
 

 

Ankieta na temat czytelnictwa pracowników naukowych 

 

Ankieta jest anonimowa. Ma na celu ukazanie zainteresowań czytelniczych wśród 

pracowników naukowych. Szczere odpowiedzi umożliwią uzyskanie wiarygodnych danych 

dla zestawień  statystycznych i badań porównawczych. 

Ankieta jest opracowana i prowadzona przez pracownika Biblioteki Głównej UKW. 

 

Udzielając pozytywnej odpowiedzi, proszę o zakreślenie krzyżykiem właściwego kwadratu, 

pozostałe odpowiedzi proszę pozostawić niezakreślone. Dziękuję za rzetelne wypełnienie 

ankiety i poświęcony czas. 

 

Płeć 

kobieta     □ 

meżczyzna   □ 

Wiek: 

24-35 lat   □ 

36-46 lat   □ 

46-56 lat   □ 

powyżej 57 lat   □ 

Tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy: 

Humanistyczny  □ 

matematyczno-przyrodniczy □ 

techniczny   □ 

Miejsce pracy: 

uniwersytet   □ 

akademia   □ 

wyższa szkoła zawodowa □ 

 

Pytania ankietowe: 

 

1. Jakiego typu wydawnictwa Pani/Pan najczęściej czyta? 

a) książki                 

b) czasopisma            

c) prasa codzienna           

d) przekaz internetowy             

2. W jakim celu Pani/Pan czyta?  

 a) w celach zawodowych                             

 b) dla poszerzenia wiedzy i kompetencji       

 c) dla  rozrywki, relaksu                                

 d) w celach wychowawczo-edukacyjnych     

3.  Czy lektura poszerzająca wiedzę będzie według Pani/Pana przydatna do dalszej pracy 

akademickiej?                              

a) tak        

b) nie        

4. Czy czyta Pani/Pan beletrystykę?                                 

a) tak        

b) nie        



5. Czy czyta Pani/Pan literaturę faktu?                  

a) tak       

b) nie       

6. Czy czyta Pani/Pan literaturę popularną?                   

a) tak       

b) nie       

7. Czy czyta Pani/Pan bestsellery                                    

a) tak       

b) nie       

8. Czy czyta Pani/Pan publikacje popularnonaukowe?    

a) tak       

b) nie       

9. Czy czyta Pani/Pan poradniki (zdrowie, psychika, dom, prawo, życie rodzinne, 

zwierzęta)?                      

a) tak       

b) nie       

10.  Który  z typów publikacji (p. 4-9) czyta Pani/Pan najchętniej i najczęściej? 

(zaznaczyć maksymalnie dwa) 

a)  beletrystyka     

b) literatura faktu     

c) literatura popularna     

d) bestsellery      

e) publikacje popularno-naukowe   

f) poradniki      

11.  Czy uczestniczy Pani/Pan w  działalności promocyjnej wydawnictw? 

a) tak       

b) nie       

Jeśli „tak” proszę zaznaczyć, jakiego rodzaju? 

a) targi książek                                        

b) spotkania autorskie   

c) konkursy                                                

d) imprezy księgarskie               

12.  Czy interesuje się Pani/Pan informacjami o nowościach  i zapowiedziach 

wydawniczych? 

a) w ogóle nie                                                

b) doraźnie                                               

c)  rzadko                                                      

d)  systematycznie                                          

13. Skąd bierze Pani/Pan informacje o aktualnych wydawnictwach?                                          

a)   z  mediów                                                 

b)   z  informacji bibliotecznej                       

c)   z  baz macierzystej biblioteki                   

d)   informacja rynku księgarskiego               

e)   z innych źródeł                   

     (jakich?) …………………                                       

14.  Czy w wyborze lektury kieruje się Pani/Pan wskazaniami  instytucji oceny i promocji  

twórczości literackiej (np. Nike, Nagroda Nobla)?           

  a)  tak                                                                                          



b)  nie                                                                                 

15. W jaki sposób dociera Pani/Pan do potrzebnych wydawnictw  drukowanych? 

a)  szukam w bibliotece                                                               

b)  poprzez zakup                                                              

c)  w innych sposób                

    (jaki?)  ………………………………… 

16. Czy korzysta Pani/Pan z wydawnictw elektronicznych? 

a)  tak                                                                                          

b)  nie                                                                                 

 Jeśli „tak” proszę zaznaczyć, jakiego rodzaju? 

a)    ebook                                                                             

b)    audiobook                                                                   

c)   czasopisma on-line                                                      

17. Czy skupia się Pani/Pan na jakiejś  wybranej tematyce w swoich lekturach?                                     

a)  tak                                                                                  

     jakiej? ……………………            

b)  nie                                                                                 

18. Czy własne zainteresowania lekturowe  poszerza Pani/Pan w sposób: 

a) planowy                                                                                                               

b) pod wpływem przypadkowych okoliczności                

c) pod wpływem znajomych                                             

d)  inny 

   jaki? …………………….. 

19. Jak organizuje Pani/Pan swoja lekturę? 

 a)  czytam systematycznie (regularnie)                            

 b) sporadycznie                                                                 

20.  Ile czasu poświęca Pani/Pan lekturze?  

a) mało               

    (ile godzin w tygodniu?)  

b) dużo   

    (ile godzin w tygodniu?)                                               

21. W jakich okresach roku czyta Pani/Pan najczęściej?          

a) zimą              

b) wiosną             

c) latem             

d) jesienią             

22. Czy upowszechni Pani/Pan ulubione lektury w najbliższym otoczeniu? 

a)  tak                                                                                           

b)  nie                                                                                 

23. Czy upowszechnia Pani/Pan przeczytane treści poza praca zawodową?                                               

 a)  tak                                                                                    

 b)  nie                                                                                                       

24. Czy istnieje taka książka, do której Pani/Pan  

ciągle powraca? 

a)  tak                                                                                            

b)  nie                                                                                 

Jeśli „tak”,  proszę podać tytuł ……………………………. 

 


