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ĮVADAS 

Darbo problema, aktualumas ir naujumas. Civilizacijos raida yra susijusi su 

komunikacinių priemonių revoliucija, su rankraštinės knygos atsiradimu. Šis išradimas atvedė 

prie naujo pasaulio paveikslo – pasaulio kaip knygos, kaip būties, turinčios pastovų tikslą 

(Lankin, Grigorjeva, 2009: 79). Techninių informacijos prietaisų, būtent spausdinimo staklių, 

revoliucija atvedė prie naujo kultūros tipo formavimo, kur spausdinta knyga tapo svarbiausiu 

komunikacijos įrankiu (Lankin,. Grigorjeva, 2009: 80). Skaitymas yra aktyvus, paţintinis, 

emocinis procesas, padedantis asmenybei socializuotis, t.y., suprasti ją supančią aplinką, išmokti 

bendrauti su aplinkiniais, lavinti savo gebėjimus bei fantaziją, taip pat mokytis bei kritiškai 

mąstyti. Tai yra ne tik atsipalaidavimui skirtas uţsiėmimas, bet ir efektyvi mokymąsi skatinanti 

veikla. 

Kadangi skaitymas pasitvirtino kaip vienas iš būdų perduoti ir įsisavinti ţinias bei ţmonių 

sukurtas vertybes, knygoms bei periodinei spaudai šiais laikais tenka didelis vaidmuo. Tačiau 

dabartinėje visuomenėje formuojasi nauja informacinė erdvė, kuriai būdingas pajėgus 

audiovizualinių informacijos perdavimo priemonių vystymas. Modernėjant pasauliui, modernėja 

ir technika bei ţmonės. Rašytinę knygą daţnas keičia elektroniniu leidiniu arba televizine laida. 

Daugelis ţmonių net nesusimąsto, kad knyga, atsiradusi jau prieš daugybę metų, turi 

neįkainojamą vertę kultūralizacijos procese. Literatūra ne tik formuoja tautos kalbą ir estetinį 

skonį, bet ir veikia visuomenės narių bendravimo formas, madas, dorovę, moralę ir etiketą. 

Skaitydamas literatūros kūrinius, ţmogus praplečia paţintines ribas, formuoja savo charakterį, 

išmoksta suprasti ir uţjausti artimą.  

Daţnas skaitymą sieja su laisvalaikiu – erdve, kurioje ţmogus niekuo nesirūpina, išskyrus 

savimi. Laisvalaikis – tai laisvas nuo apmokamo darbo laikas, skirtas savirealizacijai, 

atsipalaidavimui ir poilsiui. Šis laikas yra labai svarbus ţmogaus gyvenime, jis yra kiekvieno 

individo vertybė. Viena pagrindinių laisvalaikio veiklų, ypač prieš kompiuterio bei televizoriaus 

atsiradimą, buvo, yra ir, tikėkimės, bus skaitymas. Tačiau, kaip bebūtų gaila, pastaraisiais metais 

skaitymo būklė silpnėja – knygą į rankas ţmonės, ypač jaunimas, paima vis rečiau.  

Skaitymo problema Lietuvoje nėra nauja. Jau nuo XIX a. pabaigos yra atliekami 

skaitymo tyrimai, rodantys, kaip kinta skaitymo mastas. Tilţėje ir Ragainėje leistame laikraštyje 

„Varpas“ (1889-1906 m.) buvo analizuojami prenumeratorių sąrašai, sudėtis, skaičius. Atgavus 

lietuviškąją spaudą ir mokyklą, 1904 m., imta vis labiau domėtis vaikų lektūros klausimais. 

Bėgant laikui, mokslininkams neuţteko vien sausų skaičių, tad pradėta domėtis skaitytojų 

interesais ir skaitymo paţinimu. Didesnis dėmesys atkreiptinas ir į atskirus visuomenės 

sluoksnius.  
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XX – XXI a. skaitymo klausimais domėjosi ne vienas mokslininkas, draugija, 

bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Maţvydo biblioteka nuolat domisi bibliotekų 

aptarnavimu, jų įvaizdţiu visuomenėje ir pan., taip pat kasmet renka vaikų knygų penketuką. 

Skaitytojų psichologijos klausimai tirti dar XIX – XX a. Apie tai rašė šie mokslininkai: Ch. 

Alčevskaja, S. Rapoportas, N. Rubakinas, N. Krupskaja, vėliau – R. Eskapri, E. Henekenas ir kt. 

Anot jų, skaitymo veiksme svarbiausias ne knygos turinys, o skaitytojo psichologinis 

pasiruošimas, jo asmenybė bei gyvenimiška patirtis. Individų motyvaciją plačiai nagrinėjo K. 

Levin (Vokietija), A. Maslow (JAV), S. Morawski (Lenkija), A. Leontjev (Rusija) ir kt.  

Skaitymo situaciją, tikslus, lektūros pasirinkimo problemas, moterų, vaikų, jaunimo 

skaitymo klausimus bei reikšmę jų raidai nagrinėjo G. Raguotienė (1996, 2008). Šia tema taip 

pat domėjosi D. Šulcienė (2008), V. Daujotytė (2008) ir kt. R. Mulerankaitė (1989) tyrė 

socialinius demografinius skaitymo veiksnius bei asmenybės įtaką skaitymo mastui ir 

kryptingumui. Kultūrine veikla laisvalaikio uţsiėmimuose domėjosi A. Kličius (1991), F. 

Laugalys (1997) ir kt. Skaitymo interesų, paţangumo ir domėjimosi klausimais rašė L. 

Barzdţiukienė (1989) ir kt. 2005 m. 20-yje Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėţio ir 

Šiaulių bei jų rajonų) mokyklų atliktame sociologiniame tyrime „Skaitymo mastas, kryptingumas 

ir poreikiai“ (2005) pateiktas skaitymo daţnumas, motyvacija tarp ţmonių, besiskiriančių 

išsilavinimu, tautybe, gyvenamąja vieta ir kitais kriterijais, taip pat nagrinėti skaitymą 

įtakojantys veiksniai bei svarstyta, kaip būtų galima praplėsti ţmonių skaitymo ribas. 

Iš visų jau atliktų tyrimų galima teigti, jog daugiausia skaito moterys, vaikai, kuriems 

vaikystėje tėvai daţnai skaitė, iš turtingesnių šeimų kilę ţmonės bei tie, kurių namuose yra 

bibliotekos. Tačiau nedaug galima spręsti apie universitetuose studijuojantį jaunimą ir jo 

skaitymo ypatumus, nes tokių tyrimų Lietuvoje stinga. O kadangi dabartinėmis sąlygomis auga 

laisvų, auštąjį išsilavinimą turinčių, meniškų asmenybių poreikis, tampa būtinybe stebėti ir tirti 

knygų ir skaitymo indėlį į brandţios, intelektualios ir kūrybiškos asmenybės formavimąsi.  

 

Darbo tikslas – išnagrinėti VPU akademinio jaunimo skaitymo ypatumus laisvalaikio 

kontekste.  

 

Darbo uţdaviniai:  

1. Ištirti ir apibendrinti sociologines laisvalaikio ir skaitymo sampratas; 

2. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio praleidimo būdus Lietuvoje ir uţsienyje; 

3. Atskleisti jaunimo skaitymo galimybes, motyvaciją bei lektūros pasirinkimo problemas; 

4. Empiriniu būdu ištirti skirtingų VPU studentų specialybių skaitymo ypatumus 

laisvalaikio metu.  
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Darbo objektas – skaitymas šiuolaikinio akademinio jaunimo laisvalaikyje. 

 

Tyrimo hipotezės:  

1. Į universitetą įstojęs jaunimas laisvalaikiu skaito maţiau nei skaitydavo mokydamiesi 

mokykloje.  

2. Daţniausiai akademinis jaunimas laisvalaikiu skaito romantinę literatūrą ir detektyvus.  

3. Moderniojo pasaulio technologinės naujovės (kompiuteris, internetas) neskatina jaunimo 

skaityti elektronines knygas – daţniausiai jaunimas skaito spausdintas knygas.  

4. Humanitarinių mokslų studentai laisvalaikiu skaito ne daugiau nei fizinius mokslus 

studijuojantis jaunimas.  

 

Tyrimo metodologija. Kalbant apie skaitymą kaip apie akademinio jaunimo laisvalaikio 

praleidimo būdą, nuo kurio nemaţa dalimi priklauso šio jaunimo ateitis, šiame darbe remiamasi 

kultūrinio kapitalo (P. Bourdieu) ir ţmogiškojo kapitalo (A. W. Lewis) koncepcijomis. Šios 

teorijos yra artimos viena kitai. Ugdydamasis ţmogus kuria tiek ţmogiškąjį, tiek kultūrinį 

kapitalus. Šiuolaikinėje, informacinėje, visuomenėje reikalinga išsilavinusi, gabi asmenybė. 

Tačiau tokia asmenybė neatsiranda iš niekur. Ţmogiškasis kapitalas teigia, kad, norint išauginti 

visuomenei naudingą, daug gebantį individą, į jį reikia nebijoti investuoti nuo pat maţumos, t.y. 

investuoti į ţmogaus ikimokyklinį, mokyklinį bei universitetinį išsilavinimą, sveikatos apsaugą, 

informacijos apie darbą bei paties darbo paieškas. Ugdymosi bei lavinimosi metu individas 

pamaţu įgyja kultūrinį kapitalą, t.y. jis įgauna išsilavinimą, meninį skonį, kritišką mąstymą, 

kaupia savyje vertybes, tikėjimus, idėjas, kurios ateity bus reikšmingos darbo paieškose.  

 

Darbo metodai: 

1. Mokslinės literatūros analizė; 

2. Anketinė studentų apklausa. 

 

Darbo šaltiniai. Šiame darbe naudojamasi įvairių Lietuvos ir uţsienio mokslininkų 

darbais apie laisvalaikį, skaitymą, kultūrinį kapitalą, vertybes: P. Bourdieu (2003); A. Giddens 

(2005); C. E. Snow, M. S. Burns, P. Griffin (1998); А. Bobrova (2004); A. Stefanovskaja 

(2009); B. V. Dubin bei N. A. Zorkaja (2009); V. Rimša (1980; 1989); V. Pruskus (2005; 2009); 

M. Karčiauskienė (1997); G. Raguotienė (1996; 2008); J. Bagdanavičius (2002); A. V. 

Matulionis, V. Kasparavičienė, E. Kocai (2005); T. Tamošiūnas (2005);  A. Čiuţas bei V. 

Ratkevičienė (2005) ir kt.  
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Pagrindinės sąvokos. 

Laisvalaikis – laisvas nuo apmokamo darbo, nuo buitinių ir fiziologinių reikmių 

tenkinimo laikas, skirtas ţmogaus individualiems poreikiams tenkinti (sąvoka sukurta pačios 

darbo autorės remiantis: Kublickienė, 2001: 35). 

Skaitymas – sąmoningas naudojimasis knygomis, laikraščiais, ţurnalais ar kitais 

leidiniais, siekiant gauti informacijos, pailsėti ar kt. (sąvoka sukurta pačios darbo autorės 

remiantis įvairia literatūra). 

Studentai – mokomosios veiklos pagrindu sujungta grupė, kurią jungia panašios 

gyvenimo sąlygos, bendras demografinis-socialinis statusas (Rimša, 1989: 89). 

Kultūrinis kapitalas – kvalifikuotų ţmonių turimo specialaus dalykinio pasirengimo, 

psichologinio ir dvasinio tinkamumo savybių, reikalingų darbo rinkai, profesinei, kultūrinei 

veiklai, visuma.  

Socializacija - socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir 

bendravimo procese, individo tapimas visuomeniniu ţmogumi, socialine būtybe. Plačiąja prasme 

tai – bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo, asmenybės formavimo procesas, rengiant ţmogų 

savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Jovaiša, 2007: 271). 

Ţmogiškasis kapitalas - tai ţmonėms priklausantis intelektas, išsilavinimas, įgūdţiai, 

patirtis, vertybės, pasireiškiantys konkrečiai organizacijai reikalinga kompetencija; tai 

investicijos į ţmogaus vertingumą (sąvoka sukurta pačios darbo autorės remiantis: 

Bagdanavičius, 2002: 31). 

Ţinių visuomenė - atvira, išsilavinusi ir visą gyvenimą besimokanti visuomenė (sąvoka 

sukurta pačios darbo autorės remiantis įvairia literatūra). 

 

Darbo struktūra. Šį darbą sudaro įvadas, dvi teorinės dalys, empirinė dalis, išvados, 

santrauka lietuvių bei anglų kalbomis, naudotos literatūros sąrašas ir priedai. Darbo įvade 

pateikiamas temos aktualumas, naujumas, problema, supaţindinama su tyrimo tikslu, uţdaviniais 

bei pagrindinėmis sąvokomis, taip pat hipotezėmis, kurios tyrimo metu bus patvirtintos arba 

paneigtos. Teorinėse dalyse nagrinėjamos laisvalaikio ir skaitymo sampratos, jų reikšmės bei 

sąveika ţmogiškojo ir kultūrinio kapitalo vystymo procese. Empirinėje darbo dalyje tyrinėjami 

tiriamųjų, Vilniaus pedagoginio universiteto humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentų, skaitymo 

tyrimo duomenys. Šioje dalyje aiškinamasi, kiek svarbus skaitymas yra šiuolaikiniam 

akademiniam jaunimui laisvalaikio metu. 
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LAISVALAIKIO TEORINIAI ASPEKTAI 

1.1. Laisvalaikio samprata, struktūra ir funkcijos 

Daugeliui laisvalaikis atrodo savaime suprantamas dalykas. Niekam nereikia aiškinti, kas 

tai yra, tačiau ne vieną reikia mokyti, kaip turiningai ir naudingai jį praleisti. Lietuvių kalboje, 

priešingai nei anglų ar rusų kalbose, laisvalaikis yra suprantamas siauriau. Pavyzdţiui, anglų 

kalboje laisvalaikis turi du jį apibūdinančius ţodţius: leisure ir free time. Tas pats yra ir rusų 

kalboje – čia laisvalaikį nusako досуг ir свободное время. Pirmieji uţsienio kalbų ţodţiai 

(leisure ir досуг) apibūdina laiką, laisvą nuo darbo ir buitinių uţsiėmimų ir skirtą 

atsipalaidavimui, jėgų atgavimui, poilsiui, meniniams ir kultūriniams uţsiėmimams, antrieji (free 

time ir свободное время) – veiklą, uţimančią laisvą laiką (Matulionis, Juknevičius, Mitrikas, 

2001: 188).  

Laisvalaikis yra viena didţiausių individo ir visos visuomenės vertybių, kurią pirmiausia 

pradėjo tirti sociologijos mokslas. Lietuvoje laisvalaikis yra suprantamas kaip laiko, likusio po 

apmokamo darbo, buitinių ir fiziologinių poreikių tenkinimo, dalis, kuri yra maţiausiai socialiai 

ar instituciškai reglamentuota (Kublickienė, 2001: 35). Šis suvokimas atsirado didėjant 

urbanizacijai ir industrializacijai, t.y. tuomet, kai vystėsi mokslas ir technika bei didėjo darbo 

pasiekimai. Būtent šiuo laikotarpiu atsirado galimybė ilginti laisvalaikio trukmę. Juk atlikus 

pagrindinę veiklą, t.y., darbą, individui reikia atstatyti jėgas fiziologiškai ir ugdyti jas dvasiškai. 

Šiuolaikiniame pasaulyje laisvalaikio metu ţmogus turi galimybę pasirūpinti savimi, atkurti ir 

ugdyti savo jėgas bei gebėjimus. Kitais ţodţiais tariant, laisvalaikis gali būti skirtas regeneracijai 

– nuovargio panaikinimui, arba tam, kad ţmogus galėtų vystytis ir įgauti naujų ţinių bei įgūdţių, 

kad vėliau galėtų produktyviai atlikti savo darbą (Buračas, Mitrikas, Trepuila, 1986: 23). 

Kiekvienoje visuomenėje laisvalaikis yra suvokiamas skirtingai. Taip yra dėl to, kad valstybės ir 

jų nariai skiriasi savo politika, religinėmis bei kultūrinėmis tradicijomis, industrializacijos 

laipsniu. Labai aiškiai laisvalaikio vertės kitimas matosi apţvelgus skirtingas civilizacijas.  

Senovės Graikijoje laisvalaikis buvo tapatinamas su trimis didţiosiomis vertybėmis: 

tiesa, gėriu, groţiu, taip pat su paţinimu. Šiame laikotarpyje elitas mėgavosi kūryba, estetine, 

pilietine ir intelektualine veikla, kol paprasti ţmonės privalėjo sunkiai dirbti. Romėnai laisvalaikį 

laikė rekreaciniu laiku, skirtu tam, kad ţmogus galėtų grįţti į darbo vietą ir našiai atlikti savo 

pareigas (Kublickienė, 2001: 36). Viduramţiais ţmogaus laisvalaikis priklausė nuo jo socialinės 

padėties. Feodalai galėjo sau leisti medţioklės, linksminimosi malonumus, vasalai 

pasitenkindavo šokiais, sportu, o paprasti ţmonės eidavo į baţnyčią, festivalius, religines 

eisenas. Renesanso laikotarpiu pradėta suprasti, kad laisvalaikis yra būtinas kiekvienam 

individui. Tuo metu prekybininkai organizuodavosi maskaradus, banketus, eidavo į medţioklę, 

teatrą, kai tuo tarpu viduriniosios klasės atstovai kiek įstengdami mėgdţiojo aristokratiją, ugdė 
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vaikus, mokydami juos muzikos, literatūros bei meno (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 2005: 161). 

Pramonės perversmo metu gamyba tapo visų svarbiausia. Miestai augo, technika modernėjo, tad 

į laisvalaikį vėlgi buvo ţiūrima kaip į rekreacinę veiklą, kurios funkcija grynai ekonominė – jo 

pagalba individai gaudavo išsimokslinimą, tausojo sveikatą ir tokiu būdu tapo produktyvesniais 

darbuotojais (Kublickienė, 2001: 36).  

XX a. vėl grįţtama prie nuostatos, jog laisvalaikis yra būtinas visų sluoksnių individų 

poreikių tenkinimui (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 2005: 160-162). Šiuolaikinis laisvalaikio 

supratimas ir turinys atsirado technikos ir mokslo paţangos pagalba. Didėjant darbo 

produktyvumui ir pragyvenimo lygiui, atsirado galimybė trumpinti darbo valandų per dieną 

skaičių, leidţiant ţmonėms atsikvėpti, atgauti jėgas ir tobulintis. Darbas pamaţu tapo priemone 

pasidţiaugti laisvalaikiu.  

Kalbant apie laisvalaikį, svarbu yra ne tik jo kiekybė, bet ir kokybė. Kiekvieno individo 

laisvalaikis yra labai skirtingas, tačiau net ir vienas ţmogus savo laisvalaikį gali praleisti įvairiais 

būdais. Laisvalaikio kokybė visų pirma priklauso nuo to, kaip ţmogus jį leidţia – ar jis visas 

pasiduoda laisvalaikio veiklai, ar derina jį su kokia nors kita būtina veikla. Nemenkas 

laisvalaikio kokybiškumo trukdis yra tai, kad daugelis ţmonių neturi pastovaus laisvo laiko, o tik 

kartas nuo karto juo pasidţiaugia.  

Palyginus su ankstesniais amţiais, negalima būtų drąsiai teigti, jog šiuolaikinis ţmogus 

turi daugiau laisvo laiko. Juk technologijoms modernėjant, jis turi dirbti ne tik darbo metu, bet, 

būtinybei atsiradus, ir laisvalaikiu: atsirandant vis naujoms technologijoms, darbdavys 

darbuotoją gali pasiekti (tiesiogiai ar netiesiogiai) bet kur ir bet kada.  

Išskiriamos trys pagrindinės laisvalaikio funkcijos:  

1. ekonominė/poilsio funkcija, kuri buvo ir yra labai svarbi, nes yra susijusi su ţmogaus 

jėgų atstatymu; 

2. kultūrinė/pramogos funkcija, susieta su visuomeninių papročių ir tradicijų išlaikymu ir 

vertinimu; 

3. bei socialinė-psichologinė/vystymosi funkcija, susijusi su psichinės individo būklės 

atstatymu ir poilsiu; čia ţmogus gali rinktis, kaip jis nori praleisti laisvalaikį – vienumoje 

ar su jam artimais ţmonėmis (Eigelienė, 2008: 16). 

Šiuolaikiniame pasaulyje laisvalaikio svarba didėja. Taip yra dėl kelių prieţasčių. Visų 

pirma, visuomenė pastaraisiais metais vis labiau tampa vartotojiška. Esame ţinių visuomenė, 

atvira modernioms naujovėms ir siekianti išsilavinimo bei nebijanti mokymosi visą gyvenimą 

sunkumų. Kiekvienam šiais laikais yra prieinamos rūpimos ţinios ar informacija, kiekvienas, 

tiesiogiai ar netiesiogiai, gali dalyvauti visuomenės valdyme bei politiniame šalies gyvenime. 

Išsilavinusios ţinių visuomenės nariai turi galimybę ir įgūdţius naudotis moderniomis 
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informacinės technologijos priemonėmis. Ši, vartotojiška, visuomenė, vis labiau orientuojasi į 

laisvalaikį, nes dauguma paslaugų yra teikiamos būtent laisvu nuo darbo laiku (Besivienijanti 

Europa, 2003: 71).  

Augdamas, išsilavinimą įgaudamas bei patirtį plėsdamas ţmogus nuolat keičiasi. Kinta jo 

poţiūris į gyvenimą, vertybių reikšmė, motyvacija, gyvenimo stilius ir būdas. Daugiausia 

ţmogaus vystymąsi lemia techninės naujovės bei naujos galimybės, tokios kaip įstojimas į ES, 

leidţiantis ţmogui laisviau keliauti po dalį pasaulio. Ţmogaus ir visuomenės tradicijos taip pat 

keičiasi. Jų kitimą veikia laisvalaikio trukmės bei pasiūlos didėjimas. Nuo laisvalaikio trukmės 

priklauso, kaip ţmogus jį praleis: kuo maţiau laisvo laiko jis turės, tuo neturiningesnis jo 

laisvalaikis bus. Didelę svarbą laisvalaikio leidimo būdams turi gyvenamoji vieta, amţius, 

išsimokslinimas, pajamų dydis, metų laikai, lytis ir kt. 

Visus šiuos veiksnius, nuo kurių priklauso laisvalaikio trukmė ir pobūdis, A. Buračas, A. 

Mitrikas ir kt. suskirsto į tris dalis: 

1. objektyvūs, „išoriniai“, veiksniai: gyvenamoji vieta, visuomenėje nusistovėjusios 

tradicijos, papročiai, individo materialinė padėtis ir kt.; 

2. ţmonėms ir ţmonių grupėms būdingi objektyvūs veiksniai – socialinė klasinė padėtis, 

išsimokslinimo laipsnis, darbo pobūdis, šeiminė padėtis, sveikatos būklė ir kt.;  

3. subjektyvūs veiksniai: ţmogaus psichinės sveikatos būklė, nuostatos bei vertybinės 

orientacijos (Buračas, Mitrikas, Trepuila, 1986: 25-26). 

Laisvalaikis gali būti skirstomas į uţimtą laiką, pvz., laikas, neatskiriamas nuo darbo 

laiko (pasiruošimas darbui, nuvykimas į darbovietę), laikas, skiriamas buičiai, šeimai, 

fiziologiniams poreikiams, arba laisvą laiką, kurio metu ţmogus gali patenkinti savo protinius, 

fizinius, dvasinius ar intelektinius poreikius. Taip pat laisvalaikis skirstomas į laiką, skirtą 

individo fiziniam tobulėjimui, ir laiką, skirtą atstatyti individo jėgas (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 

2005: 160). A. Mitrikas laisvalaikį skiria į dvi dalis: viena jų reikalinga asmenybės tobulėjimui ir 

vystymuisi, kita uţleidţia vietą amoraliems poelgiams, dorovinių vertybių sumenkinimui ir 

ţmogaus degradacijai (cituota pagal: Ţemaitis, 1984: 93).  

Išnagrinėjus tyrimus, susijusius su laisvalaikio praleidimo būdais, galima išskirti šias 

pagrindines laisvalaikio veiklas: aktyvi kūrybinė/visuomeninė veikla; mokymasis; individuali 

kultūrinė veikla (į kurią įeina ir mums labai rūpimas skaitymas); fizinė veikla; hobis; susitikimai 

su artimaisiais ir draugais; pasyvus poilsis; asociali veikla (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 2005: 

160-161). 

Laisvalaikis yra svarbus ne tik asmenybei, bet ir visai visuomenei, nes laisvalaikio metu 

mokydamasis ir lavėdamas ţmogus kelia bendrą kultūros lygį. Laisvalaikį tyrinėjo ir dabar tiria 

daugelis mokslininkų: sociologai, ekonomistai, filosofai, etnografai. Ţvelgiant ekonominiu 
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poţiūriu, laisvalaikis tėra laikas, skirtas ţmogaus reprodukcijai po sunkios darbo dienos. 

Sociologiniu poţiūriu jis jau reiškia daugiau – ţmogaus tobulėjimą ir vystymąsi, kitaip, anot K. 

Markso, laisvalaikis yra „laisvės karalystė“, kuri prasideda, kai baigiasi darbas; tai yra turtas – 

laikas, skirtas malonumams. Laisvalaikis yra nulemtas ne tik atskiro ţmogaus, bet ir visos 

visuomenės išsivystymu. Anot tyrinėtojų L. Gordono ir E. Klopovo, ne tik pats laisvalaikis, bet ir 

veikla, kuria uţsiimama laisvu nuo darbo metu, gali būti laikoma vertybe dėl to, kad ji yra svarbi 

ne tik dėl rezultato, bet ir dėl pačios jos eigos (cituota pagal: Matulienė, 1985: 6-7).  

K. Marksas laisvalaikį tyrė jį suprasdamas kaip visuomenės vystymosi ir funkcionavimo 

prielaidą. Jo nuomone, individo pagrindą sudaro visuomeniniai santykiai. Ţmogus tampa 

asmenybe, kai yra sąlygojamas socialinės aplinkos, kultūros ir socialinės-ekonominės raidos. 

Anot bulgarų tyrinėtojo S. Popovo, socialinė aplinka – tai „asmenybės sąmonės ir elgesio 

formavimosi pagrindas“, veikiantis ţmogų tik jam uţsiimant kokia nors veikla (cituota pagal: 

Matulienė, 1985: 11-15). Šalia socialinės aplinkos didelę įtaką laisvalaikio veiklos pasirinkimui 

turi ir pats ţmogus. Labai svarbu yra tai, kaip jis buvo auklėjamas, kokios vertybės jam buvo 

diegiamos, kokią patirtį jis yra įgijęs, kaip jis reaguoja į vienokius ar kitokius dalykus ar 

reiškinius, kokiai socialinei klasei priklauso, su kokiais ţmonėmis bendrauja, kokie yra jo 

gyvenimo tikslai ir kt.  

Daţnas susieja darbą su laisvalaikiu, tačiau, kaip teigia prancūzų tyrinėtojas Ţ. 

Diumazedjė, kuo stipresnis atotrūkis bus tarp darbinės veiklos ir laisvalaikio, tuo didesnis bus 

ekonominis efektas. Taip pat yra mokslininkų, kurie mano, jog laisvalaikis yra veikla, skirta 

gavimui to, ko negauname darbe (cituota pagal: Matulienė, 1985: 81) Tačiau tada iškyla dilema, 

kokį laisvalaikį pasirinkti: ar tą, kuris suteikia atstatomąją funkciją, ar tą, kuris teikia ugdomąją 

funkciją? Tai turi nuspręsti kiekvienas ţmogus individualiai, nes jo asmenybę ugdyti gali tik jam 

reikalingas laisvalaikio praleidimo būdas, ar tai būtų poilsinė veikla, ar ugdomoji.  

 

1.2. Laisvalaikio kaitos tendencijos Lietuvoje ir uţsienyje 

Gyvenimo būdas – tai individo materialinių ir dvasinių poreikių ir vertybių patenkinimo 

bei ugdymo, o taip pat ir bendravimo visuma. Jis formuojasi priklausomai nuo socialinių, 

ekonominių, politinių ir kultūrinių visuomeninių veiksnių. Nuo ţmogaus gyvenimo būdo 

priklauso ne tik jo materialinė padėtis, bet ir laisvalaikio praleidimo formos.  

Šiuolaikiniame pasaulyje laisvalaikio reikšmė nuolat auga. Taip yra dėl kelių veiksnių. 

Visų pirma, dabartinė visuomenė nuolat siekia vis aukštesnių tikslų. Atsirandant naujoms 

galimybėms, ţmonės vis daugiau vartoja ir vis maţiau gamina. Visa tai leidţia šiai visuomenei 

daugiau dėmesio skirti ne darbui, o laisvalaikiui, kurio metu galima pasinaudoti ypač didele 

įvairių paslaugų gausa. Antra laisvalaikio populiarumo augimo prieţastis yra ta, kad, išrandant 
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vis naujus gamybos būdus ir priemones, darbo ţmonės gauna daugiau laisvo laiko, kurį jie gali 

išnaudoti sau. Ţinoma, ši prieţastis yra nelabai teigiama, nes turėdami maţiau darbo, ţmonės 

gauna maţesnes algas, o tai reiškia, kad jų laisvalaikis nėra toks produktyvus, koks galėtų būti.  

Mūsų šalyje nedarbo laiko praleidimo būdus pirmą kartą aprašė L. Gordonas ir kt. Ištyrus 

pramonėje dirbančių ţmonių laisvalaikį, pastebėta, kad išsiskiria šios ţmonių grupės: 

1. namisėdos, linkę laisvalaikį būti namuose ir su savo šeima ţiūrėti televizorių; 

2. pasyvią veiklą ir bendravimą uţ šeimos ribų mėgstantys individai; 

3. ţmonės, savo laisvalaikį paskiriantys palyginti protingai veiklai; 

4. atsidavę mokslui individai; 

5. su draugais laiką leisti mėgstantis jaunimas.  

Vyrų tarpe pastebėta, kad daugiausia laiko jie praleido uţsiimdami aktyvia fizine veikla, 

savišvieta, kultūrinėmis pramogomis, kiek maţiau – bendraudami namuose su savo šeimos 

nariais, uţsiimdami buitiniais darbais ar leisdami laisvalaikį neturiningai veiklai. Moterys savo 

laisvą laiką daţniausiai leido gamtoje, šeimoje, uţsiiminėjo aktyvia fizine veikla, rečiau skyrė 

savo laisvalaikį kultūrinėms pramogoms bei buitiniams darbams (Ţemaitis, 1984: 93). 

Nuo 1970 m. Lietuvoje laisvalaikio praleidimo tema buvo apklausiami kolūkiečiai, 

darbuotojų šeimos, kaimų ir miestų gyventojai. Tais laikais buvo pastebėta, jog moterys turėjo 

maţiau laisvo laiko nei vyrai. Visoms tuomet apklaustųjų amţiaus ir lyties grupėms daţniausiai 

būdingos buvo trys laisvalaikio praleidimo formos: bendravimas uţ šeimos ribų, kultūrinės 

pramogos bei fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje (Buračas, Mitrikas, Trepuila, 1986: 25). 

Panašiu laikotarpiu Amerikoje atlikus tyrimus pastebėta, jog statistiškai pirmoje klasėje 

besimokantis vaikas apie 5000 val. praleidţia prie televizoriaus, o 18 m. jaunuolis daugiau laiko 

praleidţia prie televizoriaus nei mokykloje. Knygų pramonės tyrimų grupė (1984) nustatė, jog 

skaitymo daţnumas nuo 73 proc. 1978 m. nukrito iki 63 proc. 1983 m. Taip pat ištirta, kad 

vaikai, nuolatos ţiūrintys televizorių, nemėgsta skaityti. Vaikai, kuriems knyga nėra arčiau 

širdies, renkasi pramoginę literatūrą, o tie, kurie mieliau renkasi knygą, skaito rimtąją literatūrą 

(Lehr, 1986. Prieiga internetu: http://www.ericdigests.org/pre-924/reading.htm). 

XX a. pab. laisvalaikio veiklos ir laiko gausėjimui įtakos turėjo tai, kad vis daugiau 

gyventojų įgavo išsimokslinimą, jų kultūros lygis bei pajamos kilo, taip pat gerėjo gyvenamosios 

vietos sąlygos, ilgėjo atostogų trukmė, kito vertybės (Pruskus, Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir 

kt., 2009: 196). 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, moksleivių laisvalaikiu domėjosi tokie mokslininkai 

kaip M. Barkauskaitė, S. Dapkienė, I. Vaitkevičius ir kt. Kiti mokslininkai, tokie kaip J. L. 

Hemingway, M. Rokeach, R. Rorty ir kt., tyrinėjo laisvalaikio sampratą bei įtaką individo 

http://www.ericdigests.org/pre-924/reading.htm
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gyvenimui ir gyvenimo kokybei. Studentų laisvalaikiu domėjosi G. Miselis, J. Leonavičius, V. 

Pruskus, V. Liubinienė ir kt. (Pruskus, Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir kt., 2009: 191). 

XX a. pab. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, laisvalaikis daugiausia buvo siejamas su 

draugais ir paţįstamais. Bendravimas ţmonėms buvo viena pagrindinių atsipalaidavimo nuo 

darbo formų. Tačiau kelios šalys šioje vietoje išsiskyrė. Štai, pavyzdţiui, Airijoje ir Šiaurės 

Airijoje gyventojams svarbiausia buvo šeima, o tik po to – bendravimas su draugais ir 

paţįstamais bei laisvalaikis (Matulionis, Juknevičius, Mitrikas, 2001: 19). Šiuo laikotarpiu 

trečdalis visų Europoje apklaustų gyventojų laisvalaikį įvertino kaip „labai svarbų“ ir tik trys 

procentai jį įvertino kaip „visai nesvarbų“. Ypač teigiamai laisvalaikį vertino Švedijos, 

Olandijos, Didţiosios Britanijos gyventojai (daugiau nei pusę jų laisvalaikį vertina kaip „labai 

svarbų“). Rusijos, Ukrainos, Latvijos bei Baltarusijos gyventojai, priešingai, laisvalaikį vertino 

neigiamai (Pruskus, Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir kt., 2009: 197). 

Dėmesio verta yra A. Bobrovos 1960-1970 ir dabartinio jaunimo laisvalaikio praleidimo 

lyginamoji analizė. Pastebėta, jog abiejų tirtų grupių laisvalaikio leidimo skirtumai skiriasi 

neţymiai. Ankstesniais laikais jaunimas laiką leido daugiau lauke, tuo tarpu dabar paaugliai 

nemaţą laiko dalį leidţia namie. Šitai galima paaiškinti tuo, kad moderniais laikais ţinių 

visuomenėje augantys vaikai daug laiko praleidţia prie kompiuterio ar televizoriaus. Pagal 

laisvalaikio leidimo būdus A. Bobrova išskyrė šias dabartinio jaunimo grupes: „bendraujantys“ - 

30 proc., „pramogaujantys“ - 25 proc., „socialiai aktyvūs“ - 25 proc., „naminiai“ ţmonės – 12 

proc., „dvasingi“ - 5 proc. bei „harmoningi“ - 4 proc. Pastebėta, jog 61.5 proc. paauglių laisvą 

laiką leidţia draugų būryje, 55.4 proc. ţiūri televizorių, o 45.6 proc. savo kapitalą kuria 

skaitydami knygas. Palyginus su ankstesniais laikais, pastebėta, kad skaitymo populiarumas 

auga. Jei 1960-1970 m. tik 29 proc. atsakė, kad mėgsta skaityti knygas, tai dabartiniais laikais šis 

skaičius padidėjo iki 75 proc. (Bobrova, 2004. Prieiga internetu: 

http://www.art.ioso.ru/seminar2004/projects/bobrova.htm). Atlikus palyginamąją Lenkijos 

gyventojų 1976-1996 m. analizę, paaiškėjo, jog per šį laikotarpį sumaţėjo laikraščių ir ţurnalų 

skaitymas laisvalaikio metu – nuo 6.1 iki 4.5 proc., knygų skaitymas – nuo 4.1 iki 2.7 proc. 

(Cushman, Veal, Zuzanek, 2004. Prieiga internetu: 

http://bookshop.cabi.org/Uploads/Books/PDF/9780851996202/9780851996202.pdf). 

Ankstesniais laikais Rusijoje populiariausios buvo fantastinės knygos (65 proc.), 

periodiniai leidiniai (40 proc.), detektyvai (37 proc.) bei meilės romanai (23 proc.), dabar – 

nuotykių romanai (48 proc.), klasikiniai veikalai (43 proc.), istoriniai romanai (36 proc.) bei 

knygos apie karus (27 proc.). Šie skaičiai dţiugina, tačiau reikia nepamiršti, jog šiais laikais 

knygas greitu tempu keičia televizoriai ir kompiuteriai (Bobrova, 2004. Prieiga internetu: 

http://www.art.ioso.ru/seminar2004/projects/bobrova.htm.). Atsiţvelgiant į 1976-1996 m. 

http://www.art.ioso.ru/seminar2004/projects/bobrova.htm
http://bookshop.cabi.org/Uploads/Books/PDF/9780851996202/9780851996202.pdf
http://www.art.ioso.ru/seminar2004/projects/bobrova.htm
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Lenkijos gyventojų analizę, matome, kad daugiau ţmonių 1996 m. laisvalaikį skyrė televizoriaus 

ţiūrėjimui bei religijai, atitinkamai ši trukmė pailgėjo nuo 35.8 iki 48.6 proc. ir nuo 3.7 iki 6.2 

proc. (Cushman, Veal, Zuzanek, 2004. Prieiga internetu: 

http://bookshop.cabi.org/Uploads/Books/PDF/9780851996202/9780851996202.pdf). 

XXI a. laisvalaikio veikla yra suvokiama kaip rekreacinė arba gebėjimus lavinanti. LŢŪU 

Ekonomikos ir vadybos fakultete 2005 m. atlikto tyrimo metu pastebėta, jog dauguma 

apklaustųjų laisvalaikį laiko didţia vertybe, jei jis yra praleidţiamas turiningai. Jų nuomone, 

šiuolaikinis jaunimas daţnai laisvalaikį praleidţia su draugais, o tai reiškia, kad jie nesiekia 

tobulumo ir teigiamo vystymosi. Toks ţmonių elgesys neretai priveda juos prie antisocialumo ar 

netgi degradacijos, nes kaip ţmogaus vystymosi veiksnys laisvalaikis pasireiškia tuomet, kai 

individas daugumą ar net visą savo laisvalaikį praleidţia uţsiimdamas intelektine, kultūrine ar 

dvasine veikla (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 2005: 162-163). 

Studentų laisvalaikio leidimo tyrimas, atliktas 2001 m. Honkonge, parodė, kad kaip ir 

kitose valstybėse daţniausiai jaunimas ţiūri televizorių ar sėdi prie kompiuterio. Tačiau ir 2002 

m. Gdansko, ir Liublino medicinos universitetų studentų tyrime matome, kad televizoriaus 

ţiūrėjimas čia nėra populiariausia veikla. Gdansko medicinos universiteto studentai daţniausiai 

uţsiima sportu, skaito knygas arba miega (Wojdak-Hassa, Zarzeczna-Baran, Pegiel-Kamrat, 

2002. Prieiga internetu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002303), o Liublino medicinos 

universiteto vaistininkystės fakulteto studentai daţniausiai miega, studijuoja, klausosi muzikos 

arba bendrauja su draugais (Czabak-Garbacz, Skibniewska, Mazurkiewicz, Gdula, 2002. Prieiga 

internetu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12898931). Honkonge knygų skaitymui 

skiriama nedaug laiko. Skaitantis jaunimas daţniausiai čia renkasi apsakymus, komiksus, 

pasakas, anekdotus, iš elektroninių - leidinius apie pramogų pasaulį bei kasdienius įvykius 

(Survey on the Reading Habits of Students in Hong Kong. 2011. Prieiga internetu: 

http://www.edb.gov.hk/filemanager/en/content_691/p0102e.PDF). 

Netgi tarp labiausiai išprususių ir paţengusių Rusijos skaitytojų šiandien yra aiškios 

orientacijos į pasyviai-adaptuojantį kultūrinio elgesio ir poreikių tipą. Dauguma rusų nebeleidţia 

laisvo laiko uţ namų ribų, retai uţsiima kitokia nei namų ruoša veikla, išskyrus susitikimus su 

draugais ar giminėmis. 73 proc. apklaustųjų bent kartą į mėnesį eina į svečius, pasikviečia pas 

save draugus arba su pastaraisiais išeina į kiną, teatrą, parodas, koncertus, sporto klubus. Beveik 

visi rusai ţiūri televizorių, gana didelė dalis pastoviai klausosi radijo (Dubin, Zorkaja, 2009: 68). 

2004-2008 m. Amerikos tyrimų palyginamojoje analizėje pastebima, jog 15-49 m. 

ţmonės laisvalaikiu dţiaugiasi apie 3.7 val. per dieną (American Time Use Survey. 2011. Prieiga 

internetu: http://www.bls.gov/tus/charts/students.htm). 2008 m. tyrimai atskleidė, kad daugiausia 

laiko kaip ir Lietuvoje, Estijoje, Maskvoje ar Lenkijoje amerikiečiai praleidţia priešais 

http://bookshop.cabi.org/Uploads/Books/PDF/9780851996202/9780851996202.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zarzeczna-Baran%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pegiel-Kamrat%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15002303
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Czabak-Garbacz%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Skibniewska%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazurkiewicz%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gdula%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12898931
http://www.bls.gov/tus/charts/students.htm
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televizorių – net 2.8 val. per dieną, kai, tuo tarpu, kitoms veikloms skiria ne daugiau nei po 20 

minučių per dieną (išskyrus bendravimą, kuris uţima 38 min. viso laisvo dienos laiko) (Leisure 

Time on an Average Day. Prieiga internetu: http://www.bls.gov/tus/charts/chart9.pdf). 

Šiais, modernių technologijų, laikais atrodytų, jog laisvalaikiu gali tenkintis visi vienodai. 

Tačiau, kaip paţymi apklaustieji, kaimo ţmonės neturi tiek galimybių kiek gyvenantys 

didmiesčiuose. Maţuose miesteliuose ar kaimuose nei jaunimas, nei vyresnio amţiaus ţmonės 

neturi labai daug galimybių tobulėti. Pagrinde jie gali eiti į bibliotekas, ţiūrėti televizorių arba 

susitikinėti su draugais, kas daţnai, kaip jau buvo minėta, priveda prie asocialumo (Čiuţas, 

Ratkevičienė ir kt., 2005: 164). Lygiai taip pat skiriasi gyvenimo stilius ir pagal socialines 

klases. Aukštesniosios ir viduriniosios klasės atstovai daugiau laiko ir dėmesio laisvalaikiu skiria 

šeimai, vaikams bei televizijai ir radijui, kol ţemiausiosios klasės nariai pagrinde laiką leidţia 

tvarkydamiesi, taip pat ţiūrėdami televizorių ar klausydamiesi radijo (Lietuvos socialinė 

struktūra, 2005: 62). 

S. Ţigelienės, V. Pruskaus ir V. Senkaus atliktame VPU studentų tyrime paaiškėjo, jog 

dauguma studentų (net 55.6 proc.) tvirtino neturintys pakankamai laisvo laiko (Pruskus, 

Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir kt., 2009: 195). Estijoje, priešingai, 2010 m. atlikus gyventojų 

tyrimą, pastebėta, jog dabar ţmonės turi daugiau laisvo laiko nei prieš dešimt metų – per dieną 

laisvu laiku jie dţiaugiasi apie penkias su puse valandos, t.y. 40 min. daugiau nei 2000 m. 

(Leisure Time on an Average Day. Prieiga internetu: http://www.bls.gov/tus/charts/chart9.pdf). 

VPU studentai laisvalaikio metu daugiausia uţsiima pagalba artimiesiems, televizijos ţiūrėjimu 

(beje, ši veikla yra populiariausia Estijoje – šioje šalyje jaunimas prie televizoriaus praleidţia 

apie dvi su puse valandos per dieną), mokymusi, skaitymu arba linksminimusi. Kiek maţiau 

tiriamųjų teigė, kad laisvalaikio metu daţniausiai lankosi kino teatruose, dirba arba keliauja. Dar 

maţesnė dalis savo laisvą laiką skiria sportui ar visuomeninės veiklos vykdymui (Pruskus, 

Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir kt., 2009: 197). Panašūs rezultatai gauti ir Oregono 

universitete, kur mokslininkai apklausė jaunimą ir pastebėjo, kad daţniausias laisvalaikio 

leidimo būdas yra muzikos klausymas ir televizoriaus ţiūrėjimas. Skaitymas, tuo tarpu, yra visų 

pomėgių lentelės viduryje (Cuthbertson. Prieiga internetu: http://ezinearticles.com/?Reading-

For-Leisure-Aids-Language-Development&id=1262494). Paklausus VPU studentų, ar jie mano, 

jog laisvalaikį praleidţia prasmingai, net 53,4 proc. atsakė neigiamai, ir tik trečdalis yra įsitikinę, 

kad jų veikla yra prasminga tolesniam jų vystymuisi. Tarp skirtingų vertybių, tokių kaip darbas, 

šeima, meilė, draugai, studijos, laisvė ir kt., laisvalaikis uţima daugmaţ vidutinę vietą šių 

studentų tarpe – jis yra aukščiau uţ politiką, religiją, darbą, karjerą bei pripaţinimą 

(Bagdanavičius, Gaiţutis, Grigas ir kt., 2009: 198-199). 

http://www.bls.gov/tus/charts/chart9.pdf
http://www.bls.gov/tus/charts/chart9.pdf
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Tais pačiais, 2009, metais Vilniaus pedagoginiame universitete buvo atliktas dar vienas 

tyrimas tema „Miestietiškos gyvensenos įtaka akademinio jaunimo laisvalaikiui“. Jo metu 

išsiaiškinta, jog dauguma studentų laisvalaikį laiko svarbiu savo gyvenime (4.2 balai 5 balų 

sistemoje). Laisvalaikį šie studentai supranta kaip laiką atgauti jėgas, galimybę papramogauti bei 

patirti malonių išgyvenimų. Kiek maţiau manančių, kad tai laikas, skirtas pomėgiams bei juos 

dominančios informacijos gavimui. Būdami Vilniuje, VPU studentai laisvalaikį daţniausiai 

leidţia ţiūrėdami televizorių, naršydami internete, mokydamiesi ar dirbdami, kiek maţiau – pas 

draugus, baruose, skaitydami ar nueidami į baţnyčią. Laisvalaikį praleisdami gimtuosiuose 

miesteliuose ar kaimuose, studentai taip pat daugiausia laiko ţiūri televizorių ar naršo internete, 

mokosi ar eina pas draugus, kiek maţiau – skaito, sportuoja, eina į gamtą ar baţnyčią (Babičius, 

2009. Prieiga internetu: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-

0001:E.02~2009~D_20090630_094439-75721/DS.005.0.02.ETD). 

J. P. Stankevičiaus aprašytas studentų vertybių tyrimas lyg ir apibendrina visus anksčiau 

paminėtus tyrimus. Jo gautais rezultatais, daugiausia laisvalaikio jaunimas praleidţia 

bendraudamas su draugais, sportuodamas ar skaitydamas groţinę literatūrą (Stankevičius, 2004: 

143. Prieiga internetu: www.ceeol.com). 

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090630_094439-75721/DS.005.0.02.ETD
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090630_094439-75721/DS.005.0.02.ETD
http://www.ceeol.com/
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2. SKAITYMO VIETA KULTŪRINĖJE ŢMOGAUS ELGSENOJE 

2.1. Sociologinė skaitymo samprata ir funkcijos 

Visuomenės skaitymo ir informavimo problema yra labai sena. Tobulėjant raštui 

skaitytojas nuolat keitėsi. Egiptiečiai, norėdami perskaityti papiruso ritinį, turėjo jį išvynioti, o 

vėliau suvynioti atgal. Norėdami perskaityti dar kartą, jie turėdavo jį vėl išvynioti, tad skaitymas 

nebuvo labai paprastas laiko leidimo būdas. Jie turėjo tradiciją – kartu su mumija egiptiečiai į 

kapą įdėdavo numirėlio knygas. Tai rodo, kad knyga šiuo laikotarpiu buvo laikoma svarbia 

visuomenine vertybe. Viduramţiais skaitytojų daug nebuvo, skaitė pagrinde dvasininkai, nes tuo 

laikotarpiu bendravimas daugiausia buvo grįstas vaizdu, o ne raštu. Augant universitetams, 

daugėjo ir skaitytojų. Knyga buvo laikoma dideliu turtu. Renesanso epochoje į knygą ţmonės 

pradėjo ţiūrėti kaip į ţinių šaltinį. Apie XVII a. vid. įvyko vadinamoji skaitymo revoliucija. 

Biblijas, pamokslus, kelionių aprašymus pakeitė groţinė literatūra, ţurnalai, laikraščiai. Šiame 

amţiuje skaityti pradėjo visi visuomenės sluoksniai, kūrėsi skaitymo draugijos, kurios daugiausia 

siekė lavintis ir lavinti visuomenę. XVIII a., išplitus skaitymui, vienas gydytojas bandė įrodyti, 

kad skaitymas sukelia daugelį ţinomų ligų, tokių kaip galvos skausmas, astma, viduriavimas, 

nervų sutrikimas, migrena ir kt. Tačiau tai nepaveikė knygų plitimo ir susidomėjimo jomis 

(Uţtupas, 1976: 46-49). 

Lietuvių spaudos ir mokyklos draudimo metais (1864-1904) Lietuvoje visais būdais buvo 

mėginama išsaugoti knygos vertę ir skaitymo malonumą. Lietuvių knygnešiai ir daraktoriai, 

nepaisydami persekiojimų ir gresiančių bausmių, platino uţsienyje leidţiamas knygas bei 

periodinius leidinius, taip pat mokė lietuvius skaityti ir rašyti (Raguotienė, 1996: 106). 

Skaitymas šiuo laikotarpiu buvo lyg didţiausias siekis, galintis padėti ţmogui išsilavinti ir būti 

intelektualiam. Jau šiais metais pradedama suprasti, kad geriausiai formuoti  savo asmenybę bei 

ugdyti savišvietą galima skaitant.  

Šiuolaikinėje visuomenėje skaitymas turi ne vieną apibrėţimą. Anot W. S. Grigg, M. C. 

Daane ir kt., skaitymas daugeliui yra kelias į galimybių pasaulį (Grigg, Daane, Jin, Campbell, 

2003: 1. Prieiga internetu: http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2002/2003521.pdf). C. 

E. Snow, M. S. Burns ir P. Griffin skaitymą apibrėţia kaip sudėtingą išbandymą, susijusį su 

dėmesiu, atmintimi, kalba bei motyvacija. Jų nuomone, skaitymas yra ne tik paţintinė 

psicholingvistinė veikla, bet ir socialinis uţsiėmimas (Snow, Burns, Griffin, 1998: 15. Prieiga 

internetu: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=6023&page=15). Skaitydamas ţmogus 

mokosi abstrakčiai, logiškai mąstyti, suprasti simbolius ir suteikti jiems prasmę (Raguotienė, 

2008: 75). 

 

 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/main2002/2003521.pdf
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=6023&page=15
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Skaitymas, kaip ir bet kuri kita asmenybę ugdanti veikla, atlieka savo funkcijas:  

 mnemoninę – leidţia išsaugoti visuomeninę ir ţmogiškąją patirtį bei perduoti ją 

tolimesnėms kartoms;  

 komunikacinę – stiprina ţmogaus sugebėjimą bendrauti, paţinti pasaulį, emocijas;  

 edukacinę – skaitydamas ţmogus įgauna naujų ţinių;  

 gnostinę/episteminę – skaitymas gilina pasaulio supratimą, plečia ţmogaus sąmonę, 

veiklos galimybes, vysto emocijas, fantaziją;  

 bei rekreacinę – padeda turiningai praleisti laisvalaikį (Raguotienė, 2008: 76-77). 

Skaitymas taip pat suvokiamas kaip sudėtingas ir naudingas sociokultūrinis, paţintinis ir 

kalbinis procesas, kurio metu skaitytojai naudoja savo kalbėjimo ir rašymo, teksto tematikos bei 

kultūrines ţinias. Būti išsilavinusiu šiais laikais reiškia būti aktyviu, kūrybingu bei gebančiu 

kritiškai mąstyti. Mokslininkai skaitymą analizuoja keliais poţiūriais: pedagogikos – ţmogaus 

lavinimas ir auklėjimas; psichologijos – skaitymo ir knygos suvokimas, knygos įtaka ţmogaus 

vystymuisi; sociologijos – knygos vaidmuo visuomenėje, ypač ţmogaus socializacijos procese; 

informacijos – knyga kaip masinės informacijos priemonė; etinio – knygos vaidmuo formuojant 

moralines vertybes; estetinio – knygos įtaka kaupiant kultūrines ţinias bei tenkinant estetinius 

poreikius (Mulerenkaitė, 1989: 88).  

Nuo 1905 m. yra iškeliami praktiniai skaitymo tikslai. Suvokta, kad skaitant galima 

tobulintis savo amate, suprasti, kaip galima nugalėti iškilusius sunkumus. Pabrėţiama skaitymo 

kultūrinė, švietėjiška paskirtis (Raguotienė, 1996: 106). Pritarta, kad skaitymas yra susijęs su 

proto, mąstymo, jausmų ir vaizduotės ugdymu, kurių pastaruosius lavinti ypač padeda groţinė 

literatūra. Groţinė literatūra, pasak M. Gorskio, yra individo paţinimo, supratimo mokslas. Jo 

nuomone, skaitydami uţsienio šalių kūrinius, ţmonės susipaţįsta su jų kultūra, tradicijomis, 

papročiais, istorija (Šimkus, 1956: 112). Groţinės literatūros tikslas – perduoti individui 

kasdienybės suvokimą, o gyvenimišką patirtį pavaizduoti tokiu būdu, kad skaitytojas galėtų 

patirti estetinių išgyvenimų. (Šventickas, Šventickienė, 2006: 154. Prieiga internetu: 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2006/83/sventickaitesventickas.pdf). Taip pat XX 

a. suprasta, kad skaitydamas individas formuoja ir ugdo savo asmenybę, ţadina jausmus ir 

vaizduotę. Tad bet koks spaudinys laikytas tinkama priemone visuomenei tobulėti, atsikratyti 

netinkamų įpročių bei lavinti bendravimo sugebėjimus (Raguotienė, 2008: 108). 

Apie pastarąją skaitymo naudą nemaţai kalbėjo rusų mokslininkai. B. V. Dubin ir N. A. 

Zorkaja išskyrė du bendravimo, susijusio su knyga ir skaitymu, atvejus: 1. šeiminis, įskaitant 

visas kartas, ir 2. draugiškas, įskaitant bendramokslius ir bendradarbius. Perskaitytas knygas 

daţniausiai aptaria ţmonės, kurie namuose turi savas knygų bibliotekas – jie jas aptaria tiek su 

šeimos nariais, tiek su bendradarbiais. Knyginės ir skaitomosios kultūros komunikacijos 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2006/83/sventickaitesventickas.pdf
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silpnėjimą ar nebuvimą galima pastebėti vyrų, neišsilavinusių ar nepasiturinčių ţmonių 

bendravime. Tarp tokių grupių daţniausiai pasitaiko tie individai, kuriems tėvai neskaitė 

vaikystėje, kuriems apie perskaitytas knygas nepasakoja vaikai arba kurie patys nepasakoja savo 

vaikams apie perskaitytas knygas (Dubin, Zorkaja, 2009: 75-77). N. A. Stefanovskaja Rusijoje 

atliko tyrimą, norėdama suţinoti, ar rusams skaitymas yra intymus procesas, ar jis jiems yra 

svarbus kaip dvasinis bendravimas. Paaiškėjo, kad 40.5 proc. apklaustųjų skaitymą apibūdina 

kaip įsigilinimo į save, į savo mintis, t.y., autokumunikacijos, bendravimo su savimi būdą; 34.9 

proc. mano, kad skaitymas, tai – bendravimas su kitais ţmonėmis teksto pagalba; 13.3 proc. 

ţmonių skaitymas reiškia bendravimą ir su savimi, ir su kitais. Beveik 80 proc. apklaustųjų 

sutinka su mintimi, kad skaitydamas ţmogus niekada nebūna vienas, nes skaityme susiduria 

kelių asmenybių dvasios (Stefanovskaja, 2009: 116). 

Groţinė ir mokslinė literatūra, laikraščiai, ţurnalai, radijas ir kitos masinės informacijos 

perdavimo priemonės suteikia visuomenės kultūrai aktyvumo ir gyvybingumo. Jos formuoja 

individų sąmonę bei supaţindina su pagrindinėmis visuomeninėmis vertybėmis (Šnipas, 2009: 

27). Tačiau ne visos literatūros rūšys teigiamai įtakoja ţmogaus vidinį pasaulį. Pramoginė 

literatūra ir kiti lengvi skaitiniai skaitytojui atskleidţia ir taip visiems paţįstamą pasaulio 

suvokimą, kai tuo tarpu „rimtoji literatūra“ parodo tikrąjį pasaulio nesibaigiantį sudėtingumą ir 

nusako virš tikrovės esančias aukštesniąsias vertybes. Kitais ţodţiais tariant, „rimtoji literatūra“ 

turtina ir tobulina asmenybę, o pramoginė ją skurdina (Matulienė, 1985: 17-18).  

Yra ţmonių, kurie tas pačias knygas skaito po kelis ar net keliolika kartų. Tačiau kyla 

klausimas, kodėl jie taip daţnai grįţta prie mėgiamų kūrinių? 47 proc. apklaustųjų Rusijoje 

mano, kad dėl to, jog ţmonėms patinka galvoti apie tai, kas yra rašoma knygose; 32.7 proc. – 

kad pakartotinis skaitymas stiprina dvasinę pusiausvyrą, suteikia noro gyventi; 26.4 proc. mano, 

kad tas pačias knygas daţnai skaitantiems ţmonėms patinka nepaaiškinamas laiko pojūtis, 

galimybė persikelti į kitą pasaulį ir pabendrauti su jau mirusiais autoriais; 19 proc. teigia, kad 

tokiems ţmonėms tiesiog patinka pabėgti nuo dabartinio gyvenimo;  13.3 proc. – skaitydami tas 

pačias knygas ţmonės jaučia nostalgiją pirmam tos knygos perkaitytam kartui;  12.4 proc. – 

patinka jau perskaitytos knygos pakartotinis skaitymo procesas; 10.6 proc. teigia, kad 

pakartotinis skaitymas, tai – ramybės įgijimo ritualas; 6.9 proc. – šiems ţmonėms patinka 

autoriaus ir skaitytojo asmenybių formavimas. Nemaţiau svarbu uţ patį skaitymą yra perskaityto 

teksto aptarimas su kitais skaitytojais. Daugeliui respondentų (66.8 proc.) patinka aptarti knygas 

su giminėmis ar draugais, pasidalinti savo nuomone, išgirsti kitų mintis, aptikti bendraminčių 

arba įsitikinti savo teksto suvokimo unikalumu. Tokiu būdu aplinkiniai ţmonės, su kuriais viskas 

yra aptariama, tampa individui lyg veidrodis, atspindintis individualius įspūdţius (Stefanovskaja, 

2009: 117). 
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Literatūra formuoja skaitytojų estetinį skonį, pasaulėţiūrą bei pasaulėjautą, veikia jų 

bendravimo formas, etiketą, moralę, dorovę, moko, kaip elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje. 

Ji netgi gali tapti vaistu nuo ligų. Literatūrą ir meną panaudoti gydymo tikslais rekomendavo 

Pitagoras. Aristotelis taip pat teigiamai ţiūrėjo į skaitymą. Jo nuomone, poezija panaikina baimės 

jausmą, skausmą ir kančias. Nors apie skaitymo gydomąją galią kalbėta jau nuo seno, 

biblioterapijos terminas atsirado tik XX a. pradţioje. Vis daugiau nagrinėjant šią skaitymo 

naudą, pastebėta, kad skaitantys ligoniai lengviau kovoja su stresu, vienatve, depresija ar 

psichologinėmis įtampomis. Taip pat skaitymas sustiprina individo pasitikėjimą savimi, pakelia 

nuotaiką, leidţia atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir minčių. Pasaulyje veikia ne viena ligonių 

biblioteka, Lietuvoje jų yra 30, kurių centru laikoma Lietuvos medicinos biblioteka (Raguotienė, 

2008: 94-96). 

Literatūros kūriniais siekiama leisti ţmonėms pajausti ir išgyventi ţmogiškąsias vertybes. 

Be viso ko, literatūra turi paţintinę, auklėjamąją ir ideologinę funkcijas. Parodydama 

skaitytojams skirtingus ţmonių charakterius, elgesio motyvus ir sąlygas, kurios lemia jų likimus, 

literatūra praplečia skaitytojo paţinimo ribas, padeda jam įsijausti į pagrindinio veikėjo vaidmenį 

ir jį suprasti. Tokiu būdu literatūra ugdo skaitytojo psichologiją, įţvalgumą, pakantumą bei 

uţuojautą kitiems (Zaborskaitė, 1978: 52).  

 

2.2. Skaitymo poveikis asmenybės genezei 

Apţvelgus ţmonijos ilgus amţius siektą paţangumą, drąsiai galima teigti, kad 

dabartiniais laikais švietimas ir ekonomika yra dvi viena nuo kitos priklausančios individo ir 

visuomenės teigiamo vystymosi dalys. Šiuolaikinėje visuomenėje intelekto vystymui ir švietimui 

yra skiriama labai daug dėmesio. Prancūzų sociologas P. Bourdieu teigia, kad pagrindinis 

švietimo sistemos tikslas yra įrodyti liaudţiai, kad „aukštesnieji“ mus valdo ne dėl savo ryšių ar 

kilmės, o dėl to, kad yra išsilavinę ir kvalifikuoti (cituota pagal: Leonavičius, Norkus, 

Tereškinas, 2005: 377). Nusistovi nuomonė, jog neskaitantis ir nesimokantis individas ne tik pats 

nesilavina, bet ir lėtina visos visuomenės paţangą. Amerikos, Japonijos ir kitų valstybių 

mokslininkų nuomone, visuomenės skaitymo būklė yra stipriai susijusi su tos visuomenės 

intelekto vystymusi, ateities paţanga ir prestiţu (Bagdonas, Dautaras ir kt., 1997: 5). 

Kai kurie XXI a. mokslininkai laikosi nuomonės, kad ţmonės į socialines klases turėtų 

būti skirstomi ne pagal uţimtumą ar pajamas, bet ir pagal sąryšį su kultūriniais veiksniais, pvz., 

gyvenimo būdu ar vartojimo modeliais. Ši mintis atrodo teisinga, nes ţemesniosios klasės 

atstovai, kurių ekonominis ir politinis kapitalas yra menki, gali pasiţymėti aukštu kultūriniu ar 

ţmogiškuoju kapitalu. Mes gyvename laikotarpyje, kuriame labai svarbūs yra įvairūs su 

vartojimu susiję ţenklai. Ţmogus save kuria atsiţvelgdamas į gyvenimo būdą – aprangą, maisto 
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pomėgį, atsipalaidavimo būdus, o ne į dirbamo darbo pobūdį. Pasak P. Bourdieu, ţmonės save iš 

kitų išskiria ne ekonominiais ar uţimtumo veiksniais, o gyvenimo skoniais ir laisvalaikio 

praleidimo būdais. Tai yra išskirtinė galia, kapitalas, kuris uţtikrina ţmonėms vystymąsi, 

prestiţą ir autoritetą kitų ţmonių tarpe. Labai svarbi to kapitalo dalis yra kultūrinis kapitalas, kurį 

sudaro individo skonis, išsilavinimas, vartojimo įpročiai. P. Bourdieu aprašytas kultūrinis 

kapitalas ţymi „estetinių vertybių gamybą, realizavimą ir kaupimą“ ir yra gaminamas meno ir 

kultūros institucijose: muziejuose, kino, dailės ar šokių mokyklose, knygų leidyklose, kultūros 

ministerijose ir kt. (cituota pagal: Pocevičius, 2010. Prieiga internetu: 

http://www.eretikai.lt/pierre%E2%80%99o-bourdieu-teorijos-pradmenys-kaip-veikia-kulturinis-

kapitalizmas/). Kultūrinis kapitalas yra svarbus visuomenės raidai, nes jis egzistuoja kaip 

kultūros produktų ir paslaugų šaltinis, teikiantis tuos produktus ir paslaugas visuomenės nariams 

(Pruskus, 2005: 54).  

Spartus paslaugų ekonomikos, pramogų ir laisvalaikio pramonės plėtimasis patvirtina, 

kad visuomenė tampa vartotojiška, orientuota į materialias gėrybes. Šioje visuomenėje lyg ir 

nebelieka stiprios klasių atskirties – visi gali vaikščioti tomis pačiomis gatvėmis, ţiūrėti tas 

pačias laidas, valgyti tą patį maistą, skaityti tas pačias knygas (Giddens, 2005: 293). Kultūrinio 

kapitalo įgijimas yra glaudţiai susijęs su ekonominėmis individų galimybėmis, tačiau reikia 

nepamiršti, kad jam teikiamas prioritetas gali skirtis ir tarp ţmonių, kurių materialinė padėtis yra 

daugmaţ vienoda, bei priklausyti nuo tų ţmonių vertybinių orientacijų. 

Anot P. Bourdieu, kultūrinis kapitalas glaudţiai siejasi su ţmogiškuoju kapitalu, t.y. su 

individų išsilavinimu, sveikata, aktyvumu ir gebėjimais, leidţiantiems ţmonėms uţimti geresnę 

padėtį visuomenėje. Visi ţinome, jog kiekvienos visuomenės pagrindinis turtas yra ţmonės, tad į 

juos nuolat reikia investuoti, norint, kad jų kapitalas būtų gausus. Reikia nebijoti nuo maţens 

vaiką tobulinti ir lavinti: skaityti jam knygas ir mokyti tai daryti pačiam, paţindinti su gyvenimu 

ir jo įvairovėmis ir taip kurti jo kapitalą, kuris ateityje jam padės socializuotis ir būti naudinga 

visuomenei asmenybe.  

Ţmogiškojo kapitalo sąvoką galima apibūdinti kaip investiciją į ţmogiškuosius išteklius. 

Tyrimai rodo, kad tos šalys, kurios neinvestuoja į ţmogų, atsilieka nuo kitų šalių. Ţmogiškojo 

kapitalo naudojimas darbo metu didina atliekamo darbo produktyvumą ir pajamų augimą bei 

uţtikrina poreikių patenkinimą (Bagdanavičius, 2009: 5). Yra išskiriamos šios investicijos į 

ţmogiškąjį kapitalą: sveikatos prieţiūros išlaidos, išsilavinimo įgijimas, išlaidos, susijusios su 

darbo paieška, vaikų auginimu ir auklėjimu, migracija ir kt. Anot K. Makkonelio ir S. Briuso, 

„investicijos į ţmogiškąjį kapitalą – tai bet koks veiksmas, kuris didina darbuotojų kvalifikaciją 

ir sugebėjimus, tuo pačiu jų darbo našumą“ (cituota pagal: Bagdanavičius, 2009: 37). Investicijų 

į ţmogiškąjį kapitalą našumas priklauso nuo darbingumo trukmės – kuo anksčiau pradedama 

http://www.eretikai.lt/pierre%E2%80%99o-bourdieu-teorijos-pradmenys-kaip-veikia-kulturinis-kapitalizmas/
http://www.eretikai.lt/pierre%E2%80%99o-bourdieu-teorijos-pradmenys-kaip-veikia-kulturinis-kapitalizmas/
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investuoti į ţmogų, tuo anksčiau tos investicijos duoda pelną (Bagdanavičius, 2009: 38). Siekiant 

kuo veiksmingesnių investicijų į ţmogiškąjį kapitalą, būtina tobulinti švietimo ir mokymo 

sistemą, kad valstybėje augtų kuo daugiau išprususių, apsiskaičiusių ir išsimokslinusių 

asmenybių. Juk kuo visuomenės narys daugiau skaito ir turi aukštesnį išsilavinimą, tuo gausesnis 

jo ţmogiškasis kapitalas ir tuo geriau jis laikosi gamybos reikalavimų. 2007 m. Vašingtone 

ištirta, kad daugiau nei 60 proc. įgudusių skaitytojų įsidarbino administraciniame, verslo ar 

finansiniame skyriuose, kur vyrauja didţiausias atlygis uţ atliktą darbą (Sullivan, Nichols, 

Bradshaw, Rogowski, 2007: 83. Prieiga internetu: http://www.nea.gov/research/toread.pdf). 

Reikia nepamiršti, kad skaitymas svarbus ne tik dėl to, kad jis gausina asmens ţmogiškąjį 

kapitalą, bet ir nulemia jo socialinį statusą, t.y. pasiskirstymą valstybėje pagal socialinius 

sluoksnius ir grupes.  

Ţmogiškojo kapitalo pagrindas yra individo išsimokslinimas (Bagdanavičius, 2009: 6). 

Pastaraisiais metais visuomenė tampa ţinių, informacine visuomene, kurioje sparčiai didėja 

informacijos, ţinių ir naujovių plėtra. Šioje visuomenėje ţmogus iš „ekonominio“ individo 

tampa asmenybe, lemiančia kūrybinius veiksnius. Naujos technologijos į aukštumas kelia ţinias 

ir informaciją, kurių įgijimas leis ţmonijai įveikti ekonomines problemas. Informacija yra 

naudinga tuo, kad daţnai naudojama ji nesusidėvi, o, priešingai, nuolatos gausėja ir tobulėja 

(Bagdanavičius, 2009: 8). Informacija pakeitė fizinį kapitalą ir gamtinius išteklius bei tokiu būdu 

tapo pagrindiniu ekonomikos augimo veiksniu. Tam, kad būtų uţtikrinta ekonomika, turi būti 

uţtikrintos informacijos atsargos. O tam, kad pastarosios neišblėstų, reikalinga išsimokslinusi, 

apsiskaičiusi asmenybė. Tad XX a. pab. – XXI a. išsimokslinęs, kūrybingas, sugebantis sukurti ir 

pagaminti naujas technologijas, paslaugas ar prekes ţmogus tampa valstybės pagrindu 

(Bagdanavičius, 2009: 10). Ypač svarbi yra ta asmenybė, kuri sugeba dirbti protinį darbą. 

Informacinėje visuomenėje yra būtinas ne tik ikimokyklinis, mokyklinis ir universitetinis 

ugdymasis, bet ir mokymasis visą gyvenimą (Bagdanavičius, 2009: 11). Šiuolaikinis individas 

tam, kad kokybiškai atliktų savo darbą ir pasiektų vis aukštesnės karjeros, privalo įgyti 

išsilavinimą ir būti kvalifikuotas savo srityje. Kuo aukštesnis ţmogaus išsilavinimas, tuo 

lengviau jis prisitaiko prie darbo reikalavimų ir rinkos poreikių. Tiesa, čia yra svarbi ir ţmogaus 

sveikata, nes sveikas ţmogus dirba produktyviau bei ilgiau ir atneša didesnį pelną sau ir 

valstybei (Bagdanavičius, 2009: 13). Geresnė sveikata neretai padeda individui gyventi ilgiau, o 

ilgesnė gyvenimo trukmė padeda įgyti geresnį išsilavinimą ir tokiu būdu gauti didesnes pajamas. 

Ţmogiškasis kapitalas yra neatskiriamas nuo ţmogaus asmenybės – ţmogus pats nusprendţia, 

koks turi būti jo išsilavinimo lygis ir kaip našiai jis panaudos savo ţinias bei įgūdţius. 

Ţmogiškasis kapitalas yra vertingesnis net uţ gamtos bei materialinius turtus. Gerinant švietimo 

ir sveikatos apsaugos sąlygas, gerėja ne tik visuomenės ekonominė padėtis, bet tuo pačiu metu 
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maţėja atskirtis tarp socialinių sluoksnių. Ekonomikoje išaugo paslaugų sfera, kurios plėtra yra 

neatskiriama nuo dvasinės ir intelektualinės gerovės, ir kuri skatina informaciją teikiančios 

technikos ir technologijų vystymąsi. Visuomenė į aukštumas iškelia ţinias ir informaciją, kurių 

nuolatos didėja. Informacija nuteka ir per knygas, kurias pastoviai skaito begalės ţmonių. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 2006 m. buvo patvirtinta skaitymo skatinimo 

programa, kurios tikslas – skatinti jaunimą ir vyresnio amţiaus ţmones daugiau skaityti, gerinti 

jų skaitymo įgūdţius, tokiu būdu ugdant kūrybišką, kritiškai mąstyti gebančią, pilietiškai 

atsakingą asmenybę. Skaitymas gali padėti neįgaliesiems ir kitiems, socialiai atskirtiems, 

asmenims integruotis į visuomenę. Tai yra individo ir visos visuomenės paţinimo galimybė bei 

dvasinio tobulėjimo būtinybė, tačiau šiais, modernių technologijų pilnais laikais, skaitymas 

nublanksta prieš televizorių ar kompiuterį.  

Lietuvoje, tam, kad būtų išsaugotas skaitymas ir jo reikšmė, kasmet yra rengiama 

tarptautinė Vilniaus knygų mugė. 2008 m. Lietuvoje paskelbti skaitymo metais. Per šiuos metus 

įvyko apie 270 renginių, skirtų atkreipti visų amţiaus ţmonių dėmesį į skaitymo reikšmingumą ir 

paskatinti juos skaityti daugiau. Mūsų kaimynės, Estija, Latvija ir kitos Šiaurės Europos 

valstybės, turi senesnes skaitymo ir skaitymo skatinimo programų tradicijas. Skandinavijos 

šalyse skaitymas laikomas prestiţiniu laisvalaikio praleidimo būdu (Skaitymo metai eina į 

pabaigą, 2008. Prieiga internetu: http://kauno.diena.lt/naujienos/svietimas-ir-mokslas/skaitymo-

metai-eina-i-pabaiga-192132). 

Kaip bebūtų gaila, T. Tamošiūno pastebėjimu, tik didţiuosiuose Lietuvos miestuose 

knyga atgyja kaip socialinio prestiţo poţymis, t.y., ţmonės skaito, kad sustiprintų savo socialinį 

statusą (Trečdalis Lietuvos neskaito knygų, du trečdaliai – laikraščių, rodo tyrimas, 2005. Prieiga 

internetu: http://www.politika.lt/index.php?cid=9274&new_id=1280). 

 

2.3. Lietuvos ir uţsienio jaunimo skaitymo ypatumai 

Nors skaitytojų psichologijos klausimais buvo domėtasi jau Platono ir Aristotelio laikais 

(4-3 a. p. m. e.), Lietuvoje šie tyrimai pradėti tik XIX a. antroje pusėje. Šiuo laikotarpiu mūsų 

šalyje atsirado pirmieji tyrimai, susiję su gyventojų poreikio spaudai paţinimu. Uţsienyje 

leidţiamo laikraščio „Varpas“ (1889-1905 m.) leidiniuose buvo spausdinami prenumeratorių 

skaičiaus, sudėties, amţiaus sąrašai. Šiame leidinyje pedagogas P. Mašiotas daug dėmesio skyrė 

vaikų skaitymo klausimams (Rimša, 1980: 11). XX a. pr. skaitymas, skaitytojas ir jo poreikiai 

tapo labai svarbūs ne tik sociologams, bet ir politikams, kurių atskiros partijos kovojo uţ 

skaitytoją ir jo lektūrą (Rimša, 1980: 12).  

Rimčiau skaitymo ypatumais pradėta domėtis XX a. 1972 m. Kauno Antano Sniečkaus 

politechnikos institute pradėti studentų santykio su knyga tyrimai. Viename atliktame tyrime 

http://kauno.diena.lt/naujienos/svietimas-ir-mokslas/skaitymo-metai-eina-i-pabaiga-192132
http://kauno.diena.lt/naujienos/svietimas-ir-mokslas/skaitymo-metai-eina-i-pabaiga-192132
http://www.politika.lt/index.php?cid=9274&new_id=1280
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paaiškėjo, kad 70.6 proc. respondentų aktyviai domisi literatūra, o net 74 proc. atsakė, kad 

sutinka su teiginiu, jog groţinė literatūra įtakoja individo gyvenimą (Barzdţiukienė, 1989: 92). 

Ypač jį įtakoja mokslinės-fantastinės knygos, knygos apie įţymius ţmones, meilę ar draugystę 

(Barzdţiukienė, 1989: 93). Pagal tai, kuo nori būti uţaugę, apklaustieji apibūdino literatūros 

poveikį: būsimieji gamybininkai vertino literatūrą kaip ţmonių paţinimo priemonę, mokslininkai 

– jos įtaką vaizduotei ir kūrybingumui, pedagogai – poveikį estetiniam lavinimui, o visuomeninį 

darbą dirbti norintys – poveikį kultūrinio akiračio plėtimui (Barzdţiukienė, 1989: 97). 

Pagrindiniai groţinės literatūros skaitymo motyvai, paskatinę tuometinę visuomenę skaityti, 

buvo: paţintiniai (suteikė ţinių apie ţmones, gyvenimą, lavino kalbą, plėtė ţodyną; 57.7 proc.), 

estetiniai (36.2 proc.), saviauklos (formavo jausmus, pasaulėţiūrą, moralę; 50.2 proc.), saviugdos 

(ugdė vaizduotę; 19.4 proc.); bendravimo (25.9 proc.). 18.3 proc. teigė, kad tai įdomi ir naudinga 

laisvalaikio praleidimo forma (Barzdţiukienė, 1989: 98). 

Taip pat šiame amţiuje, o tiksliau – 1995 m., Briuselyje buvo priimtas projektas, pagal 

kurį būtų sukurta globali elektroninė biblioteka, muziejai, galerijos, kurios būtų prieinamos 

kiekviename pasaulio kampe (Lankin, Grigorjeva, 2009: 78). 

Dabartiniais laikais, kai pasaulyje vos ne kasdien mokslininkai išranda ką nors naujo, o 

informacinė visuomenė trokšta tik ţinių ir patirties, knygoms, o tarp jų ir groţinei literatūrai 

atitenka nemaţas vaidmuo. Tad labai svarbu yra nuolat tirti, kaip kinta visuomenės, o ypač 

jaunimo, skaitymo ypatumai. Kai kurie mokslininkai pastebi, kad visuomenės skaitymo tyrimai 

šiandien yra labai populiarūs ir siejasi su bibliotekininkyste, informatika, kalbotyra, pedagogika, 

sociologija, psichologija ir kitais mokslais. Kai kuriose visuomenėse tokiems tyrimams yra 

suburiami atskiri institutai, pvz., Lenkija turi Knygos ir skaitymo institutą, Vokietija – Jaunimo 

literatūros ir skaitymo tyrimo institutą. Daugiausia šiuolaikinės visuomenės skaitymo klausimais 

rūpinasi 1956 m. Amerikoje įsteigta Tarptautinė skaitymo asociacija (IRA), kuri ruošia įvairius 

tyrimus, leidţia šia tema knygas, periodinius leidinius, organizuoja skaitybos konferencijas, 

rengia skaitymo plėtros programas (Bagdonas, Dautaras, 1997: 7-8). Verta dėmesio yra tai, kad 

nuo 1992 m. ir Lietuva yra šios asociacijos komiteto narė.  

Nors knygų skaitymas moderniame pasaulyje yra stumiamas kitų veiksnių, pagrinde tokių 

kaip televizorius ar kompiuteris, ne visi uţmiršta knygą ir jos teikiamą malonumą bei 

reikšmingumą. 1985-1986 m. atliktame tyrime groţinės literatūros teikiamą naudą teigiamai 

įvertino net 68.4 % parengiamųjų kursų klausytojų. Iš čia matyti, kad groţinė literatūra vaidina 

gana svarbų vaidmenį asmens tobulėjimo ir socializacijos procese, padėdama jam kurti tiek 

ţmogiškąjį, tiek kultūrinį kapitalą.  

Skaitymą įtakoja daugybė vidinių ir išorinių veiksnių: socialiniai-demografiniai veiksniai 

(amţius, lytis, išsilavinimas, socialinė kilmė), asmenybės savybės, įgyta patirtis. Įtakos ţmogaus, 
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ypač vaiko, skaitymui, turi visa jį supanti aplinka: šeima, draugai, gyvenamoji vieta, bibliotekų, 

knygynų skaičius, pomėgiai, tėvų skaitymo įgūdţiai. Skaitymo ypatumai labai priklauso ir nuo 

poţiūrio į savo skaitymą. Mokiniai su neigiamu poţiūriu ţemiau vertina ir savo skaitymo greitį, 

sugebėjimą prisiminti, suprasti tekstą. Pasak R. Bernso, jaunimo skaitymas priklauso ir nuo su 

mokymusi nesusijusių faktorių: atmosferos šeimoje, mąstymo stiliaus, asmenybės savybių, 

auklėjimo metodų, socialinės aplinkos (cituota pagal: Barzdţiukeinė, 1989: 74). 

2002 m. buvo apklausti LŢŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai, norint suţinoti 

jų skaitymo ypatumus. Pastebėta, kad iš laikraščių daugiausia yra skaitomas „Lietuvos ryto“ 

savaitraštis. Taip pat skaitomesni yra „Kauno dienos“, „Respublikos“ ir „Lietuvos ţinių“ 

laikraščiai. Iš ţurnalų merginų tarpe labiausiai paplitę šie: „Cosmopolitan“, „Panelė“, „Laima“, 

„Ji“; tarp vaikinų: „Automoto“, „Keturi ratai“, „Krepšelis“ ir kt. Norėdami paskaityti groţinės 

literatūros kūrinių, studentai renkasi S. Nėries, E. Malūko, V. Mykolaičio-Putino, J. 

Ivanauskaitės, E. M. Remarko, A. Diuma, A. Kristi ir kitų autorių knygas. Daugiau nei 16 proc. 

apklaustųjų nurodė, kad groţinės literatūros beveik neskaito (Čiuţas, Ratkevičienė ir kt., 2005: 

174). 

Lietuvos vartotojų instituto uţsakymu 2008 m. atliktas Lietuvos gyventojų „Suaugusiųjų 

skaitymo įpročių“ tyrimas. Ištirta, kad daugiau ar maţiau skaityti mėgsta 65 proc. apklaustųjų, 

tarp kurių daugiausia – moterys, aukštas pajamas gaunantys, aukštesnį išsilavinimą įgiję, 

didţiuosiuose miestuose gyvenantys, specialisto, tarnautojo ar vadovo pareigas einantys 

asmenys. Daugiausia laiko skaitymui skiria moterys, pensininkai ir jaunimas iki 25 m. Tiriamieji 

nurodė dvi pagrindines prieţastis, dėl kurių jie skaito knygas: norą atsipalaiduoti ir norą 

praturtinti savo ţinias. Vyresnio amţiaus ţmonės daţniausiai skaito norėdami nuvyti nuobodulį. 

Daţniausiai Lietuvos gyventojai renkasi romantinę literatūrą, detektyvus, praktinio pobūdţio 

knygas, profesinę bei fantastinę literatūrą. Maţiausiai skaitomos knygos apie meną, esė bei 

poezija. Iš kitų informacijos gavimo leidinių daţniausiai ţmonės renkasi respublikinius ar 

regioninius/vietinius dienraščius ir savaitraščius, naujienų portalus internete, kiek maţiau – 

spausdintus ţurnalus, dar maţiau – elektroninius ţurnalus bei laikraščius. 4 proc. teigia iš viso 

neskaitantys laikraščių ir ţurnalų. Įdomus atsakiusiųjų pasiskirstymas pagal laiką: apie 

penktadalis respondentų teigia, kad 1-2 val per savaitę praleidţia skaitydami knygas. Daugiau 

nei 6 val. per savaitę knygas skaito moterys ir jaunimas iki 25 m. Apie 39 proc. atsakiusiųjų 

knygoms savo laisvalaikio neskiria. Beveik 33 proc. laisvalaikį daugiausia (daugiau nei 6 val.) 

leidţia ţiūrėdami televizorių. Knygų, laikraščių ir ţurnalų ţmonės daugiausia neskaito dėl to, 

kad jiems trūksta laiko, pinigų arba dėl to, kad gyvenime jie mato geresnių uţsiėmimų, tokių 

kaip televizoriaus ţiūrėjimas, naršymas internete ir kt. (Suaugusiųjų skaitymo įpročiai, 2008. 

Prieiga internetu: http://suaugusiems.skaitymometai.lt/index.php?-371837548). Šis 

http://suaugusiems.skaitymometai.lt/index.php?-371837548
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pasiskirstymas yra labai panašus į Malaizijos, kur, atsiţvelgiant į 1996 m. atliktus tyrimus, 

paaiškėjo, jog vidutiniškai vienas ţmogus ten per metus perskaito dvi knygas (Kaur, 

Thiyagarajah, 1999. Prieiga internetu: http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/may00/thiyag1.htm). 

Knygų pasirinkimas didele dalimi priklauso nuo jų temos, kainos, autoriaus, pavadinimo, leidėjo, 

apimties ar grafikos.  

Per pirmuosius XXI a. metus skaitymo tradicijos liko daugmaţ vienodos. Štai, 2005 m. 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro atlikti tyrimai atskleidė, kad 35 proc. 16-74 

m. Lietuvos gyventojų neperskaitė nė vienos knygos per pusę metų. O 2003 m. Estijoje atlikto 

tyrimo metu nustatyta, kad tokių ţmonių buvo tik 12 proc. (Raguotienė, 2008: 105). 2009 m. 

Delfi portalo uţsakyto Lietuvos gyventojų skaitymo ypatumų tyrime paaiškėjo, kad 

neskaitančiųjų skaičius nepakito – knygas skaito tik 2/3 tautiečių. Per metus kokį nors spaudos 

leidinį prenumeruoja 26.6 proc. gyventojų. Iki penkių knygų nusiperka 28 proc., iki dešimties – 

9.3 proc. ţmonių. 13.6 proc. teigia knygas pasiskolinantys, o 16.1 – skaitantys bibliotekose. 

Beveik trečdalis apklaustųjų, 29.9 proc., atsakė, kad knygų iš viso neskaito (Dauguma Lietuvos 

gyventojų skaito knygas. Prieiga internetu: 

http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/Nzk7OTs7MA==). 

Rusijoje skaitymo situacija irgi nėra tobula. Nors knygų bei laikraščių leidyba per 1990-

2007 m. padidėjo 2.6 karto, skaitančiųjų apimtis gerokai sumaţėjo. 2003 m. Rusijoje pastoviai 

knygas skaitė 26 proc., laikraščius – 43 proc., ţurnalus – 21 proc.; niekada neskaitė: knygų – 34 

proc., laikraščių – 14, ţurnalų – 21 proc. Tačiau 2008 m. pastoviai skaitančių ţmonių ţenkliai 

sumaţėjo – pastoviai knygas skaitė 16 proc., laikraščius – 21 proc., o ţurnalus tik 9 proc. 

skaitytojų (Dubin, Zorkaja, 2009: 63). 2005 m. Oregono universitete atlikto tyrimo duomenimis, 

skaitymui jaunimas daţniausiai pasirenka ţurnalus ir komiksus, groţinė literatūra šiuo atveju yra 

nepopuliari (Cuthbertson, 2008. Prieiga internetu: http://ezinearticles.com/?Reading-For-

Leisure-Aids-Language-Development&id=1262494). 

37 proc. suaugusiųjų Rusijoje šiandien laikraščių iš viso neskaito. Daugiausia juos skaito 

vyresnio amţiaus, aukštąjį išsilavinimą turintys ţmonės, neskaito – jaunimas. Laikraščiams 

abejingi pagrinde yra Maskvoje gyvenantys ţmonės (42 proc.) ir net vidurinio išsilavinimo 

neturintys rusai. Ţurnalų neskaito dar didesnė Rusijos gyventojų dalis – 54 proc. Nuolat juos 

skaito moterys (11 proc.), 18-24 m. ţmonės (12 proc.), asmenys su aukštuoju išsilavinimu (12 

proc.), didţiųjų miestų, išskyrus Maskvos, gyventojai (12 proc.), ţmonės su aukštais poreikiais 

(16 proc.). Panaši padėtis yra ir su knygų skaitymu. Jų neskaito 46 proc. visų Rusijos piliečių. 

Daţniausiai jas skaito moterys (19 proc.), aukštąjį išsilavinimą turintys ţmonės (25 proc.), 

didţiųjų ir vidutinių miestų gyventojai (20 proc.), maskviečiai (19 proc.). 64 proc. rusų mano, 

kad per 1980-1990 m. domėjimasis knygomis ir jų skaitymas sumaţėjo. Daugiausia taip teigia 
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jaunimas (54 proc.), aukštų poreikių turintys rusai (54 proc.), maskviečiai (48 proc.). Groţinės 

literatūros skaityme įvyko pastebimų pasikeitimų. Jei 1980 m. pab. labiausiai jautėsi tokių ţanrų 

kaip detektyvų, knygų apie karą, meilę, nuotykinės literatūros, istorinės, biografinės ţinomų 

ţmonių literatūros trūkumas, tai šiandien galima kalbėti apie „santykinį masinio intereso knyginį 

prisotinimą“. Esant ţanrų pasikeitimui, per tris metus groţinės literatūros neskaitančių ţmonių 

sumaţėjo (Dubin, Zorkaja, 2009: 64-66).  

Norėdami perskaityti knygą, Rusijos gyventojai daţniausiai jas nusiperka arba 

pasiskolina pas draugus. Knygas perka aukštąjį išsilavinimą turintys, Maskvoje gyvenantys, 

pasiturintys, socialinėse-profesinėse „aukštumose“ esantys ţmonės. Iš draugų ar paţįstamų 

knygas skolinasi visų socialinių grupių atstovai. 17 proc. gyventojų knygas ima iš viešųjų 

bibliotekų, daugmaţ trečdalis – iš namų bibliotekos. 2-3 proc. knygas perka internetu. 55 proc. 

ţmonių iš viso neperka knygų (2003 m. – 52 proc.). Knygas rečiau perka vyrai (62 proc.), 

maţiau – išsimokslinę ţmonės (68 proc.) (Dubin, Zorkaja, 2009: 72-73). Ištirta, jog 1996 m. 

Rusijos bibliotekose lankėsi 72.2 proc. moterų ir 27.8 proc. vyrų, 2006 m. - 77 ir 23 proc. 

Daugmaţ 1/3 – studentai ir besimokantieji iki 20 m. Daugiau nei 70 proc. respondentų į 

bibliotekas eina ilgiau kaip 5 m. (Stefanovskaja, 2009: 110). 

Paklausti, kaip apibūdintų skaitymą, daugiausia rusų atsakė, jog skaitymas – tai ţinios, 

savęs lavinimas (27.1 proc.). Taip pat, tiriamųjų nuomone, skaitymas – tai poilsis, 

atsipalaidavimas, atotrūkis nuo problemų (9.5 proc.), galų gale tai – malonumas (5 proc.) 

(Stefanovskaja, 2009: 112). 40.5 proc. apklaustųjų Rusijoje mano, kad skaitymas – tai 

bendravimas su savimi, su savo mintimis, 34.9 proc. – tai bendravimas su kitais ţmonėmis per 

tekstą (Stefanovskaja, 2009: 116). Mėgstamas knygas ţmonės skaito dėl to, kad: patinka galvoti 

apie tai, kas yra parašyta knygoje (47 proc.), jos atstato sielos jėgas, suteikia noro gyventi (32.7 

proc.), patinka nekasdieniškai pajusti laiką, kitą pasaulį, bendrauti su autoriais (26.4 proc.), 

patinka išeities iš įprasto gyvenimo būklė (19 proc.), pajustų malonumą nuo vidinio knygos 

vaizdo (13.3 proc.), patinka pats skaitymo procesas (12.4 proc.), tai ramybės įgijimo ritualas 

(10.6 proc.), patinka bendrumo tarp autoriaus ir skaitytojo asmenybių formavimo jausmas (6.9 

proc.) (Stefanovskaja, 2009: 117). 

2009 m. Singapūre atliktas skaitymo tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė apklaustųjų 

skaito nuolatos. Kiti neskaito arba skaito maţai dėl to, kad jiems trūksta laiko arba turi 

įdomesnių laisvalaikio praleidimo būdų. 73 proc. apklaustųjų daţniausiai skaito laikraščius. Iš 

knygų ţmonės daugiau renkasi groţinę literatūrą nei mokslinę Daugiau nei 51 proc. renkasi 

detektyvus, 46 proc. – jumoristinio tipo knygas, 43 proc. – fantastiką. Vyrai skaito fantastinę 

literatūrą, detektyvus, nuotykines istorijas, moterys – detektyvus ir jumoristinio pobūdţio 
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literatūrą (Low, Chadhry, 2009: 206. Prieiga internetu: http://www.slis.tsukuba.ac.jp/~atsushi/a-

liep/proceedings/Papers/a24.pdf). 

Yra ištirta, jog statistiškai pirmoje klasėje besimokantis vaikas apie 5000 val. praleidţia 

prie televizoriaus, o 18 m. vaikas daugiau laiko praleidţia prie televizoriaus nei mokykloje. 

Knygų pramonės tyrimų grupė (1984) nustatė, kad skaitymo daţnumas nuo 73 proc. 1978 m. 

nukrito iki 63 proc. 1983 m. S.  Neuman ir P. Prowda, surinkę informaciją apie 8000 

Konektikuto ketvirtos, aštuntos ir vienuoliktos klasės mokinių skaitymo ypatumus, išaiškino, kad 

mokiniai, kurie mėgsta skaityti, skaito rimtąją literatūrą, o tie, kuriems svarbesnės yra televizijos 

laidos ar filmai, skaito tik pramoginę (cituota pagal: Lehr, 1986. Prieiga internetu: 

http://www.ericdigests.org/pre-924/reading.htm). 

Nacionalinių tyrimų kompanija (The Office for National Statistics Omnibus) 2002 m. 

ištyrė, jog Anglijoje: 

 per pastaruosius metus daugmaţ pusė visų paauglių perskaitė bent penkias knygas; 

 ketvirtadalis paauglių per tuos pačius metus neperskaitė nei vienos knygos; šiame 

ketvirtadalyje daugiausia yra 16-24 m. vaikinų; 

 96 proc. tiriamųjų atsakė, kad per pastarąsias septynias dienas skaitė knygą, laikraštį, 

ţurnalą ar kitokį tekstinį leidinį: 70 proc. 16-24 m. ir 59 proc. 55-64 m. amţiaus ţmonių 

skaitė ţurnalus, 33 proc. 16-24 m. bei 43 proc. 55-64 m. amţiaus ţmonių – groţinę 

literatūrą. (Useful Reading Statistics. Prieiga internetu: 

http://www.wikireadia.org.uk/index.php?title=Useful_reading_statistics). 

XXI a. Amerikoje tik maţiau nei pusė paauglių skaito knygas. Nuo XX a. pab. 

skaitančiųjų jaunimo tarpe sumaţėjo 7 proc. Patvirtinta, kad kuo aukštesnis yra ţmogaus 

išsilavinimo lygis, tuo daţniau jis skaito knygas (Bradshaw, Nichols, 2004: 9. Prieiga internetu:  

http://www.nea.gov/pub/ReadingAtRisk.pdf). 1982 m. 49.1 proc. vyrų ir 36 proc. moterų skaitė, 

1992 m. atitinkamai – 47.4 proc. ir 60.3 proc., 2002 m. – 37.6 proc. ir 55.1 proc. (Bradshaw, 

Nichols, 2004: 23. Prieiga internetu:  http://www.nea.gov/pub/ReadingAtRisk.pdf) 1982 m. 

skaitė 59.8 proc. 18-24 m. ţmonių, 1992 – 53.3 proc., 2002 – 42.8 proc. (Bradshaw, Nichols, 

2004: 26. Prieiga internetu:  http://www.nea.gov/pub/ReadingAtRisk.pdf). 

2010 m. Estijoje knygas skaitė trečdalis gyventojų. Priešingai nei Amerikoje, per 

pastarąjį dešimtmetį knygų skaitymas šioje šalyje padidėjo dešimtadaliu. Estijos laiko biudţeto 

statistinių tyrimų organizacijos duomenimis, 23 proc. estų skaito knygas darbinių ar ugdomųjų 

veiksnių vedini, 52 proc. - dėl kitų prieţasčių. Ketvirtadalis gyventojų, deja, knygų neskaito 

visai. 20-64 m. Estijos gyventojų 2010 m. perskaitė 1-3 knygas. Apie 19 proc. ţmonių perskaitė 

4-7 knygas, 12 proc. - iki 12 knygų, 23 proc. - virš 12 knygų. 89 proc. skaito prozą, 51 proc. – 

poeziją. Rečiausiai skaitomos religinio pobūdţio knygos. 4 proc. estų (daugiau nei 40000) 

http://www.slis.tsukuba.ac.jp/~atsushi/a-liep/proceedings/Papers/a24.pdf
http://www.slis.tsukuba.ac.jp/~atsushi/a-liep/proceedings/Papers/a24.pdf
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dalyvauja kultūriniuose renginiuose, skaitymo susitikimuose bei susitikimuose su rašytojais. 44 

proc. kasdien skaito laikraščius, 9 proc. - ţurnalus. Verta dėmesio yra tai, kad, Eurobarometro 

duomenimis, 2007 m. Estija ir Latvija atitinkamai uţėmė penktą ir šeštą vietas daţniausiai 

skaitančiųjų (daugiau nei 5 knygas per metus) tyrimo apklausoje. Švedija, Danija, Nyderlandai ir 

Didţioji Britanija uţima pirmąsias vietas (Kommel, 2010. Prieiga internetu: 

http://www.stat.ee/50479). 

Kalbant apie skaitymą, reikia nepamiršti, kad svarbu yra ne tik tai, kiek ţmonės skaito, 

bet ir tai, ką ir kaip jie skaito. Skaitymo kokybę neretai lemia asmenybės psichologinis tipas. 

Intravertai daugiau mėgsta psichologinius, filosofinius veikalus, kur reikia daug mąstyti, o 

ekstravertai – romantiškas, humoristines, satyrines knygas, kur aprašomi emociniai išgyvenimai, 

konfliktai, veiksmas (Raguotienė, 2008: 71). Austrų tyrinėtojas R. Bambergeris jaunus 

skaitytojus suskirstė į 4 tipus: 1. romantikus, mėgstančius nuotykius, pasakas, fantastinę 

literatūrą, 2. realistus, besidominčius aplinkiniu pasauliu ir ţmonių tarpusavio santykiais; 3. 

intelektualus, vertinančius paţintinę literatūrą; ir 4. estetus, propaguojančius poeziją, eilėraščius 

(cituota pagal: Raguotienė, 2008: 72).  

Atskirų visuomenės socialinių sluoksnių skaitymas ir poreikiai yra opi socialinė 

problema, kuri siejasi su visuomenės socialiniu, ekonominiu ir kultūriniu vystymusi, švietimo, 

mokslo ir technikos raida, politikos, auklėjimo bei gamybos uţdaviniais (Rimša, 1980: 77). A. 

Tvardovskio nuomone, „bendravimas su knyga – tobuliausia ir nepakeičiama intelektualinio 

ţmogaus lavėjimo forma“. Tačiau moderniais laikais, kai atsiranda naujos informaciją 

teikiančios technologijos, skaitymas yra nustumiamas į šalį. 2006 m. vykusioje konferencijoje 

„Skaitymo skatinimas ir kalbos įgūdţių ugdymas“ pastebėta, kad ţmonės moka skaityti ir kad 

knygų pasirinkimas yra platus, tačiau ţmonėms dingsta noras leisti laiką prie knygų (Šventickas, 

Šventickienė, 2006: 154. Prieiga internetu: 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2006/83/sventickaitesventickas.pdf).  

Pasak sociologės S. N. Plotnikovos, skaitymas – tai specialus kultūrą formuojantis 

mechanizmas, būdas ugdyti ypatingas ţmogaus vertybes. 43 proc. apklaustųjų Rusijos gyventojų 

mano, kad daug skaitantis ţmogus negali būti nei piktadarys, nei absoliutus pesimistas, 18 proc. 

– kad mėgavimasis skaitymu „neatsiliepia“ doroviniam individo gymiui, 19.4 proc. – kad 

skaitymo aktyvumas neveikia ţmogaus charakterio. 70.5 proc. laikosi nuomonės, jog skaitantys 

ţmonės yra laimingesni, taikesni ir geresni (Stefanovskaja, 2009: 115). 

Kalbant apie knygų ir skaitymo ateitį, prognozės nėra labai teigiamos: 53.5 proc teigia, 

kad internetas ir televizorius artimiausiu metu „išstums“ skaitymą, 35.9 proc. – kad skaitymo 

prestiţas smuks, 18.4 proc. – kad skaitys tik vargingi ţmonės, 13.2 proc. – kad visi skaitys 

maţiau. Tačiau yra ir ţmonių, manančių, kad ateityje skaitymas bus labai svarbus: 16.5 proc. 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2006/83/sventickaitesventickas.pdf
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mano, kad ţmonės skaitys daugiau, 23.9 proc. – kad skaitymo prestiţas augs, 11.6 proc. – jog 

skaitys tik elito atstovai. 3.6 proc. ţmonių mano, kad viskas ateityje bus lygiai taip pat kaip yra 

dabar (Stefanovskaja, 2009: 111). 

 Apţvelgus tyrimus, pastebima, jog skaitymo įpročiai nebėra tokie stiprūs kaip 

ankstesniais metais. Šiuolaikinė visuomenė yra ţinių visuomenė, tačiau tai nereiškia, kad jai rūpi 

tik skaitymas. Plėtojantis technologijoms, jaunimas vis labiau pasiduoda jų potraukiui ir 

pamiršta, kad yra toks naudingas laisvalaikio praleidimo būdas kaip skaitymas. Ir nors skaitymo 

prognozės nėra labai optimistiškos, reikia tikėtis, kad atitinkamų ţmonių ir organizacijų dėka 

skaitymas nebus uţmirštas, o, priešingai, bus išaukštintas kaip ypač svarbi priemonė ţmogaus 

socializacijos procese bei ţmogiškojo ir kultūrinio kapitalo formavime.  
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3. SKAITYMAS VPU STUDENTŲ LAISVALAIKYJE 

3.1. Tyrimo aprašymas ir tiriamųjų charakteristika 

2011 m. balandţio mėnesį, norint išsiaiškinti VPU studentų skaitymo ypatumus ir poţiūrį 

į skaitymą kaip į jų ugdymosi ir lavinimosi pagalbininką, buvo atlikta VPU studentų kiekybinė 

apklausa. Tyrimo metu apklausti VPU geografijos bei anglų filologijos specialybių I ir IV kurso 

studentai, kuriems, prisistačius ir paaiškinus tyrimo tikslą, išdalintos anoniminės anketos.  

Siekiant gauti kuo tikslesnius ir objektyvesnius respondentų atsakymus, klausimyne buvo 

panaudoti ir atviri, ir uţdari klausimai. Anketoje vyravo dvi, laisvalaikio ir skaitymo supratimo, 

temos. Į šiuos klausimus iš viso atsakė 134 studentai, tarp kurių 108 merginos ir 26 vaikinai (1 

pav.).  

 

1 pav. Respondentų lytis 

 

Prieš atlikdami tyrimą išsiaiškinome, kad šiuo metu universitete studijuoja 47 geografijos 

pirmo kurso studentai, 49 geografijos ketvirto kurso studentai, 86 anglų filologijos pirmo kurso 

studentai ir 83 anglų filologijos ketvirto kurso studentai. Tad kiekybiniame tyrime apklausta 21 

geografijos ir 40 anglų filologijos pirmo kurso bei 31 geografijos ir 42 anglų filologijos ketvirto 

kurso studentų.  

 

  2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal specialybę 
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3 pav. Studentų pasiskirstymas pagal studijuojamą kursą 

 

Kiekybinio tyrimo metu gautų duomenų surinkimui ir analizei buvo naudojama SPSS 

17.00 programa.  

 

3.2. VPU studentų skaitymo ypatumai: tyrimo duomenų analizė 

Pradedant nagrinėti respondentų atsakymus, visų pirma paaiškėjo studentų laisvo laiko 

pasiskirstymo ypatumai. Pagal laisvų valandų kiekį per dieną studentai pasiskirstė apylygiai, 

kiek maţiau jų (16 proc.) teigia turintys daugiau nei 5 val. laisvo laiko per dieną (4 pav.).  

 

       4 pav. Kiek laisvo laiko (po mokslų, darbų) Jūs turite per dieną? 

Tapo aišku, kad laisvalaikio trukmė priklauso nuo visų trijų faktorių: nuo lyties, 

specialybės ir kurso. Vaikinų tarpe daugiausiai studentų atsakė, kad per dieną jie turi iki 2 val. 

laisvo laiko (35 proc.) arba daugiau nei 5 val. (31 proc.), maţiausiai – 2-3 val. (11 proc.). Tuo 

tarpu merginos daugiausiai paminėjo turinčios 2-3 val. laisvo laiko per dieną (37 proc.), 

maţiausiai – daugiau nei 5 val. (12 proc.). Šį pasiskirstymą galima būtų interpretuoti taip: 
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kadangi merginos rimčiau ţiūri į mokslus ir daugiau skiria laiko savęs ugdymui, jos turi maţiau 

laisvo laiko nei vaikinai. 

Nagrinėjant laisvalaikio pasiskirstymą pagal studijuojamą dalyką, pastebėta, jog 

daţniausiai geografiją studijuojantieji turi iki 3 val. laisvo laiko, o anglų filologijos studentai – 

nuo 2 iki 5 val. laisvo laiko. Ţvelgiant pagal kursą, pastebima, kad daugiausia pirmakursių (36 

proc.) turi 2-3 val. laisvo laiko. Ketvirtame kurse studijuojančių studentų laisvalaikio trukmė 

neţymiai varijuoja tarp iki 2 val., 2-3 val. ar 4-5 val. trukmės pasiskirstymo, atitinkamai – 26 

proc., 29 proc. bei 30 proc. 

Nemaţiau svarbu uţ išsiaiškinimą, kiek laisvo laiko studentai turi per dieną, yra 

suţinojimas, kaip respondentai vertina savo laisvalaikį ir jo svarbą gyvenime. 5 pav. matome, 

kad pagrindinės laisvalaikio funkcijos yra rekreacinė bei pramoginė. Kiek maţiau studentų 

teigia, kad jiems laisvo laiko reikia tam, kad galėtų pasirūpinti savimi ir artimaisiais, dar maţiau 

– kad galėtų mokintis ir tobulėti. Tiek geografiją, tiek anglų kalbą studijuojantys jaunuoliai yra 

įsitikinę, kad laisvalaikis – tai galimybė pailsėti (atitinkamai – 75 proc. ir 83 proc.) bei galimybė 

pabūti su draugais ir pasilinksminti (atitinkamai – 69 proc. ir 59 proc.). Nedaug studentų, t.y. 13 

geografijos studentų (25 proc.) ir 14 anglų filologijos studentų (17 proc.) mano, kad laisvalaikis 

yra skirtas mokymuisi ir savęs tobulinimui. Šie atsakymai per daug nestebima, nes šiais, 

moderniais, laikais, kai vos ne kasdien pasaulyje atsiranda naujų technologijų ir galimybių, 

jaunimui yra suteikiama vis daugiau galimybių uţsiimti juos dominančia veikla ir maţiau 

dėmesio skirti mokymuisi, kuris studentų tarpe tampa vis maţiau svarbus. Po ilgos mokslų 

dienos jiems rūpi tik pasilinksminimas ir draugai, o ne knygų vartymas ir saviugda.  

 

5 pav. Ką Jums reiškia laisvalaikis? 

 



 34 

 Didesnių skirtumų tarp pirmakursių ir ketvirtakursių bei tarp vaikinų ir merginų šiuo 

klausimu nėra – visi bendrai pritaria, kad laisvalaikis yra skirtas poilsiui, pasilinksminimui su 

draugais, savęs bei artimųjų prieţiūrai, taip pat – savišvietai. Gauti rezultatai nestebina, nes, 

modernėjant pasauliui, greitėja gyvenimo tempas. Jaunimui yra keliama daug reikalavimų, 

kuriuos įveikę daţniausiai jie nori tik pailsėti ir pabūti savimi. 

Paklausus, kas įtakoja studentų laisvalaikio praleidimo būdus, paaiškėjo, kad daugiausia 

tai yra: draugai, nuotaika, finansai, šeima bei oro sąlygos, o maţiausiai: dėstytojai bei masinės 

komunikacijos priemonės (6 pav.). Ţymių įtakojančių veiksnių skirtumų tarp vaikinų ir merginų 

atsakymų nepastebima – visi paţymėjo nuotaiką, draugus, finansinę padėtį, oro sąlygas bei 

šeimą. Ta pati situacija matoma ir lyginant geografijos studentus su anglų filologijos studentais. 

Vienintelis kiek ţymesnis skirtumas yra tai, kad geografai daţniau jų laisvalaikį įtakojančiu 

veiksniu įvardija finansinę padėtį, o anglų kalbos studentai – šeimą. Tačiau ir čia reiktų 

nepamiršti, kad dauguma studentų vis dar yra priklausomi nuo tėvų, tad šioje vietoje finansinė 

padėtis ir šeima yra labai glaudţiai tarpusavy susiję. Po vieną studentą atsakė, kad jų laisvalaikio 

praleidimo būdus įtakoja gyvenamoji vieta ir darbas.  

 

6 pav. Kas įtakoja Jūsų laisvalaikio praleidimo būdus? 

 

Vidutiniškai per savaitę studentai daugiausia laiko skiria bendravimui (5 val.), kiek 

maţiau: mokymuisi, poilsiui ir sėdėjimui prie kompiuterio (po 4 val.). Maţiausiai laiko 

šiuolaikinis akademinis jaunimas skiria meninei veiklai (2 val.), vaikščiojimui į teatrus, parodas 
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ar kiną (2 val.), sportui (2 val.) ir visuomeninam darbui (1 val.) (7 pav.). Ţymesnis skirtumas tarp 

merginų ir vaikinų, nagrinėjant šį klausimą, pastebimas tik vienas – merginos daţniau nei 

vaikinai uţsiima sportu (atitinkamai: 41 mergina (38 proc.) ir 6 vaikinai (23 proc.)). Atskirose 

specialybėse studijuojančio jaunimo laisvalaikio uţimtumas nelabai skiriasi, tačiau neţymiai 

pastarasis priklauso nuo kurso, kuriame yra studijuojama. Pastebėta, jog ketvirtakursiai daţniau 

nei pirmakursiai uţsiimi sportu (atitinkamai: 11 (18 proc.) ir 36 studentai (49 proc.)). Taigi, 

galima teigti,  kad studentams rūpi jų savirealizacija, poilsis bei moderniems laikams būdingas 

laisvalaikio praleidimo būdas: naudojimasis moderniomis technologijomis ar pasibuvimas su 

draugais.  

 

7 pav. Kiek laiko vidutiniškai per savaitę skiriate šioms veikloms? 

 

 Paklausus studentų, ar jiems patinka skaityti, paaiškėjo, kad net 72 proc. apklaustųjų 

mėgsta skaityti (8 pav.). Šis skaičius rodo, kad skaitymas naujų technologijų laikais studentų 

tarpe išlieka gana svarbus.  
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8 pav. Ar Jums patinka skaityti? 

Net 62 proc. vaikinų ir 74 proc. merginų teigia, kad skaitymas yra mėgiamas jų 

laisvalaikio praleidimo būdas. Taip pat nėra ir ţymaus skirtumo tarp humanitarinių ir tiksliųjų 

mokslų studentų – dauguma abiejų grupių narių mėgsta skaityti (atitinkamai: 71 proc. ir 72 

proc.). Šiuo atveju galima daryti prielaidą, kad ţymaus skirtumo tarp skirtingų specialybių 

studentų skaitymo ypatumo atţvilgiu nėra.  

Svarbiausias veiksnys, dėl kurio VPU studentai skaito knygas, yra tai, kad skaitymas 

suteikia ţinių ir padeda gauti geresnį išsilavinimą – taip atsakė 16 proc. visų apklaustų studentų 

(9 pav.). Ne maţiau svarbu studentams yra tai, kad skaitymas yra geras pagalbininkas intelekto 

vystymosi procese (14 proc.), bei tai, jog ši veikla taip pat teikia malonumą (13 proc.) ir padeda 

atsipalaiduoti bei atstatyti jėgas (12 proc.). Maţiausiai respondentų tiki, kad skaitymas gali 

padėti paţinti istoriją (5 proc.), rasti gyvenimo prasmę (4 proc.) bei paţinti save (5 proc.). Toks 

atsakymų pasiskirstymas gali būti interpretuojamas vienaip: tiek mokykloje, tiek universitete 

jaunuoliams yra priverstinai rekomenduojami knygų sąrašai, neatsiţvelgiant į jaunų ţmonių 

poreikius ir interesus. Jaunimas nesugeba suvokti tikrosios skaitymo naudos ir reikšmės. 

Lyginant geografiją ir anglų kalbą besimokančių studentų atsakymus, pastebima, kad anglistai 

daţniau skaitymą įvardina kaip malonumo teikėją ir dvasios ugdymo pagalbininką. Įdomu tai, 

kad viena geografiją besimokanti IV kurso studentė pareiškė, jog ne visos knygos yra vienodai 

svarbios ir reikalingos individo vystymosi procese – jos nuomone, detektyvų ir fantastinės 

literatūros skaitymas yra betikslis laiko švaistymas.  
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9 pav. Skaitymo samprata; studentų nuomonė 

 Kaip matome iš 10 pav., studentus skaityti daţniausiai skatina supratimas, kad skaitymas 

turtina ţodyną (18 proc.), turimas ţinias bei ugdo vaizduotę (17 proc.), o taip pat teikia dvasinį 

pasitenkinimą (13 proc.). Nei tarp merginų ir vaikinų, nei tarp pirmame ir ketvirtame kurse 

studijuojančių studentų nepastebima ţymių skirtumų – visi teigia, kad pagrindiniai jų skaitymo 

motyvai yra: ţodyno ir turimų ţinių plėtimas, vaizduotės ugdymas ir dvasinis pasitenkinimas, 

malonumo pojūtis. Kiek maţiau studentų yra įsitikinę, kad skaitymas padeda suprasti aplinkinius 

ir išsiugdyti humaniškumo jausmą, kad skaitymas uţpildo laisvalaikį bei suteikia informacijos 

apie gyvenimą ir kylančių problemų sprendimą. Lyginant geografijos ir anglų filologijos 

studentus pastebima, kad pastarieji daţniau įvardija skaitymą kaip ţodyno plėtimo pagalbininką 

(atitinkamai: 25 ir 59 studentai). Iš šių atsakymų galima spręsti, kad studentai netiki, jog 

skaitymas gali padėti jiems lengviau integruotis į visuomenę. Jų nuomone, tai tėra tik tam tikrų 

sferų, tokių kaip ţodynas ar vaizduotė, plėtimas.  
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10 pav. Kokie Jūsų skaitymo motyvai? 

Tyrimo metu studentams buvo pateikti keli teiginiai ir prašyta jų paţymėti, ar jie pritaria 

jiems, ar ne. Teiginiui „Skaitymas yra vienas pagrindinių pagalbininkų individo ugdymosi 

procese“ studentai linkę pritarti – net 87 proc. tiriamųjų pritaria šiam teiginiui. Su antruoju 

teiginiu „Skaitydamas ţmogus ne tik plečia savo ţodyną, bet ir lavina bendravimo įgūdţius bei 

supratingumo jausmą“ respondentai taip pat linkę sutikti – 89 proc. šiam teiginiui pritaria. 

Teiginys „Skaitymas padeda ţmogui atrasti savo tikrąjį „Aš“ pasirodė daug sudėtingesnis – 

studentai daugiausia yra arba pritariantys jam (45 proc.), arba neţinantys, ar teiginiui pritarti, ar 

ne (35 proc.). Net 17 proc. apklaustųjų įsitikinę, kad skaitymas niekaip nesisieja su jų asmenybės 

formavimusi. Panaši situacija yra ir su teiginiu „Skaitydamas ţmogus mokosi abstrakčiai, 

logiškai mąstyti, suprasti simbolius ir suteikti jiems prasmę“ – net 28 proc. respondentų nėra 

apsisprendę, ar pritarti šiam teiginiui, ar ne. 68 proc. atsakiusiųjų sutinka su šia mintimi, 29 proc. 

– nelinkę su ja sutikti. Minčiai, kad „Skaitantis individas lengviau integruojasi į visuomeninį 

gyvenimą“ pritaria 46 proc. VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentų, nepritaria 15 proc., 

susilaiko 36 proc. apklaustųjų. Paskutinis, tačiau nemaţiau svarbus teiginys „Skaitymas įtakoja 

ţmogaus karjeros pasiekimo galimybes“ taip pat nebuvo lengvas atsakyti – 37 proc. studentų 

nesugebėjo apsispręsti, ar ši mintis jiems atrodo teisinga, ar ne. Nors 47 proc. su šiuo teiginiu 

sutiko, 12 proc. jaunuolių vis tik pasakė, kad su šia mintimi nesutinka. 
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 Tokie studentų atsakymų pasiskirstymai gali būti paaiškinti tuo, kad šiuolaikinis jaunimas 

nėra supaţindintas su tikrosiomis skaitymo vertybėmis. Jų mąstymas šiuo klausimu yra gana 

paviršutiniškas – skaitymas, studentų manymu, tegali padėti jų mokymosi procese, t.y., praplėsti 

tam tikras ţinias bei ţodyną. 

 11 pav. matome, kad lygiai pusė respondentų pritaria, kad skaitymas įtakoja jų mokymąsi 

ir gyvenimo pasiekimus ir vos 9 proc. tam nepritaria. Tarp pritariančiųjų daugiau yra merginų 

(atitinkamai: 58 proc. ir 48 proc.), tarp nepritariančiųjų – geografų (atitinkamai: 12 proc. ir 7 

proc.). Šie skaičiai parodo, kad ne visi studentai yra suvokę skaitymo svarbą jų gyvenime.  

 

 

11 pav. Ar, Jūsų nuomone, literatūra įtakoja skaitytojo mokymąsi ir gyvenimo pasiekimus? 

 

 81 proc. apklaustųjų teigia, kad, kai jie buvo maţi, tėvai jiems skaitė knygas (12 pav.). 

Grįţtant prie penkto klausimo (Ar Jums patinka skaityti?), galima būtų daryti prielaidą, kad 

būtent tiems asmenims, kuriems vaikystėje buvo skaitomos knygos, uţaugus patinka skaityti 

patiems. Didesnio skirtumo tarp lyties, specialybės ar kurso šiuo klausimu pastebėta nebuvo.  

 

 

12 pav. Ar Jums skaitydavo, kai buvote maţi? 

13 pav. matyti, kad daugiau nei trečdalio apklaustųjų (70 proc.) tėvai skaito knygas. 

Gaila, tačiau beveik ketvirtadalio apklaustų studentų tėvai (23 proc.) knygų neskaito. Šis faktas 
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gali būti vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių studentai ne tik neskaito knygų, bet ir nesuvokia 

tikrosios jos teikiamos naudos – juk knyga yra viena pagrindinių individo socializacijos 

pagalbininkių.  

 

13 pav. Ar Jūsų tėvai skaito knygas? 

Paklausus, ar studentai turi namuose bibliotekas, paaiškėjo, kad 65 proc. turi, o 35 proc. 

jų savo namuose neturi (14 pav.). Bibliotekas namie turi net 68 proc. merginų ir 52 proc. vaikinų. 

Šioje vietoje anglų filologiją studijuojantieji gana ţenkliai lenkia geografijos studentus: net 72 

proc. anglistų teigia, kad namie turi bibliotekas (tokių geografijos studentų yra 53 proc.). 

Pastarąjį rezultatą galima paaiškinti tuo, kad anglų filologijoje studijuoja vos keli vaikinai. 

Išanalizavus šį klausimą, galima daryti prielaidą, kad studentai, turintys namuose bibliotekas, 

mėgsta skaityti knygas ir į skaitymą ţiūri kaip į malonumo, saviugdos ir pagalbininko gyvenime 

šaltinį. 

 

14 pav. Ar turite namuose biblioteką? 

Iš 15 pav. matyti, kad daţniausiai šiuolaikinis VPU studijuojantis jaunimas skaito knygas 

(42 proc.), kiek maţiau – ţurnalus (31 proc.) ir laikraščius (22 proc.). 8 apklaustieji teigia, kad 

daţniausiai jie skaito internetinius straipsnius. Keli respondentai teigia skaitantys su mokslu ar 

darbu susijusius leidinius, o viena apklaustoji – bibliją. Pastebima, kad naujos technologijos į 

jaunimo gyvenimą nesiverţia taip smarkiai, kaip yra manoma visuomenėje. 



 41 

 

15 pav. Kokius leidinius daţniausiai skaitote? 

Paanalizavus skirtingų grupių skaitymo ypatumus, pastebima, kad vaikinai skaito visko 

po truputį, o merginos labiausiai mėgsta skaityti knygas, maţiausiai – laikraščius. Galbūt dėl šios 

prieţasties gyvenime moterys yra švelnesnės bei supratingesnės, nes, skaitydamos knygas, jos 

nuolat bendrauja, mokosi uţjausti ir atleisti. Tiek anglų filologijos, tiek geografijos pirmo ir 

ketvirto kurso studentai daţniausiai skaito knygas, kiek maţiau – ţurnalus, o rečiausiai – 

laikraščius.  

 Anketoje studentų buvo paprašyta parašyti, kokius laikraščius ar ţurnalus jie skaito 

daţniausiai. Viso buvo išvardinti 66 skirtingi leidiniai: 45 ţurnalai, 17 laikraščių, 4 internetiniai 

naujienų portalai. Pastebėta, kad jaunimas daţniausiai skaito tokius ţurnalus kaip: „Ţmonės“ (32 

proc.), „Panelė“ (15 proc.), „Ji“ (13 proc.), „National Geographic“ (12 proc.) ir „Cosmopolitan“ 

(10 proc.). Iš laikraščių populiariausi: „Lietuvos rytas“ (26 proc.) ir „15min.“ (11 proc.). Iš šių 

atsakymų galima spręsti, kad VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentai daţniausiai 

renkasi pramoginio turinio ţurnalus, kuriuose yra aprašyti ţymių ar paprastų ţmonių gyvenimai, 

mados tendencijos, rūpimi klausimai ir kt. Laikraštis „Lietuvos rytas“ yra vienas populiariausių 

visoje Lietuvoje, tad nenuostabu, kad ir studentai mėgsta jį pavartyti. Na, o dienraštis „15 min.“ 

studentų tarpe yra labai populiarus tikriausiai ne tik dėl to, kad jame galima rasti naujos 

informacijos, bet ir dėl to, kad jis yra dalinamas nemokamai.  

 Kadangi šiais laikais nėra spaudos draudimo ir vyrauja gausybės knygų bei leidinių 

pasirinkimas, įdomu buvo suţinoti, kokius leidinius daţniausiai skaito VPU humanitarinių ir 

tiksliųjų mokslų studentai. 16 pav. matome, kad populiariausi yra leidiniai moterims/vyrams (26 

proc.), istoriniai/geografiniai leidiniai (21 proc.). Kiek maţiau yra skaitomi sporto/laisvalaikio 
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leidiniai (13 proc.) ir mokslo/technikos leidiniai (11 proc.), beveik visai neskaitomi leidiniai apie 

verslą ir karus (2 proc.).  

Moterų tarpe vyrauja leidiniai moterims ir istoriniai/geografiniai leidiniai, o vyrams 

labiau rūpi istoriniai/geografiniai, sporto/laisvalaikio bei mokslo/technikos leidiniai. Taip pat 

pastebima, kad moterys daugiau nei vyrai domisi filosofija ir skaito su ja susijusius leidinius. 

Abiejų lyčių atstovai vienodai maţai skaito leidinius apie verslą, karus/lėktuvus, religiją bei 

politiką. Tarp anglų kalbos studentų taip pat daţniausiai vyrauja leidiniai moterims/vyrams, tarp 

geografijos studentų – istoriniai/geografiniai leidiniai. Galima daryti išvadą, kad respondentai 

daugiausia skato tai, kas yra susiję su jais, jų laisvalaikiu bei mokslu, maţiau – tai, kas siejasi su 

politika, religija, o taip pat tai, kas buvo praeityje (pvz., kariniai leidiniai) ar bus ateityje (pvz., 

leidiniai, susiję su darbu). 

 

16 pav. Kokius leidinius pagal tematiką mėgstate skaityti? 

 Tikrinama hipotezė: Daţniausiai akademinis jaunimas laisvalaikiu skaito romantinę 

literatūrą ir detektyvus.  

Nagrinėjant tik knygų skaitymo ypatumus, paaiškėjo, kad VPU studentai daugiausia 

skaito romantinę (21 proc.), nuotykinę (10 proc.) ir profesinę literatūrą (10 proc.). Kiek maţiau 

populiarūs yra detektyvai (9 proc.) bei praktinio pobūdţio knygos (8 proc.). Maţiausiai studentų 

tarpe skaitomos yra dokumentinė literatūra (4 proc.) bei esė (4 proc.) (17 pav.). 5 proc. 

respondentų skaito sveikos gyvensenos, psichologines knygas, techninę ar religinę literatūrą ar 

visai neskaito jokių knygų. 



 43 

Pastebima, kad dalinai pasitvirtina antra hipotezė: studentai tikrai daţniausiai skaito 

romantinę literatūrą, tačiau detektyvai nėra tokie populiarūs, kaip buvo manyta. Taip gali būti dėl 

to, kad romantinė literatūra ne tik panardina skaitytojus į kitą pasaulį, kuriame nėra savų 

rūpesčių, bet ir nejučiomis padeda nusiraminti, atsipalaiduoti ir pasijusti kitu ţmogumi. 

Detektyvai, tuo tarpu, yra daug sunkesnė literatūra, nes skaitant ją reikia nuolat būti 

įsitempusiam ir rimtam.  

 

17 pav. Kokias knygas skaitote? 

 Aptarus populiariausius knygų ţanrus, derėtų išanalizuoti, kokias gi knygas daţniausiai 

skaito šiuolaikinis akademinis jaunimas. Ištyrus, paaiškėjo, kad populiariausi VPU studentų tarpe 

yra uţsienio autorių groţinės literatūros kūriniai – net 60 proc. studentų nurodė skaitantys būtent 

uţsienio autorių knygas (lyginant pagal visus tris kriterijus: lytį, specialybę ir kursą, ši nuomonė 

išlieka tokia pati), taip pat nemaţai skaitomos lietuvių autorių parašytos groţinės literatūros 

knygos (16 proc.). Šiokį tokį populiarumą tarp studentų turi ir dokumentinė bei ugdomoji 

literatūra. Tad galima daryti išvadą, kad savo laisvalaikio metu studentai daugiau laiko skiria 

atsipalaidavimui ir skaitymą vertina labiau kaip rekreacinę veiklą.  

Tikrinama hipotezė: Moderniojo pasaulio technologinės naujovės (kompiuteris, 

internetas) neskatina jaunimo skaityti elektronines knygas – daţniausiai jaunimas skaito 

spausdintas knygas.  
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Nors dabartiniais laikais kone populiariausia jaunimo nauja technologija, kompiuteris, 

uţima nemaţą dalį individų laisvalaikio, vis tik dar nedaug studentų skaito elektronines knygas – 

vos 7 proc. apklaustųjų teigia daţniau skaitantys elektroninius leidinius (vienas studentas atsakė, 

kad jis daţniausiai ne skaito, o klausosi audioknygų), o net 89 proc. respondentų daţniausiai 

skaito spausdintas knygas (18 pav.). Šis reiškinys gali būti laikinas, nes gana sparčiai plečiasi 

elektroninių knygų gausa, tačiau šiuo metu jaunimas vis dar skaito popierines knygas, kurių ir 

pasirinkimas yra kur kas gausesnis, ir skaitymas nepriklauso nuo jokių pašalinių veiksnių 

(tarkim, kompiuterio neturėjimo ar interneto dingimo).  

Trečiąją hipotezę laikome visiškai pasitvirtinusia. 

 

  

18 pav. Kokio formato knygas daţniausiai skaitote? 

19 pav. matome, kaip pasiskirsto studentų knygų pasirinkimas pagal atskirus kriterijus. 

Pastebima, kad daugiausia knygos pasirinkimą nulemia knygos ţanras (26 proc.), komentarai 

apie knygą (22 proc.), knygos pavadinimas (15 proc.) bei autorius (15 proc.). Daug maţiau 

dėmesio studentai skiria knygos apimčiai bei suteikiamoms pardavimo nuolaidoms (po 5 proc.), 

kainai ir knygos apipavidalinimui (po 4 proc.). 2 proc. apklaustųjų teigia knygų neperkantys, o 2 

proc. nurodo kitas knygų pasirinkimo prieţastis – draugų bei tėvų rekomendacijas, knygų 

reklamavimą, anotacijas. Viena mergina teigia knygas imanti iš bibliotekose esančių 

populiariausių knygų lentynų. Šiuolaikinės merginos visa dar gausiai skaito spausdintas knygas 

(93 proc. apklaustųjų), o vaikinai, nebijodami naujovių, jau daţniau renkasi elektronines knygas 

(15 proc. apklaustųjų). Skirtumų tarp atskirų specialybių šioje vietoje neįţvelgiama, taip pat jų 

nepastebima ir analizuojant skirtingų kursų studentų atsakymus.  
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19 pav. Kokie kriterijai nulemia knygos, kurią Jūs norite perskaityti, pasirinkimą? 

20 pav. parodo, iš kur VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentai ima knygas. 

Daugiausia (32 proc.) respondentų knygas renkasi bibliotekose, kiek maţiau (22 proc.) knygas 

perka, dar maţiau pasiskolina iš tėvų (18 proc.) ar draugų (18 proc.). Vos 3 proc. apklaustųjų 

knygas perka internetu ir tik 6 proc. skaito elektronines knygas. Vienas respondentas, 

atsakydamas į šį klausimą, teigia, kad knygas jis parsisiunčia internetu, dar vienas nurodė, kad 

knygų neskaito.  

 

 

20 pav. Iš kur Jūs gaunate knygų? 
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Tiek merginos, tiek vaikinai, studijuojantys VPU humanitarinius ar tiksliuosius mokslus, 

knygas daţniausiai pasiima iš bibliotekos ar nusiperka, rečiausiai – perka internetu. Pastebima, 

kad pagrindinė knygų gavimo vieta yra biblioteka – nesvarbu, esanti mieste, universitete ar 

namie. Gana nemaţai respondentų teigia knygas perkantys parduotuvėse, o tai parodo, kad šie 

ţmonės skaitymui atiduoda nemaţą dalį savęs ir vertina šią veiklą kaip svarbią ţmogiškojo ir 

kultūrinio kapitalų vystymo pagalbininkę. 

Tikrinama hipotezė: Į universitetą įstojęs jaunimas laisvalaikiu skaito maţiau nei 

skaitydavo mokydamiesi mokykloje. 

 Iš 21 pav. matome, kad mokydamiesi mokykloje studentai skaitymui daugiausia skirdavo 

2-4 val. per savaitę (47 proc.), maţiausiai (5 proc.) – daugiau nei 7 val. 5 proc. nurodė mokykloje 

knygų neskaitę. 

 

21 pav. Kiek vidutiniškai valandų per savaitę knygų skaitymui skirdavote mokykloje? 

Ţymus skirtumas pasireiškia tarp merginų ir vaikinų – mokyklos laikais nemaţai merginų 

(23 proc.) skaitymui skirdavo 5-7 val. (vaikinų tik 8 proc.), o tuo tarpu net 16 proc. vaikinų 

atsakė, kad knygų tuo metu neskaitė (merginų tik 3 proc.). Kadangi dauguma apklaustųjų 

merginų studijuoja anglų kalbą, pastebima, jog nemaţai anglų kalbos studentų (25 proc.) 

skaitymui skyrė 5-7 val., o geografijos studentai (12 proc.) tuo tarpu teigia knygų mokykloje 

neskaitę.  

 Nagrinėdami 22 pav., pastebime, kad studijuodami universitete studentai knygų 

skaitymui taip pat daugiausia skiria 2-4 val. (43 proc.). Kiek maţiau studentų (8 proc.) knygų 

skaitymui skiria daugiau nei 7 val., 7 proc. teigia, kad dabar jie knygų neskaito. Pastarieji 

daţniausiai nurodo per didelį mokslo krūvį, kuris atima labai daug laiko ir trukdo jiems 

laisvalaikiu skaityti daugiau knygų. Net 46 proc. moterų teigia, kad šiuo metu vidutiniškai 2-4 
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val. per savaitę pasilieka knygų skaitymui. Po 19 proc. skiria 1 val. arba 5-7 val. per savaitę. 

Vaikinų tarpe atsakymai pasiskirstė apylygiai – daţniausiai skaitydami jie praleidţia 2-4 val. per 

savaitę (28 proc.), kiek maţiau – 1 val. ar 5-7 val. (po 24 proc.). 

Palyginus, kiek valandų per savaitę praleidţia dabartiniai VPU studentai, paaiškėjo, kad 

geografiją studijuojantieji šiai veiklai daugiausia (31 proc.) skiria 2-4 val., kiek maţiau 

(atitinkamai: 25 proc. ir 19 proc.) – 1 val. ir 5-7 val. Nelabai skiriasi ir anglų filologijos studentų 

atsakymai: 51 proc. knygų skaitymui laisvalaikiu skiria 2-4 val., 20 proc. – 5-7 val., 17 proc. – 1 

val. Tiriant atsakymus pagal kursą, pastebima, kad tiek pirmame, tiek ketvirtame kurse 

studijuojantieji skaitymui skiria 2-4 val. per savaitę (atitinkamai: 38 proc. ir 47 proc.). 

Pirmakursiai taip pat daţniau atsakė, kad skaitymui skiria 1 val. (30 proc.), o ketvirtakursiai – 5-

7 val. (23 proc.). Gana populiarus knygų skaitymas gali būti paaiškinamas tuo, kad ne visada 

jaunimui yra sudaromos sąlygos uţsiimti juos dominančia veikla. Tad, kad nepradėtų uţsiimti 

asocialia veikla, studentai į rankas ima knygas, kurios jiems yra ne tik laisvalaikio praleidimo 

būdas, bet ir gyvenimo mokytojas.  

 

22 pav. Kiek valandų per savaitę knygų skaitymui skiriate dabar? (Palygintas su klausimu: Kiek 

vidutiniškai valandų per savaitę knygų skaitymui skirdavote mokykloje? 

Galime teigti, kad pirmoji hipotezė nepasitvirtino, kadangi šiuolaikinis akademinis 

jaunimas skaito tiek pat, kiek skaitė ir besimokydami mokykloje. 

Tikrinama hipotezė: Humanitarinių mokslų studentai laisvalaikiu skaito ne daugiau 

nei fizinius mokslus studijuojantis jaunimas. 

23 pav. matome VPU studentų dabartinius skaitymo ypatumus. Pastebima, kad 45 proc. 

respondentų per metus perskaito 2-4 knygas, beveik perpus maţiau, t.y., 24 proc., perskaito 5-7 

knygas, 2 proc., deja, neperskaito nei vienos knygos per metus. Gana daug, t.y., 10 proc. 
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apklaustųjų, teigia per metus perskaitantys daugiau nei dešimt knygų. Gavus tokius studentų 

atsakymus, galima teigti, kad skaitymas vis dar išlieka populiarus studentų tarpe. Tai gali būti 

paaiškinama tuo, kad, kaip jau minėjau anksčiau, knygos teikia jaunimui malonumo bei poilsio 

jausmus, taip pat, nenaudodamas jokių pastangų, skaitytojas mokosi gyvenimo paslapčių bei 

plečia savo ţinojimo resursus.  

 

23 pav. Kiek knygų per metus vidutiniškai perskaitote? 

Palyginus pagal studijuojamą dalyką, kiek studentai vidutiniškai perskaito knygų per 

metus, pastebėta, kad tiek geografiją, tiek anglų kalbą studijuojantieji daugiausia perskaito 2-4 

(atitinkamai: 31 ir 54 proc.) ar 5-7 knygas (atitinkamai: 27 ir 23 proc.). Ir merginų, ir vaikinų 

skaitymo ypatumai nesiskiria – abi lyčių grupės per metus daţniausiai perskaito 2-4 (atitinkamai: 

49 proc. ir 31 proc. ) ar 5-7 knygas (atitinkamai: 23 proc. ir 27 proc.). Tačiau pastebėta, kad 

vaikinai vis tik skaito maţiau – net 8 proc. respondentų teigia, kad knygų neskaito visai (tokių 

merginų buvo vos 1 proc.). Nagrinėjant klausimą pagal studijuojamą kursą, gauti panašūs 

duomenys – daţniausiai per metus perskaitomos 2-4 ar 5-7 knygos. Apibendrinant, galima 

sakyti, jog minėta hipotezė pasitvirtino – abiejų mokslų studentai skiria daugmaţ vienodai savo 

laisvalaikio knygų skaitymui.  

Panagrinėkime, dėl ko studentai skaito maţiau, o neretai ir visai nustoja sakityti knygas. 

Iš 24 pav. matome, kad daugiausia šį faktą įtakoja laiko stygius (33 proc.), nuovargis (20 proc.), 

per didelis namų darbų krūvis (19 proc.) bei prioritetai kitai veiklai (16 proc.). Vos keliems 

studentams didţia dalimi įtaką daro pinigų stygius (2 proc.) ar įdomių knygų 

miesto/miestelio/kaimo bibliotekose trūkumas (1 proc.). 3 proc. respondentų teigia, kad niekas 

jiems netrukdo laisvu nuo mokslų ir darbo metu skaityti knygų. Lyginant pagal visas tris 

respondentų grupes (lytį, specialybę ir kursą), pastebima, kad ţymaus skirtumo nėra: kaip 



 49 

daţniausius trikdţius studentai įvardija laiko trūkumą, nuovargį, per didelį namų darbų krūvį bei 

prioritetus kitai veiklai. Tai galima paaiškinti tuo, kad universitete studentai per daug pavargsta 

nuo jiems paskirto krūvio, tad, grįţę namo, jie nori pailsėti ar uţsiimti protinio mąstymo 

nereikalaujančia veikla. 

 

24 pav. Kokie veiksniai Jums trukdo skaityti knygas? 

Apţvelgus VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentų poţiūrį į skaitymą ir skaitymo 

ypatumus, vertėtų ištirti, kokia yra jų skaitymo ateities prognozė. Kaip matome 25 pav., 

dauguma studentų (42 proc.) yra įsitikinę, kad skaitymą išstums vis daugėjančios ir 

populiarėjančios naujos technologijos. Po lygiai studentų (20 proc.) mano, kad skaitymo 

prestiţas augs ar viskas liks taip, kaip yra dabar. Maţa dalis apklaustųjų tiki, kad skaitymo 

ypatumai priklausys nuo uţimamos socialinės padėties, t.y., kad skaitys arba tik turtingi (5 

proc.), arba tik vargingai gyvenantys ţmonės (2 proc.).  

 Studentų skaitymo prognozės nepriklauso nuo jų amţiaus – tiek pirmame, tiek ketvirtame 

kurse studijuojantys respondentai mano, kad skaitymą ateityje išstums naujos technologijos 

(atitinkamai: 39 proc. ir 45 proc.). Nagrinėjant poţiūrį pagal studentų lytį, pastebėta, kad abi 

grupės mano, kad skaitymą išstums naujos technologijos (40 proc. merginų ir 54 proc. vaikinų). 

Tačiau merginos, labiau nei vaikinai tiki, kad skaitymo prestiţas augs (23 proc.), o tiek pat proc. 

vaikinų mano, kad skaitymo prestiţas, priešingai, smuks. Net 60 proc. geografiją studijuojančių 

studentų mano, kad skaitymą išstums naujos technologijos (anglų kalbą studijuojančiųjų tarpe 

taip mano tik 32 proc.). Šie skaičiai rodo, kad dauguma studentų, nors skaityti ir mėgsta, vis tik 

netiki, kad modernėjant gyvenimui ir įvairioms technologijoms skaitymas gali išlikti kaip viena 
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populiaresnių jaunimo laisvalaikio praleidimo būdų. Taip gali būti dėl to, jog jau ir dabar kai 

kurie studentai atsisako knygos ir jos teikiamos naudos, nes yra daug paprastesnių ir, kaip jiems 

atrodo, vertingesnių laisvalaikio veiklos būdų.  

 

25 pav. Kokia, Jūsų nuomone, yra skaitymo ateities prognozė? 

Apibendrinant, galima teigti, kad, nors šiuolaikinis VPU humanitarinius ir fizinius 

mokslus studijuojantis jaunimas ir neturi daug laiko (daţniausia jo turi 2-3 val. per dieną), 

skaitymas išlieka per viduriuką tarp visų pagrindinių laisvalaikio veiklų (jį lenkia bendravimas, 

mokymasis, poilsis, sėdėjimas prie kompiuterio ir namų ruoša). Tačiau, nors dauguma studentų 

teigia, kad jie mėgsta skaityti (viso tokių – 79 proc.), ne visi jų suvokia tikrąją skaitymo reikšmę 

jų ţmogiškojo ir kultūrinio kapitalo kaupimui.  
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IŠVADOS 

1. Šiuolaikinėje, informacinėje, visuomenėje individai nuolat yra supami įvairios veiklos – jie 

mokosi, dirba, poilsiauja. Vyrauja nuomonė, kad ţmonės, ypač studentai, neturi pakankamai 

laisvo laiko. Tačiau, išanalizavus VPU humanitarinius ir tiksliuosius mokslus studijuojančių 

studentų anketas, paaiškėjo, kad dauguma studentų turi nemaţai laisvo laiko – net virš 4 

valandų per dieną. Kaip paaiškėjo, daţniausiai laisvu laiku studentai ilsisi, būna su draugas ar 

rūpinasi savimi bei artimaisiais. Vertinant pagal atskiras veiklų rūšis, pastebėta, kad 

daugiausia laiko skiriama bendravimui, mokymuisi, sėdėjimui prie kompiuterio, muzikos 

klausymuisi bei poilsiui, maţiausiai – sportui, meninei veiklai, lankymuisi 

kine/parodose/teatruose, taip pat – televizoriaus ţiūrėjimui ir visuomeniniam darbui. Taip pat 

paaiškėjo, kad respondentų laisvalaikio praleidimo būdus labiausiai įtakoja nuotaika ir 

išoriniai veiksniai: draugai, finansinė padėtis, oro sąlygos ir šeima. 

2. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentai skaityti 

mėgsta – taip teigia beveik keturi penktadaliai studentų. Buvo pasidomėta, kaip studentai 

supranta patį skaitymą ir kas įtakoja juos daugiau laiko praleisti prie knygų ar kitų leidinių. 

Paaiškėjo, jog, respondentų nuomone, skaitymas – tai daugiausia: „ţinios, kelias išsilavinimo 

link“, „intelekto vystymas“, „malonumas“ ir „poilsis, atsipalaidavimas, pabėgimas nuo 

kasdienių rūpesčių“. Kaip pagrindiniai skaitymo motyvai daţniausiai įvardinti faktai, kad: 

„skaitymas turtina ţodyną“, „skaitymas ugdo vaizduotę“ ir „skaitymas praturtina turimas 

ţinias“.  

3. Tyrimo eigoje paaiškėjo, kad studentai nėra apsisprendę, kokios naudos jiems iš tikrųjų 

suteikia skaitymas. Labiausiai studentai pritarė tik teiginiams, kad „Skaitymas yra vienas 

pagrindinių pagalbininkų individo ugdymosi procese“ ir „Skaitydamas ţmogus ne tik plečia 

savo ţodyną, bet ir lavina bendravimo įgūdţius bei supratingumo jausmą“. Lygiai pusė 

apklaustųjų pritarė teiginiui, kad literatūros skaitymas įtakoja jų mokymąsi ir gyvenimo 

pasiekimus. 

4. Tyrimo metu pastebėta, kad daugumai studentų vaikystėje tėvai skaitė knygas. Daugiau nei 

pusė respondentų teigia, kad jų tėvai mėgsta skaityti ir skaito knygas. Taip pat nemaţa dalis 

atsakė, kad namuose jie turi savas knygų bibliotekas. Taip pat tyrimo duomenys atskleidė, 

kad skaitančius tėvus ir bibliotekas namie turintys studentai skaito kur kas daugiau nei tie, 

kuriems nei vaikystėje skaitė, nei uţaugus rodė pavyzdį, kad knyga yra vertinga informacijos 

gavimo ir ugdymo ir priemonė. 

5. Išanalizavus gautus duomenis, pastebėta, kad daţniausiai studentai skaito knygas, rečiau – 

ţurnalus bei laikraščius, o kartkartėmis ir internetinius naujienų portalus. Iš daugybės 

siūlomų leidinių tiriamieji daţniausiai renkasi leidinius moterims/vyrams ir 
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istorinius/geografinius leidinius, keik rečiau: sporto/laisvalaikio ir mokslo/technikos 

leidinius. Maţiausiai studentai domisi politika, religija, verslo naujovėmis, profesinis 

leidiniais. Iš knygų ţanrų daţniausiai paminėta romantinė literatūra, rečiau – nuotykinė ir 

profesinė literatūra. Dalinai pasitvirtino hipotezė - Daţniausiai akademinis jaunimas 

laisvalaikiu skaito romantinę literatūrą ir detektyvus. 

6. Modernėjant pasauliui, modernėja ir visuomenės nariai. Bėgant metams, vis daţniau yra 

naudojamasi kompiuteriais: jų pagalba ieškoma rūpima informacija, rašomi darbai ir t.t. 

Studentų buvo klausiama, ar jie pirmenybę teikia spausdintai knygai, ar elektroninei. 

Paaiškėjo, kad respondentai mieliau renkasi spausdintas knygas. Tad pasitvirtino dar viena 

hipotezė - Moderniojo pasaulio technologinės naujovės (kompiuteris, internetas) neskatina 

jaunimo skaityti elektronines knygas – daţniausiai jaunimas skaito spausdintas knygas. 

7. Išanalizavus duomenis pastebėta, kad studentai daţniausiai knygas skolinasi iš bibliotekų, 

tėvų, draugų arba perka parduotuvėse. Norimų perskaityti knygų pasirinkimas daţniausiai 

priklauso nuo knygos ţanro, autoriaus, pavadinimo ir komentarų apie knygą. Pastebima, kad 

knygos pasirinkimas nepriklauso vien nuo jos kainos, o tai rodo, kad studentai pradeda 

rimčiau ţiūrėti į tai, ką ir kodėl reikėtų skaityti.  

8. Šiame darbe nepasitvirtino hipotezė - Į universitetą įstojęs jaunimas laisvalaikiu skaito 

maţiau nei skaitydavo mokydamiesi mokykloje. Palyginus, kiek valandų per savaitę studentai 

skirdavo mokydamiesi mokykloje ir kiek skiria dabar, pastebėta, kad ţymesnio skirtumo nėra 

– tiek anksčiau, tiek dabar tiriamieji skaitymui daţniausiai skiria 2-4 val. savo laisvo laiko. 

9. Tyrimo eigoje pasitvirtino dar viena hipotezė - Humanitarinių mokslų studentai laisvalaikiu 

skaito ne daugiau nei fizinius mokslus studijuojantis jaunimas. Paaiškėjo, kad tiek geografiją, 

tiek anglų filologiją studijuojantis jaunimas skaito apylygiai – daţniausiai po 2-4 ar 5-7 

knygas per metus. Kaip matome, pasirinkta mokymosi kryptis neįtakoja studentų skaitymo 

ypatumų.  

10. Ne maţiau svarbu, atliekant tyrimą, buvo išsiaiškinti, kokie veiksniai trukdo studentams 

skaityti daugiau knygų. Paaiškėjo, kad pagrinde trukdţiai yra šie: laiko trūkumas, nuovargis, 

per didelis namų darbų krūvis ar prioritetai kitai veiklai. Taigi savarankiškai tobulėti 

studentams labiausiai trukdo universitete gaunamas mokslų krūvis, kuris studentus nuvargina 

taip, kad pastarieji grįţę namo skuba ne toliau save ugdyti, o pailsėti. 

11. Išanalizavus, kaip studentai vertina skaitymo ateitį, paaiškėjo, kad dauguma respondentų šiuo 

atveju yra nusiteikę pesimistiškai – jų nuomone, skaitymo prestiţas kris, jį iš populiarumo 

išstums naujos technologijos. Taip manyti studentus tikriausiai skatina pasaulio nuolatinis 

modernėjimas, dėl kurio jau ir dabar kai kada ugdymo įstaigose yra ne skaitomos knygos, o 

rodomos įvairios skaidrės ar filmai. 
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12. Skaitymas – veikla, kurios pagalba mes nuolat tobulėjame. Skaitydamas ţmogus lavina savo 

protą ir ugdo vaizduotę. Galbūt ne visi supranta, tačiau skaitydamas individas rengiasi savo 

ateičiau – jis kuria savąjį „Aš“, kuris jam padės lengviau adaptuotis ir tokiu būdu daugiau 

pasiekti gyvenime. Nors šiuolaikiniame pasaulyje pastoviai yra išrandama kas nors naujo, 

reikia nepamiršti ir knygų, kurios nuolat ko nors išmoko savo skaitytojus. 
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SANTRAUKA 

Darbo tema – Skaitymas kaip akademinio jaunimo laisvalaikio praleidimo būdas (VPU 

atvejis). 

Darbo problema, aktualumas ir naujumas. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur visų 

svarbiausia tampa informacinė visuomenė, tampa būtinybe įgyti ţmogiškąjį ir kultūrinį kapitalus. 

Norint juos tinkamai sukurti, reikia nuolat mokytis. O norint mokintis, reikia skaityti daug 

įvairios literatūros. Nors skaitymo klausimais yra domėjęsi ne vienas mokslininkas ir nors yra 

atliktas ne vienas skaitymo ypatumų tyrimas, Lietuvos studentai šiuo klausimu yra menkai 

analizuoti. Kadangi šiuolaikinis jaunimas yra ateities pasaulio kūrėjai, tampa būtinybe 

išanalizuoti, kaip jie vertina skaitymą, jo vertę ir ateitį.  

Darbo tikslas - išnagrinėti VPU akademinio jaunimo skaitymo ypatumus laisvalaikio 

kontekste. 

Darbo uţdaviniai:  

1. Ištirti ir apibendrinti sociologines laisvalaikio ir skaitymo sampratas; 

2. Išanalizuoti jaunimo laisvalaikio praleidimo būdus Lietuvoje ir uţsienyje; 

3. Atskleisti jaunimo skaitymo galimybes, motyvaciją bei lektūros pasirinkimo problemas; 

4. Empiriniu būdu ištirti skirtingų VPU studentų specialybių skaitymo ypatumus 

laisvalaikio metu.  

Tyrimo hipotezės:  

1. Į universitetą įstojęs jaunimas laisvalaikiu skaito maţiau nei skaitydavo mokydamiesi 

mokykloje.  

2. Daţniausiai akademinis jaunimas laisvalaikiu skaito romantinę literatūrą ir detektyvus.  

3. Moderniojo pasaulio technologinės naujovės (kompiuteris, internetas) neskatina jaunimo 

skaityti elektronines knygas – daţniausiai jaunimas skaito spausdintas knygas.  

4. Humanitarinių mokslų studentai laisvalaikiu skaito ne daugiau nei fizinius mokslus 

studijuojantis jaunimas.  

Tyrimo metodologija. Kalbant apie skaitymą kaip apie akademinio jaunimo laisvalaikio 

praleidimo būdą, nuo kurio nemaţa dalimi priklauso šio jaunimo ateitis, šiame darbe remiamasi 

kultūrinio kapitalo (P. Bourdieu) ir ţmogiškojo kapitalo (A. W. Lewis) koncepcijomis. Šios 

teorijos yra artimos viena kitai. Ugdydamasis ţmogus kuria tiek ţmogiškąjį, tiek kultūrinį 

kapitalus. Šiuolaikinėje, informacinėje, visuomenėje reikalinga išsilavinusi, gabi asmenybė. 

Tačiau tokia asmenybė neatsiranda iš niekur. Ţmogiškasis kapitalas teigia, kad, norint išauginti 

visuomenei naudingą, daug gebantį individą, į jį reikia nebijoti investuoti nuo pat maţumos, t.y. 

investuoti į ţmogaus ikimokyklinį, mokyklinį bei universitetinį išsilavinimą, sveikatos apsaugą, 

informacijos apie darbą bei paties darbo paieškas. Ugdymosi bei lavinimosi metu individas 
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pamaţu įgyja kultūrinį kapitalą, t.y. jis įgauna išsilavinimą, meninį skonį, kritišką mąstymą, 

kaupia savyje vertybes, tikėjimus, idėjas, kurios ateity bus reikšmingos darbo paieškose.  

 Pagrindinės išvados. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad studentai turi pakankamai daug 

laisvo laiko, kad galėtų uţsiimti juos dominančia veikla: poilsiu, pasibuvimu su draugais, 

rūpinimusi savimi ir artimaisiais ir kt. Kurios nors laisvalaikio veiklos pasirinkimas daugiausia 

priklauso nuo išorinių veiksnių: šeimos, finansų, draugų ar oro sąlygų, taip pat nuo individo 

nuotaikos.  

 Taip pat paaiškėjo, kad skaitymas yra mėgiamas VPU humanitarinių ir tiksliųjų mokslų 

studentų laisvalaikio praleidimo būdas. Nagrinėjant tiriamųjų atsakymus, paaiškėjo, kad jie 

skaito dėl to, kad skaitymas padeda vystytis jų intelektui, taip pat jis ugdo vaizduotę bei padeda 

atsipalaiduoti bei pabėgti nuo kasdienių rūpesčių. Kad pasiektų viso to, studentai daţniausiai 

skaito spausdintas knygas, kiek rečiau – ţurnalus ir laikraščius. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad 

dalinai pasitvirtino antroji hipotezė - daţniausiai akademinis jaunimas laisvalaikiu skaito 

romantinę literatūrą ir detektyvus bei pasitvirtino trečioji hipotezė - moderniojo pasaulio 

technologinės naujovės (kompiuteris, internetas) neskatina jaunimo skaityti elektronines knygas 

– daţniausiai jaunimas skaito spausdintas knygas. 

 Išanalizavus duomenis pastebėta, kad studentai daţniausiai knygas skolinasi iš bibliotekų, 

tėvų, draugų arba perka parduotuvėse. Norimų perskaityti knygų pasirinkimas daţniausiai 

priklauso nuo knygos ţanro, autoriaus, pavadinimo ir komentarų apie knygą. 

 Tyrimo eigoje pastebėta, kad nepasitvirtino pirma hipotezė - į universitetą įstojęs 

jaunimas laisvalaikiu skaito maţiau nei skaitydavo mokydamiesi mokykloje. Ţymesnio skirtumo 

tarp studentų skaitymo ypatumų nėra – tiek besimokindami mokykloje, tiek studijuodami 

universitete jie skiria 2-4 val. knygų skaitymui.  

 Tyrimo duomenimis, pasitvirtino ketvirta hipotezė - humanitarinių mokslų studentai 

laisvalaikiu skaito ne daugiau nei fizinius mokslus studijuojantis jaunimas. Tiek geografiją, tiek 

anglų filologiją studijuojantis jaunimas skaito apylygiai – daţniausiai po 2-4 ar 5-7 knygas per 

metus. 

 Tyrimo metu taip pat išsiaiškinta, kad studentams daugiau laiko savo noru praleisti prie 

knygų trukdo nuovargis, laiko trūkumas bei per didelis namų darbų krūvis. Galbūt dėl šios 

prieţasties jie mano, kad ateityje skaitymo prestiţas smuks, nes jį išstums naujos technologijos. 

 Raktiniai ţodţiai: laisvalaikis, skaitymas, studentai. 
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SUMMARY 

Work theme – Reading as a students’ leisure time activity (case of VPU). 

 Research problem, relevance and novelty. In today’s world, where information society 

is becoming more and more important, it is necessary to gain human and cultural capital. If a 

person wants to develop the values appropriately, he has to learn all through his life and to read 

lots of books of different kinds. Although lots of researches have been done in order to study 

reading peculiarities, there are only a few analyses of Lithuania’s students’ attitude to reading. 

Since today’s youth is the builder of the future, it becomes necessary to analyze their reading 

peculiarities.  

 Aim of this work – to analyze VPU students’ reading habits in their leisure time.  

 Research problems: 

1. To analyze and summarize sociological conceptions of leisure time and reading; 

2. To find out how youth spend their leisure time in Lithuania and abroad; 

3. To study students’ possibilities to read, motivation for reading, and problems of 

choosing what to read; 

4. To do the empirical analysis in order to find out reading habits of VPU students. 

Hypotheses of the research: 

1. While studying at university young people read less than they did at school; 

2. The most popular kinds of books that students read are novels and detectives; 

3. The new technologies of modern world (computer, television) do not encourage 

young people to read electronic books – students still prefer reading the printed ones; 

4. Students of humanities read as much as students of exact sciences do. 

Methodology of the work. Speaking about reading as a way of students’ leisure time 

activity, in this work we focus on conceptions of cultural (P. Bourdieu) and human capital (A. 

W. Lewis). A man develops human and cultural capital while learning all through his life. 

Today’s information society needs educated and bright individuals. Human capital says that 

society has to invest in people in order to be formed of intelligent personalities. That means that 

it is necessary to invest in person’s preschool, scholastic, and academic intelligence, health, and 

information about job vacancies as well as finding the most suitable occupation for a person. 

While learning a man develops cultural capital, that is, he gathers intelligence, artistic taste, 

critical thinking, values, beliefs, and ideas that will be important in the future.  

Structure of the work. The main parts of the work are: the introduction, two theoretical 

parts, the empirical part, summaries in Lithuanian and English, the literature list, and the 

appendix. In the introduction we present the research problem, relevance and novelty, the aim, 

problems, the main concepts, and hypotheses of the work. In theoretical parts we write about 
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concepts of leisure time and reading, their significance, and interaction between human and 

cultural capitals. In the empirical part I analyze answers to questionnaire given to VPU students.  

Main findings of the research. It proved that students have enough free time in order to 

do what they want: to rest, to communicate with friends or take care of themselves or family 

members. Some external factors, such as: family, finances, friends or weather conditions as well 

as the mood of a person influence the choice of students’ leisure time activities.  

It becomes clear that reading is popular among students of VPU humanities and exact 

sciences. Students read in order to develop their intelligence, imagination as well as relax and 

forget about everyday worries. The hypothesis that students choose printed books to read has 

been confirmed.  

One more hypothesis has been confirmed only partly. We have estimated that students do 

really prefer novels, but detectives are not so popular.  

While analyzing the answers, it has become obvious, that students borrow books from 

libraries, family members or friends. Some of them like buying books. Such factors as genre, 

author, title or reviews of the book motivate students to read one or another book. 

 One hypothesis of this work has not been confirmed. We find out that there is no big 

difference between reading frequency at school and university. While learning at school or 

studying at university the youth allot 2-4 hours to reading. 

 The last research hypothesis has been confirmed. Students that study geography read as 

many books as students who study English philology. They all read 2-4 or 5-7 books per annum. 

 It can obviously be stated, that students do not read more books because of tiredness, lack 

of time, and because they get a lot of homework assignments. Perhaps this is the reason why 

most of students think that prestige of reading will decrease because of the new technologies. 

 Key words: leisure time, reading, students. 
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PRIEDAI 

 

Priedas Nr. 1 

ANKETA 

 

Gerbiamieji, 

 esu Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politinės sociologijos 

magistrantūros studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išnagrinėti VPU akademinio jaunimo skaitymo 

ypatumus laisvalaikio kontekste. Apklausa yra anoniminė, tad Jūsų asmeniniai duomenys nebus skelbiami 

viešai. Prašau Jūsų atsakyti į visus klausimus, pateiktus šioje anketoje. Iš anksto dėkoju uţ atvirus atsakymus. 

 

1. Kiek laisvo laiko (po mokslų, darbų) Jūs turite per dieną? 

1. Iki 2 val.; 

2. 2-3 val.; 

3. 4-5 val.; 

4. Daugiau nei 5 val. 

 

2. Ką Jums reiškia laisvalaikis? (Galimi keli atsakymo variantai) 

1. Tai galimybė pailsėti; 

2. Tai galimybė pasirūpinti savimi ir artimaisiais; 

3. Tai galimybė mokytis ir tobulėti; 

4. Tai galimybė pabūti su draugais, pasilinksminti; 

5. Kita.............................. 

 

3. Kas įtakoja Jūsų laisvalaikio praleidimo būdus? (Galimi keli atsakymo variantai) 

1. Šeima; 

2. Draugai; 

3. Dėstytojai; 

4. Finansinė padėtis; 

5. Nuotaika; 

6. Oro sąlygos; 

7. Masinės komunikacijos priemonės; 

8. Kita................................................. 

 

4. Kiek laiko vidutiniškai per savaitę skiriate šioms veikloms? 

 

 
Neskiriu 

visai 
Iki 2 val. 2-4 val. 5-7 val. 8-10 val. 

Daugiau nei 

10 val. 

1. Sportas 1 2 3 4 5 6 

2. Mokymasis 1 2 3 4 5 6 

3. Skaitymas 1 2 3 4 5 6 

4. Bendravimas 1 2 3 4 5 6 

5. Meninė veikla 1 2 3 4 5 6 

6. Visuomeninis darbas 1 2 3 4 5 6 

7. Kinas/Teatras/Parodos 1 2 3 4 5 6 

8. Televizoriaus 

ţiūrėjimas 
1 2 3 4 5 6 

9. Sėdėjimas prie 

kompiuterio 
1 2 3 4 5 6 

10. Muzikos 

klausymasis/kūrimas 
1 2 3 4 5 6 

11. Poilsis 1 2 3 4 5 6 

12. Namų ruoša 1 2 3 4 5 6 
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5. Ar Jums patinka skaityti? 

1. Taip; 

2. Ne. 

 

6. Skaitymas, Jūsų nuomone, tai: (Galimi keli atsakymo variantai) 

1. Ţinios, kelias išsilavinimo link; 

2. Poilsis, atsipalaidavimas, pabėgimas nuo kasdienių rūpesčių; 

3. Malonumas; 

4. Dvasios ugdymas; 

5. Gyvenimo prasmės paieškos; 

6. Intelekto vystymas; 

7. Hobis; 

8. Savęs paţinimas; 

9. Laiko praleidimo būdas; 

10. Istorijos paţinimas; 

11. Bendravimas su autoriaus bei knygų herojais; 

12. Laiko švaistymas; 

13. Kita................................................................. 

 

7. Kokie Jūsų skaitymo motyvai? (Galimi keli atsakymo variantai) 

a) Skaitymas teikia dvasinį pasitenkinimą, malonumą; 

b) Skaitymas formuoja moralinius įsitikinimus bei pasaulėţiūrą; 

c) Skaitymas ugdo vaizduotę; 

d) Skaitymas padeda suprasti kitus ţmones, ugdo humaniškumą; 

e) Skaitymas turtina ţodyną; 

f) Skaitymas uţpildo laisvalaikį; 

g) Skaitymas praturtina turimas ţinias; 

h) Skaitymas suteikia ţinių apie gyvenimą ir problemų sprendimus; 

i) Kita................................................. 

 

8.   Įvertinkite skaitymo funkcijas. Ar pritariate šiems teiginiams?  

 
Visiškai 

pritariu 
Pritariu 

Nei pritariu, 

nei 

nepritariu 

Nepritariu 
Visiškai 

nepritariu 

1. Skaitymas yra vienas 

pagrindinių pagalbininkų 

individo ugdymosi procese. 

5 4 3 2 1 

2. Skaitydamas ţmogus ne tik 

plečia savo ţodyną, bet ir lavina 

bendravimo įgūdţius bei 

supratingumo jausmą. 

5 4 3 2 1 

3. Skaitymas padeda ţmogui 

atrasti savo tikrąjį „Aš“. 
5 4 3 2 1 

4. Skaitydamas ţmogus mokosi 

abstrakčiai, logiškai mąstyti, 

suprasti simbolius ir suteikti 

jiems prasmę 

5 4 3 2 1 

5. Skaitantis individas lengviau 

integruojasi į visuomeninį 

gyvenimą. 

5 4 3 2 1 

6. Skaitymas įtakoja ţmogaus 

karjeros pasiekimo galimybes. 
5 4 3 2 1 

 

9.   Ar, Jūsų nuomone, literatūra įtakoja skaitytojo mokymąsi ir gyvenimo pasiekimus? 

a) Taip; 

b) Ne;  

c) Sunku pasakyti. 
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10.  Ar Jums skaitydavo, kai buvote maţi? 

1. Taip; 

2. Ne; 

3. Sunku pasakyti. 

 

11.  Ar Jūsų tėvai skaito knygas?  
1. Taip; 

2. Ne; 

3. Sunku pasakyti. 

 

 

12.  Ar turite namuose biblioteką? 

1. Taip; 

2. Ne. 
 

13.  Kokius leidinius skaitote daţniausiai? 
1. Knygas; 

2. Laikraščius; 

3. Ţurnalus; 

4. Kita................................................... 

 

14. Kokius leidinius pagal tematiką mėgstate skaityti? (Galimi keli atsakymo variantai) 
1. Leidinius moterims/vyrams; 

2. Istorinius, geografinius leidinius; 

3. Mokslo, technikos leidinius; 

4. Leidinius apie verslą; 

5. Profesinius leidinius; 

6. Sporto, laisvalaikio leidinius; 

7. Politinius leidinius; 

8. Religinius leidinius; 

9. Filosofinius leidinius; 

10. Leidinius apie karus, lėktuvus, tankus; 

11. Kita ....................................................... 

 

15. Jei skaitote laikraščius ar ţurnalus, išvardinkite daţniausiai skaitomų pavadinimus. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________. 

 

16. Kokias knygas skaitote? (Galimi keli atsakymo variantai) 
1. Romantinę literatūrą; 

2. Detektyvus; 

3. Poeziją; 

4. Fantastinę literatūrą; 

5. Klasikinę prozą; 

6. Profesinę literatūrą; 

7. Šiuolaikinę prozą; 

8. Praktinio pobūdţio knygas (horoskopus, knygas apie namus, sodą, mašinas ir kt.); 

9. Biografinę literatūrą; 

10. Dokumentinę literatūrą; 

11. Esė; 

12. Nuotykinę literatūrą; 

13. Knygų neskaitau. Kodėl neskaitote?.............................................................................. 

14. Kita................................................... 
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17. Kokio formato knygas daţniausiai skaitote? 

1. Spausdintas knygas; 

2. Elektronines knygas; 

3. Knygų neskaitau; 

4. Kita.......................... 

 

18. Kokia yra paskutinė knyga, kurią Jūs perskaitėte? 

______________________________________________________________. 
 

19. Kokie kriterijai nulemia knygos, kurią Jūs norite perskaityti, pasirinkimą? (Galimi keli atsakymo 

variantai) 
a) Pavadinimas; 

b) Komentarai apie knygą; 

c) Kaina; 

d) Ţanras; 

e) Knygos apimtis; 

f) Autorius; 

g) Nuolaidos/akcijos; 

h) Leidėjas; 

i) Knygos apipavidalinimas; 

j) Knygų neperku; 

k) Kita..................................... 

 

20. Iš kur Jūs gaunate knygų? (Galimi keli atsakymo variantai) 
a) Iš savo/tėvų namų; 

b) Iš bibliotekos; 

c) Iš draugų; 

d) Iš parduotuvės; 

e) Perku internetu; 

f) Skaitau e-knygas; 

g) Kita..................................... 

 

21. Kiek vidutiniškai valandų per savaitę knygų skaitymui skirdavote mokykloje? 

a) Vieną; 

b) 2-4 val.; 

c) 5-7 val.; 

d) Daugiau nei 7 val.; 

e) Knygų neskaičiau; 

f) Kita.................................... 

 

22. Kiek valandų per savaitę knygų skaitymui skiriate dabar? 

a) Vieną; 

b) 2-4 val.; 

c) 5-7 val.; 

d) Daugiau nei 7 val.; 

e) Knygų neskaitau; 

f) Kita................................... 

 

23. Kiek knygų per metus vidutiniškai perkaitote? 

a) Nė vienos; 

b) Vieną; 

c) 2-4 knygas; 

d) 5-7 knygas; 

e) 8-10 knygų; 

f) Daugiau nei 10 knygų. 

 

24.  Kokie veiksniai Jums trukdo skaityti knygas? (Galimi keli atsakymo variantai) 

a) Laiko trūkumas; 

b) Prioritetai kitai veiklai; 

c) Pinigų stygius; 
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d) Įdomių knygų universiteto bibliotekose trūkumas; 

e) Įdomių knygų miesto/miestelio/kaimo bibliotekose trūkumas; 

f) Nuovargis; 

g) Per didelis namų darbų krūvis; 

h) Niekas netrukdo; 

i) Kita............................................. 

 

25.  Kokia, Jūsų nuomone, yra skaitymo ateities prognozė? (Galimas vienas atsakymo variantas) 
1. Skaitys tik turtingi ţmonės; 

2. Skaitys tik vargingai gyvenantys ţmonės; 

3. Skaitymo prestiţas kris; 

4. Skaitymo prestiţas augs; 

5. Skaitymą išstums naujos technologijos; 

6. Viskas liks taip, kaip yra dabar. 

 

26. Jūsų lytis: 

1. Moteris; 

2. Vyras. 

 

27. Specialybė, kurią studijuojate: _______________________ . 

 

28. Kursas, kuriame studijuojate: ________________________. 

 

   

                    

 

                                                                                                                                       Dėkoju uţ atsakymus! 

 


