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DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS

© Žemaičių dailės muziejus
Apklausą atliko Žemaičių dailės muziejaus grupė. Koordinatorė Jolanta Skurdauskienė

Šios informacijos naudojimas galimas mokslo ir nekomerciniais tikslais, nurodant cituojamą šaltinį 2



INFORMACIJA APIE APKLAUSĄ

 Tikslas
Sužinoti lankytojų nuomonę apie muziejaus veiklą, išgirsti jų lūkesčius.

 Metodai
Apklausa raštu ir apklausa internetu. Klausimynas dalintas muziejaus lankytojams,
taip pat skelbtas Žemaičių dailės muziejuje svetainėje www.zdm.lt ir įstaigos
Facebook paskyroje.

 Atranka
Speciali respondentų atranka nebuvo atliekama. Atsakiusieji grupėmis 
suskirstyti rengiant apklausos rezultatų apibendrinimą: jaunimas,  darbingo 
amžiaus žmonės, pensininkai. 

 Imtis ir atlikimas  
Apklausti 149 respondentai.

 Apklausa atlikta 
2022 m. rugpjūčio, rugsėjo mėn.
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APKLAUSOJE DALYVAVO
Lytis

Išsimokslinimas

Išsilavinimas

Amžius
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Lankėsi muziejaus padaliniuose ir objektuose (1.1) 
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Lankėsi muziejaus padaliniuose ir objektuose (1.2) 
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Kokiomis muziejaus paslaugomis lankytojai naudojosi, kokiose veiklose 
dalyvavo 
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Kokių paslaugų pasigedo muziejuje ar kitose muziejaus erdvėse 
(pastaba – minimi pageidavimai)
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Dalyvavusieji Tarptautiniame M. Oginskio festivalyje pasigedo paslaugų
(pastaba – minimi pageidavimai)
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Kaip dažnai naudojosi Žemaičių dailės muziejaus (ar jo padalinių) 
teikiamomis paslaugomis?
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Su kuo lankėsi muziejuje
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Informacijos šaltiniai, iš kurių lankytojai sužino(-ojo)  apie muziejaus 
veiklas (1.1) 
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Informacijos šaltiniai, iš kurių lankytojai sužino apie muziejaus veiklas (1.2) 
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Lankytojai įvertino savo patirtį
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Muziejaus aptarnavimo vertinimas
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APIBENDRINIMAS

 Žemaičių dailės muziejaus lankytojų kiekybinis ir kokybinis tyrimas atliktas 2022 m. rugpjūčio 1–
rugsėjo 30 dienomis internetinės apklausos ir apklausos raštu būdais. Tyrimui atlikti parengtas 
klausimynas iš 11 klausimų. Rezultatų analizėje naudoti 149 respondentų atsakymai. 

 Tyrime dalyvavo 76 proc. moterų ir  24 proc. vyrų, nuo 14 iki 78 metų amžiaus. Daugiausia respondentų 
priklauso 50 -78 m. amžiaus grupei ( 80 proc.), respondentų amžiaus vidurkis – 59  metai. Didžioji dalis 
respondentų (77 proc.) turi aukštąjį išsilavinimą, kiti – žemesnį išsimokslinimą. 

 Populiariausi muziejaus padaliniai ir objektai, kuriuos aplankė respondentai: M. Oginskio rūmai (87 
proc.) ir Žemaitės memorialinis muziejus Bukantėje (83 proc.), nuo jų kiek atsilieka žirgynas  (64 
proc.) ir parkas (51 proc.). Mažiausiai lankytas objektas - Plungės dvaro sodybos Advokato namas (19 
proc.). 

 Dažniausiai respondentų lankytos muziejaus veiklos, naudotos paslaugos: Tarptautinis M. Oginskio 
festivalis (66 proc.),  ekspozicijos (65 proc.),  parodos (62 proc.), konferencijos ir knygų pristatymai 
(54 proc.). Toliau pagal populiarumą eina – ekskursijos (38 proc.) ir  edukacijos (25 proc.). Rečiau 
naudotasi: suvenyrų įsigijimu (15 proc.), knygų pirkimu (15 proc.), šventė asmenines šventes (13 
proc.), naudojosi nuotolinėmis paslaugomis ( 7 proc.). 

 Muziejaus erdvėse respondentai labiausiai pasigenda kavinės, daugiau veiklų parke, edukacijos 
užsiėmimų. Tarptautinio M. Oginskio festivalio renginių metu labiausiai pasigendama galimybės 
atsisėsti, laisvo įėjimo (nepatinka grūstis prie durų), renginius lauke transliuojančio ekrano, daugiau 
festivalio renginių lauke ir naujesnio festivalio repertuaro. 

16



 Pusė respondentų muziejuje lankosi kartą metuose (25 proc.) arba  kartą per kelis mėnesius ( 25 
proc.), kiek daugiau nei dešimtadalis lankytojų muziejuje lankosi kartą per mėnesį (14 proc.), tiek pat 
jų yra reti lankytojai – lankosi rečiau nei kartą metuose (14 proc.).  Muziejuje lankytis  respondentai 
labiausiai mėgsta kitų suaugusiųjų draugijoje (72 proc.), iš apklaustųjų rečiau muziejų lanko su turistų 
grupėmis ( 9 proc.), pavieniui (7 proc.), su vaikais (5 proc.) arba patys būdami lydinčiaisiais asmenimis 
(4 proc.). 

 Apie muziejaus veiklas lankytojai sužino iš muziejaus interneto svetainės (36 proc.) ir muziejaus 
socialinių tinklų (20 proc.), kiek mažesnė respondentų grupė informaciją sužino  iš žiniasklaidos (17 
proc.) arba rekomendavus kitiems asmenims (16 proc.). Mažiausiai respondentus informacija pasiekia 
iš įvairių renginių viešinimo svetainių (7 proc.) ir  Plungės turizmo informacijos centro (4 proc.). 

 Kokybės požiūriu lankytojai geriausiai vertina ekspozicijas ir parodas (87 proc. teigiamas vertinimas), 
informacijos pateikimą apie eksponatus (81 proc. teigiamas vertinimas), taip pat gerai vertinami 
renginiai (79 proc. teigiamas vertinimas), darbo laikas (72 proc. teigiamas vertinimas), bilietų kainos ir 
ekskursijos (po 63 proc. teigiamas vertinimas), edukacija (60 proc. teigiamas vertinimas). Kiek mažiau 
lankytojų turi nuomonę apie nuotolines paslaugos (43 proc. teigiamas vertinimas, neturi nuomonės 30 
proc.) Keturi penktadaliai respondentų pateikė teigiamus atsiliepimus apie patirtis muziejuje ir  
muziejaus personalo aptarnavimą. 
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