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Tyrimo tikslas. Pateikti rekomendacijas mažo ploto, funkcionaliam ir ergonomiškam bendrabučio kambario 

dizainui. 

Reikšminiai žodžiai:  bendrabučio kambarys, ergonomika, funkcionalumas, gyvenamoji patalpa, išplanavimas 

 

Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas analizuojant realų Kauno kolegijos bendrabučio Nr.4 kambarį. Empirinio 

tyrimo metu atlikti realūs kambario matavimo darbai ir parengti funkcionalūs patalpos brėžiniai. Atlikta mokslinė 

literatūros analizė, kurioje nagrinėti ergonominiai reikalavimai, baldų funkcionalumas, medžiagiškumas bei 

saugos reikalavimai. 

Rezultatai ir / arba išvados. Atlikus realius Kauno kolegijos bendrabučio Nr.4 kambario matavimus bei 

išanalizavus informaciją apie bendrabučio kambario išdėstymą, galima teigti, kad kambaryje yra įmanoma 

funkcionaliai gyventi mažos patalpos baldų išdėstymą organizuojant pagal tyrimo metu parengtas rekomendacijas.   

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Daugeliui studentų gyvenančių bendrabučiuose iš tikrųjų yra 

svarbi ir jų gyvenamoji vieta. Dėl daugelio priežasčių asmuo privalo jaustis gerai, pailsėjęs ypač studentavimo 

laikotarpiu. Kauno kolegijos studentų bendrabučio kambario išplanavimai neatitinka reikiamų ergonomikos ir 

funkcionalumo reikalavimų. Kambaryje yra tik dvi elektros rozečių jungtys, dėl jų trūkumo kambariuose yra 

naudojami prailginimo laidai, šakotuvai. Rūbų spintos yra sumontuotos prie sienų, dėl ko atsiranda nemalonus 

kvapas jų viduje ir problemos dėl lentynų funkcionalumo bei patvarumo. Tokiose – mažose patalpose vyrauja 

didelis daiktų apkrovimas neteisingai išnaudojamose vietose, kambario tuščiuose kampuose ant langų palangių ar 

net ant grindų. 

Moksliškai yra įrodyta, kad geresnės gyvenimo sąlygos ir sistemingai suplanuota aplinka asmeniui padeda 

lengviau tobulėti, susikaupti. Parengtos rekomendacijos bendrabučio kambario išdėstymui padės savarankiškai ne 

tik jaukiai įsikurti gyvenamą erdvę mažame plote, bet ir pagal ergonominius bei funkcinius reikalavimus 

kombinuoti darbo bei rekreacines zonas.  
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