ĮŽANGA
Grįžtamas Viekšnių kultūros centro lankytojų ryšys tampa svarbiu rodikliu siekiant
gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Paslaugų pasiūla ugdo tam tikrus kultūrinius lankytojų
poreikius, todėl žinios apie lankytojų elgseną, jų poreikius atitinkančias paslaugas tampa
svarbios ir reikalingos.
Viekšnių kultūros centras, siekdamas orientuotis į kultūrinių paslaugų vartotoją, kurti
bendruomenės narių poreikius atitinkančias paslaugas, bendrauti ir bendradarbiauti, vystytis,
keistis ir tobulėti, organizavo kultūros centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimo tyrimą.
Viekšnių kultūros centre iki šiol nebuvo atlikta išsamių teikiamų paslaugų kokybės
vertinimo tyrimų, todėl šis tyrimas aktualus ir svarbus kultūros paslaugas teikiančios institucijos
veiklos tobulinimui.
Šiuo tyrimu, pasitelkiant reprezentatyvią respondentų imtį, siekiama ištirti bendruomenės
respondentų požiūrį į kultūros centro įvaizdį, renginių poreikį, teikiamų paslaugų kokybę,
darbuotojų kompetenciją ir parengti glaustas rekomendacijas šių poreikių tenkinimo gerinimui.
Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas taikant anketinės apklausos, statistinės tyrimo
duomenų analizės, turinio analizės tyrimo metodus. Anketinės apklausos metodu siekta
išsiaiškinti Viekšnių kultūros centro lankytojų požiūrį ir nuomonę apie teikiamas paslaugas,
identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas paslaugų teikimo puses. Statistinė tyrimo duomenų analizė
taikyta apdorojant anketinės apklausos duomenis ir skaičiuojant respondentų atsakymų
procentinius dažnius. Turinio analizė taikyta nagrinėjant anketose pateiktus respondentų
atsakymus į atviro tipo klausimus. Tyrimo metu apklausti įvairaus amžiaus, išsilavinimo,
Viekšnių miesto gyventojai. Iš viso apklausoje dalyvavo 194 Viekšnių kultūros cente
apsilankantys žmonės. Ataskaitą sudaro įžanga, anketinės apklausos tyrimo analizės skyrius,
išvados, rekomendacijos.
Tyrimo metodika. Tyrimo klausimyną sudaro trumpas kreipimasis į respondentus,
paaiškinant vykdomo tyrimo tikslą ir paskirtį, pareiškiant padėką už išsakytą nuomonę.
Klausimynas sudarytas iš 18 klausimų, suskirstytų į 4 stambius teminius blokus:
1. Informacija apie respondentus (2 klausimai).
2. Įvaizdis (4 klausimai).
3. Respondentų poreikis ir paslaugų kokybė (9 klausimai).
4. Darbuotojų kompetencija (3 klausimai).

ANKETINĖS APKLAUSOS TYRIMO REZULTATAI
Pirmuoju klausimų bloku siekta sužinoti informaciją apie tyrime dalyvavusių žmonių amžių ir
išsilavinimą. Atsakymų pasiskirstymas pav.

Kaip matyti, didžiąją respondentų dalį sudarė 30 - 45 metų ir 46 - 59 metų amžiaus žmonės.
Daugiau nei pusė (57,7 %) dalyvavusių apklausoje respondentų.
Antruoju klausimu klausta apie jų išsilavinimą. Atsakymų pasiskirstymas pav.

Duomenys rodo, kad apklausoje dalyvavo įvairaus išsilavinimo asmenys. Į apklausos
anketos klausimus daugiausia (39,2 %) atsakinėjo aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, (25,8
%) apklaustųjų turi aukštesnįjį išsilavinimą.
Antrąjį klausimų bloką sudaro klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti respondentų
požiūrį į Viekšnių kultūros centro įvaizdį, mikroklimatą ir pokyčius per pastaruosius 5 metus.
Į klausimą, kaip įvertintumėte Viekšnių kultūros centro įvaizdį, respondentų didžioji
dalis, net 67% atsakė teigiamai, 26,8% vertina nei teigiamai, nei neigiamai ir tik 5,7% įvaizdį
vertina neigiamai. Atsakymų pasiskirstymas pav.

Sekančiu klausimu buvo siekiama įvertinti kultūros centro aplinką ir mikroklimatą.
Respondentų atsakymų pasiskirstymą žr. pav.
Pateikti duomenys rodo, kad 44,3 % respondent kultūros centro aplinką ir mikroklimatą
vertina gerai, o 30,9 % apklaustųjų – patenkinamai. Respondentai apklausos komentaruose
pastebi, kad aplinkos, įvaizdžio formavimui reikalingos tinkamos patalpos kultūrinei veiklai
vykdyti. Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad Viekšnių kultūros aplinka ir mikroklimatas
vertinami gerai.

Dar vienu klausimu siekta išsiaiškinti respondentų požiūrį į Viekšnių kultūros centropok
yčius per pastaruosius 5 metus. Tikėtasi, kad respondentai atsižvelgs į renginių kokybę,
darbuotojų kompetencijų ir kt. dalykus. Vienareikšmiškai galima teigti, kad per pastaruosius 5

metus kultūros centro veikla pasikeitė į aukštesnį lygį, taip teigia 76,8% apklaustųjų. Atsakymų
pasiskirstymą žr. pav.

Paskutiniuoju antroojo bloko klausimu siekta išsiaiškinti, kokias asociacijas
respondentams sukelia Viekšnių kultūros centro pavadinimas.
Pateikto atviro klausimo atsakymai rodo, kad respondentai, išgirdę pavadinimą Viekšnių
kultūros centras, pirmiausia pagalvoja apie pagrindinius kultūros centro renginius “Molio
šventė” (29,6%), “Joninės” (19,7%) ir “Viekšnių kultūros vakarai” (13,1%).
Apibendrinant tyrimo rezultatus matyti, kad Viekšnių kultūros centras respondentams
asocijuojasi su pagrindiniais veiklos principais: renginių organizavimu, mėgėjų meno kolektyvų
gyvavimu ir tik pavieniams su pirties pastatu ar kita veikla. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Trečiasis klausimų blokas apima klausimus, kuriais siekiama įvertinti gyvenamosios
vietos kultūrinio gyvenimo įvairumą, renginių intensyvumą, jų trūkumą, profesionalumo lygį
organizuojant renginius, meno mėgėjų veiklą. Anketos klausimu siekta išsiaiškinti, ar respondentų

gyvenamosios vietos kultūrinis gyvenimas yra pakankamai įvairus ir patenkina kultūrinius
lankytojų poreikius. Kaip matyti iš pateiktų duomenų lankytojai yra patenkinti vietos kultūrine
veikla – taip teigia 46,4 % respondentų, 26,3% neturi nuomonės. Atsakymų pasiskirstymą žr.
pav.

Antruoju trečiojo bloko klausimu siekta išaiškinti respondentų dalyvavimą centro
organizuojamuose renginiuose dažnumą. Paveiksle pateikti duomenys rodo, kad didžioji dalis
apklaustųjų Viekšnių kultūros centro organizuojamuose renginiuose paprastai lankosi 2–5
kartus per metus , taip teigia 61,3%, 6 ir daugiau kartų 28,4% apklaustųjų , vos kartą per metus
kultūros centro organizuojamame renginyje apsilanko 7,2 % respondentų. Atsakymų
pasiskirstymą žr. pav.

Anketa siekta išsiaiškinti, koks, respondentų nuomone, renginių intensyvumas per mėnesį
būtų tinkamiausias. Pildydami anketą, Viekšnių kultūros centro lankytojai vienareikšmiškai
įsitikinę, kad svarbiau renginių kokybė, o ne kiekybė 69,6% . Respondentai komentaruose
norėtų, kad kur kas daugiau renginių vyktų savaitgaliais arba patrauklesniu laiku darbo dienomis.
Apibendrinant galima teigti, kad respondentai tikisi mažiau, bet kokybiškų ir patrauklių
renginių. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Išsiaiškinus, koks, respondentų nuomone, renginių intensyvumas būtų tinkamiausias per
mėnesį, anketoje pasiteirauta, kokių renginių trūkumą respondentai jaučia.
Surinkti duomenys rodo, kad kultūros centre besilankantiems respondentams labiausiai
trūksta profesionaliojo meno atlikėjų koncertų 18,8% ir spektaklių (17,5 %) bei diskotekų
(jaunimui) ir poilsio vakarų (15,2 %). Respondentai anketose pateikia įvairiausių siūlymų:

Apibendrinant galima teigti, kad respondentams labiausiai trūksta profesionalių atlikėjų
pasirodymų ir renginių šeimoms savaitgaliais, kurie daugiau ir prasmingiau galėtų laiką leisti
drauge. Kokių renginių trūksta Viekšniuose atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Respondentų teirautasi, kokia kultūrinė veikla juos paskatintų dažniau lankytis kultūros
centro organizuojamuose renginiuose. Kultūros centro lankytojai mano, kad dažniau apsilankyti
juos paskatintų įvairių muzikos žanrų koncertai 29% ir 17,5% spektakliai. 16,7 % apklaustųjų
įsitikinę, kad centras taptų patrauklesnis, jei vyktų daugiau užsiėmimų vaikams ir
suaugusiesiems.
Apibendrinant galima tvirtinti, kad lankytojams labiausiai koncertų ir spektaklių.
Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Apklausos dalyvių teirautasi, kaip jie vertina Viekšnių kultūros centro profesionalumo
lygį organizuojant įvairius renginius.
46,6 % apklausos dalyvių įsitikinę, kad renginiai organizuojami gerai, o 32% vertina labai gerai.
Apibendrinant galima teigti, kad Viekšnių kultūros centras renginius, vertinant
profesionalumo aspektu, organizuoja gerai. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Respondentų teirautasi, iš kurie jie sužino apie vykstančius renginius.

30,7% apklausoje dalyvavusių žmonių nurodė, kad apie renginius informaciją randa facebook
kultūros centro paskyroje, 20,6 % informantų teigė, kad informaciją jie randa internete, 17,4%
pasako draugai, pažįstami.
Apibendrinant galima teigti, kad pagrindiniai informacijos apie renginius šaltiniai yra internete
talpinama informacija. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Sekančiu klausimu aiškintasi, koks respondentų požiūris į meno mėgėjų kolektyvų veiklą.
Tyrimo duomenys atskleidžia, kad respondentai gerai vertina meno mėgėjų kolektyvų veiklą: tuo
įsitikinę 43,8 % apklausoje dalyvavusių žmonių, 31,4 % – labai gerai.
Apibendrinant galima teigti, kad meno mėgėjų kolektyvų veikla vertinama teigiamai.
Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Anketoje teirautasi , ar jie yra kolektyvų dalyviai ir kokioje veikloje pageidautų
dalyvauti. Net 56,7% apklaustųjų veikloje nedalyvauja ir nepageidauja dalyvauti, renkasi žiūrovo
poziciją. 24,2% nedalyvauja, bet norėtų dalyvauti, komentaruose pageidauja: šokių, rankdarbių,
dainavimo, teatro veiklos. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Ketvirtuoju klausimų bloku siekiama įvertinti Viekšnių kultūros centro darbuotojų
kompetencijas, klientų aptarnavimo kokybę ir lankytojų įsitraukimo į kultūros centro vykdomas
veiklas.
Kaip matyti, kultūros centro darbuotojų kometencijas respondentai vertina taip:
veiklumas – gerai 45,9%, labai gerai 31,9%, kūrybiškumas – 42,1% gerai, labai gerai 40,4%,
planavimo ir organizaciniai įgūdžiai – gerai 42,6%, labai gerai 34,4%, respondentai įsitikinę, kad
bendravimo įgūdžiai labai geri – 51,6%, darbą su kultūrinių paslaugų vartotojais įvertina – gerai
48,6%.
Apibendrinus gautus tyrimo duomenis, matyti, kad respondentai teigiamai vertina
darbuotojų darbą su žmonėmis, jie įsitikinę, kad darbuotojai dirba labai gerai, yra paruošę, turi
žinių ir kompetencijų tokiai veiklai atlikti. Respondentų, teigiančių, kad darbas atliekamas labai
blogai arba blogai siekia tik kelis procentus. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Klientų aptarnavimo kokybė kultūros paslaugas teikiančioje įstaigoje yra svarbus
rodiklis, todėl respondentų teirautasi, kaip jie vertina aptarnavimo kokybę.
Kaip matyti, 45,9% respondentų įsitikinę, kad Viekšnių kultūros centro klientų
aptarnavimo kokybė yra gera, 34% teigia, kad labai gera. Kultūrinių paslaugų vartotojams
darbuotojai suteikia visą jiems reikalingą informaciją, elgiasi mandagiai, paslaugiai, patenkina jų
poreikius.
Rezultatai rodo, kad Viekšnių kultūros centre klientų aptarnavimo kokybė patenkina
respondentų lūkesčius. Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Apklausoje dalyvaujančių respondentų paklausta, ar jie jaučiasi įtraukti į Viekšnių
kultūros centro vykdomas veiklas.
Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad 58,2 % tyrime dalyvavusių kultūros centro lankytojų
jaučiasi įtraukti į vykdomas veiklas, o 40,2 % apklaustųjų įsitikinęs, kad per retai lankosi centre
ir dalyvauja organizuojamuose renginiuose bei kitose veiklose.

Apibendrinant rezultatus galima teigti, kad lankytojai jaučiasi įtraukti į vykdomas veiklas,
tačiau reikia ieškoti įvairesnių formų įtraukti ir kitą visuomenės dalį į vykdomas veiklas.
Atsakymų pasiskirstymą žr. pav.

Anketos pabaigoje respondentai išsakė savo pasiūlymus, pretenzijas Viekšnių kultūros
centrui. Žr. pav.

IŠVADOS
Viekšnių kultūros centras, apklausęs 194 respondentus, ištyrė bendruomenės narių
požiūrį į kultūros centro veiklą, įvaizdį, renginių poreikį, teikiamų paslaugų kokybę ir darbuotojų
kompetenciją.
1. Nustatyta, kad Viekšnių kultūros centras lankytojams siūlo pakankamą veiklų įvairovę.
2. Duomenys rodo, kad Viekšnių kultūros centro veikla pastaruosius penkis metus vykdoma
gerai, pasikeitė į aukštesnį lygį.
3. Anot respondentų, kultūros centro aplinka ir mikroklimatas vertinami gerai.
4. Nustatyta, kad respondentams asocijuojasi su pagrindiniais veiklos principais: renginių
organizavimu, mėgėjų meno kolektyvų gyvavimu bei prasta pastatų būkle.
5. Prieita prie išvados, kad Viekšnių kultūros centras patenkina vietos bendruomenės kultūrinius
poreikius.
6. Analizė atskleidė, kad respondentai tikisi mažiau, bet kokybiškų ir patrauklių renginių.
Labiausiai trūksta profesionalių atlikėjų pasirodymų, spektaklių ir įvairių muzikos žanrų
koncertų.
7. Nustatyta, kad Viekšnių kultūros centras renginius, vertinant profesionalumo aspektu,
organizuoja gerai.
8. Pagrindiniai informacijos apie renginius šaltiniai yra kultūros centro facebook paskyra,
internetinė svetainė bei draugai ir pažįstami, kurie informuoja apie renginius.
9. Viekšnių kultūros centras yra atpažįstamas pagal organizuojamus renginius: „Molio šventė“, “
Joninės” ir “Viekšnių kultūros vakarai”.
10. Išryškėjo, kad meno mėgėjų kolektyvų veikla vertinama palankiai.
11.Viekšnių kultūros centro darbuotojų kompetencijos yra geros, o klientų aptarnavimo kokybė
patenkina respondentų lūkesčius.
12. Išryškėjo, kad respondentai tikisi glaudesnio bendradarbiavimo tarp Viekšniuose esančių
įstaigų, profesionalesnių meno kolektyvų vadovų, įvairesnių, netradicinių renginių.
13. Respondentai pastebi, kad kultūros centro veiklai vykdyti reikalingos tinkamos patalpos.

REKOMENDACIJOS
Pakviesti daugiau profesionaliojo meno atlikėjų, teatrų, organizuoti daugiau veiklų vaikams ir
jaunimui, poilsio vakarų.
Gerinti išorinės komunikacijos procesą.
Stiprinti ir įprasminti organizuojamų renginių turinį.
Stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, bibliotekos, muziejų.

