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PRAWO DLA DYREKTORA
Przykładowa ankieta dla czytelników
W jakiego typu wydarzeniach i działaniach
kulturalnych najczęściej brałeś/brałaś udział
w 2019 roku?















 wychodzę do kawiarni, restauracji, pubu ze znajomymi
 gram w gry na komputerze, konsoli, planszowe
itp.
 uprawiam sport
 zajmuję się rękodziełem (szydełko, decoupage,
haft itp.)
 rozwijam swoje umiejętności np. czytając poradniki, blogi, czasopisma, oglądając wystąpienia
i ﬁlmy na YouTube
 słucham muzyki
 maluję, rysuję, rzeźbię
 tworzę muzykę
 nagrywam ﬁlmy i publikuję w sieci
 fotografuję

wizyta na festynie/jarmarku/pikniku
występy kabaretowe
warsztaty muzyczne, plastyczne
spektakle teatralne/operowe/baletowe
kulturalne spacery tematyczne/ wycieczki krajoznawcze
wydarzenia kulturalne i artystyczne dedykowane
dzieciom
czytanie książek dla przyjemności
koncerty
obchody świąt narodowych
spotkania autorskie/literackie
oglądanie ﬁlmów, spektakli, spotkań online
wystawy
wyjście do kina/ udział w pokazie ﬁlmowym
żadne

Czy masz teraz więcej czy mniej chęci do uczestnictwa w kulturze niż w zeszłym roku?
 mniej chęci
 więcej chęci

Jak często uczestniczyłeś/uczestniczyłaś
w wydarzeniach kulturalnych w 2019 roku?







Co najczęściej teraz zachęca Cię do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych? Wybierz
3 najważniejsze opcje:

raz w tygodniu lub częściej
dwa-trzy razy w miesiącu
raz w miesiącu
kilka razy w roku
raz w roku
rzadziej niż raz w roku

spędzenie czasu wolnego w ciekawy sposób
dopasowanie wydarzenia do moich zainteresowań
opinie znajomych i rodziny o wydarzeniu
autorzy/wykonawcy
rozwój/edukacja
przypadek
ciekawość/poszukiwanie nowości
darmowy/tani dostęp
zainteresowanie, jak będzie wyglądało wydarzenie
organizowane w Internecie w porównaniu z tymi
organizowanymi w sposób tradycyjny/bezpośredni
 lojalność/atmosfera/pozytywne doświadczenia
z instytucją organizującą wydarzenie
 chęć/pragnienie bycia kulturalną osobą
 spędzenie czasu ze znajomymi, rodziną










Czy czujesz, że masz teraz więcej czy mniej
czasu wolnego niż w poprzednim roku?
 mniej czasu
 więcej czasu

Kiedy masz najwięcej czasu wolnego?










od poniedziałku do piątku do południa
od poniedziałku do piątku po południu
od poniedziałku do piątku wieczorem
w soboty do południa
w soboty po południu
w soboty wieczorem
w niedziele do południa
w niedziele po południu
w niedziele wieczorem

Gdzie szukasz teraz informacji na temat wydarzeń kulturalnych?

 rozmowy ze znajomymi/rodziną
 media społecznościowe organizacji i instytucji kulturalnych
 ogólnie media społecznościowe
 strony internetowa organizatorów
 inne strony internetowe
 telewizja
 prasa
 radio
 plakaty i ulotki

Co najczęściej robisz teraz w czasie wolnym?
 oglądam ﬁlmy/seriale
 spotykam się ze znajomymi w naszych domach/
mieszkaniach
 zajmuję się ogrodem/działką
 czytam książki
 chodzę na spacery/wycieczki
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