, iš eilės – vis kito padalinio darbuotojai
◻
kita (kas)?
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16. Kokios šventės, Jūsų nuomone, turėtų būti švenčiamos organizacijoje?
17. Ar Jūs norėtumėte, kad organizacijoje darbuotojai būtų sveikinami gimtadienio proga? Atsakydami
į šį klausimą pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
taip, kiekvienas darbuotojas turėtų būti sveikinamas visų kolegų kiekvieno gimtadienio proga
◻
tik jubiliejų proga
◻
gimtadienių sveikinimai nereikalingi
◻
gimtadienių sveikinimai turėtų būti padaliniuose (skyriuose), o ne kartu su visu kolektyvu
◻
kita (kas?)
18. Iš kur Jūs gaunate informaciją apie Lietuvos aklųjų bibliotekos tikslus, planus, veiklą?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
iš bibliotekos vadovų
◻
iš bibliotekos administracijos darbuotojų
◻
iš savo tiesioginio vadovo
◻
iš bibliotekos naujienlaiškio
◻
iš bibliotekos tinklalapio
◻
iš bibliotekos soc. tinklo Facebook
◻
iš bendradarbių
◻
iš išorės (spaudos, televizijos, kitų įstaigų ir kt.)
◻
iš kitų šaltinių (kokių?)
◻
šia informacija nesidomiu
19. Kokios informacijos dar galėtų būti Lietuvos aklųjų bibliotekos naujienlaiškyje?
◻ informacijos naujienlaiškyje pakanka
◻ galėtų būti daugiau informacijos apie (nurodykite apie ką)
20. Kokiais kanalais gaunate informaciją apie organizaciją dažniausiai?
Atsakydami į šį klausimą pažymėkite vieną - du atsakymų variantus:
◻
bendraujant tiesiogiai
◻
el. paštu
◻
telefonu
◻
Skype
◻
iš kolegų
◻
kita (kas?)
21. Organizacijoje gaunu visą mano darbui reikalingą informaciją.
Įvertindami šį teiginį pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
man suteikiama visa mano darbui reikalinga informacija
◻
informacijos gaunu pakankamai
◻
informacijos gaunu, bet mano darbui jos reikėtų daugiau
◻
informacijos gaunu labai mažai
◻
visiškai negaunu
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22. Mano darbui reikalingą informaciją man suteikia
Pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
bibliotekos administracija
◻
tiesioginis vadovas
◻
bendradarbiai
◻
kita (kas?)
23. Įvertinkite vidinės komunikacijos trukdžius su tiesioginiu vadovu.
Pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
esu patenkinta (-as) komunikacija su tiesioginiu vadovu
◻
neišsami ir neaiški informacija
◻
informacijos perteklius
◻
informacijos iškraipymas
◻
su tiesioginiu vadovu bendrauju tik esant būtinybei, neturiu jokio poreikio bendrauti su
tiesioginiu vadovu
◻
kita (kas?)
24. Įvertinkite komunikacijos trukdžius tarp vienodo lygio darbuotojų.
Pažymėkite visus Jums tinkančius atsakymo variantus:
◻
esu patenkinta (-as) komunikacija su kolegomis
◻
nepatikima informacija
◻
konkurencija
◻
empatijos stoka
◻
su kolegomis bendrauju tik esant būtinybei, neturiu jokio noro bendrauti
◻
kita (kas?)
25. Įvertinkite asmeninius bendravimo trukdžius.
Pažymėkite visus Jums tinkamus atsakymų variantus:
◻
savo asmeninėje komunikacijoje neįžvelgiu jokių trukdžių
◻
skirtingas informacijos supratimas
◻
skirtingas informacijos interpretavimas
◻
kita (kas?)
26. Aš tapatinu save su Lietuvos aklųjų biblioteka.
Įvertindami šį teiginį pažymėkite vieną atsakymo variantą:
◻
visiškai, didžiuojuosi čia dirbdama (-as)
◻
klausiantiems atsakau, kad dirbu Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tačiau plačiau nekomentuoju
◻
netapatinu, norėčiau dirbti kitoje organizacijoje
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