
 

 

 

 

 

 

Kokybinių tyrimų metodai: kada, kur, ką ir dėl ko tirti? 

 

Programos tikslas: 

Supažindinti bibliotekų tyrėjus su kokybinių tyrimų metodais ir paskatinti juos aktyviau taikyti bibliotekų 

veikloje. 

 

Programos uždaviniai: 

1. Supažindinti su kokybinių tyrimų atsiradimo istorija. 

2. Aptarti kokybinių tyrimų taikymo privalumus ir trūkumus. 

3. Pristatyti įvairius kokybinius metodus ir aptarti jų specifiškumą. 

4. Pristatyti kokybinių metodų imties sudarymo ir scenarijaus sukūrimo principus. 

5. Aptarti kokybinių tyrimų etikos klausimus. 

6. Suteikti praktikos sudarant kokybinio tyrimo scenarijų. 

7. Pasidalinti patirtimi atliekant fokus grupes ir interviu. 

8. Aptarti kokybinių tyrimų vykdymo metu kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. 

 

Programos turinys: 

1.Kokybinių tyrimų istorijos pristatymas 

2.Kokybinių metodų taikymo privalumų ir trūkumų aptarimas 

3.Kokybinių tyrimų metodų pristatymas ir aptarimas 

4.Kokybinių tyrimų imties sudarymo principų aptarimas 

5.Etikos principų kokybiniuose tyrimuose pristatymas 

6.Praktinė užduotis – interviu scenarijaus sukūrimas ir aptarimas 

7.Pasidalijimas patirtimi ir klausimų atsakymų sesija. 

 

Mokymų metu ugdomos kompetencijos: 

- Bendrosios (Bendras išmanymas apie tyrimų specifiką, eigą, reikalavimus. Kritinio mąstymo skatinimas). 

- Specialiosios (Kokybinių tyrimų metodų išmanymas, scenarijaus kūrimo patirtis). 

 

Programos trukmė: 

4 ak. Val./ 3 val. 

 



Programos parengimo metai: 

2021 m.  

 

 

 

Programos lektorius(-iai): 

Vardas, pavardė Pareigos, Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir kt.) 

Ieva Dryžaitė 

 

Sociologijos doktorantė, vesti mokymai bibliotekininkams šiomis temomis : 

projektų poveikio vertinimas, kiekybiniai tyrimai, tyrimų etika. 

Daryti įvairūs tyrimų pranešimai bei pristatymai bibliotekininkam bei bibliotekų 

bendruomenėms. 

Vestos viešos paskaitos sociologinėmis temomis. 

Patirtis vykdant tarptautinius ir nacionalinius mokslinius bei taikomuosius/praktinius 

tyrimus. 

-2014-2017 LNB projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio vertinimo koordinsatorė. 

-2016-2017 LNB projekto „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo sistemos modelio sukūrimas“ tyrėja: 

-nuo 2017 KAVB reikminių tyrimų vykdytoja, koordinatorė, iniciatorė ir 

organizatorė. 

-nuo 2018 02 tyrėja projekte „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai tyrimas“ 

(Nr. 09.3.3-LMT-K-712) http://kartosirseimos.lt/ 

-nuo 2017 06 tyrėja projekte Horizon 2020 "Inequality, urbanization and territorial 

cohesion: developing the European Social Model of economic growth and 

democratic capacity" (COHSMO, projekto Nr. 727058). 

https://www.cohsmo.aau.dk/  

 

https://www.cohsmo.aau.dk/

