Ankieta czytelnicza
Szanowni Państwo,
prosimy o poświęcenie 10 minut na wypełnienie krótkiej ankiety. Jej celem jest zbadanie
Państwa zainteresowań oraz potrzeb czytelniczych. Ankieta jest anonimowa,
dlatego prosimy o szczere i rzeczowe odpowiedzi. Ankieta składa się z pytań zamkniętych
i otwartych. Wybraną odpowiedź należy podkreślić lub zaznaczyć symbolem X
Dziękujemy za poświęcony czas!

Płeć: M

K

Miejsce zamieszkania: a) Ciechanów

b) inna miejscowość

1. W jakim celu odwiedzasz bibliotekę (publiczną, szkolną)? Wybierz jedną
lub więcej odpowiedzi:
a) wypożyczam książki
b) czytam gazety i czasopisma
c) szukam konkretnych informacji
d) nie odwiedzam
e) inne.............................................................................................................
2. Jakie formy spędzania wolnego czasu preferujesz? Wybierz jedną lub więcej
odpowiedzi (nie więcej niż 3):
a) komputer/Internet,
b) telewizja,
c) czytanie,
d) spotkania towarzyskie,
e) oddawanie się własnemu hobby (podaj jakie)
.........................................................................................................................
g) inne .............................................................................................................

3. Czytanie książek jest dla ciebie atrakcyjną formą spędzania wolnego
czasu?
TAK
NIE
2. Która tematyka książek najbardziej cię interesuje (wybierz nie więcej niż
3 odpowiedzi):
a) obyczajowe
b) kryminały/ thrillery
c) romanse
d) przygodowe
e) fantastyka
f) horrory
g) biografie
h) pamiętniki
i) poradniki
j) reportaże
k) popularnonaukowe
1. Jak często czytasz książki:
a) codziennie
b) co najmniej raz w tygodniu
c) co najmniej raz w miesiącu
d) kilka razy w roku
e) rzadziej niż wyżej wymienione
f) wcale nie czytam książek
2. Ile książek przeczytałeś/ przeczytałaś w zeszłym roku:
a) 0 lub 1 książkę
b) 2 – 5 książek
c) 6 – 10 książek
d) więcej niż 10 książek
3. Jakie są twoim zdaniem przyczyny nieczytania książek:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Podaj tytuł książki/ tytuły książek, które poleciłbyś do przeczytania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Skąd pochodzą książki, które czytasz:
a) z biblioteki
b) kupuję w księgarni
c) pożyczam od znajomych
d) dostaję w prezencie
e) ściągam z Internetu
f) korzystam z innych źródeł – jakich? …………………………………………………..
6. Posiadasz domową biblioteczkę:
TAK
NIE
a) Jeśli tak, książki o jakiej tematyce się w niej znajdują
………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Jakie działania twoim zdaniem należałoby podjąć, żeby zachęcić innych
do czytania książek:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
8. Jak często czytasz prasę w czasie wolnym:
a) codziennie lub prawie codziennie
b) co najmniej raz w tygodniu
c) co najmniej raz w miesiącu
d) kilka razy w roku
e) rzadziej niż raz w roku lub nigdy
9. Jaki typ prasy czytasz:
a) gazety codzienne
b) tygodniki
c) miesięczniki
10. Podaj tytuły prasowe, które najczęściej czytasz:
………………………………………………………………………………………………………………………….

