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Wyniki ankiety  „A NA NAS możesz liczyć”  

dotyczącej przygotowania oferty zajęć dla lęborskiej młodzieży  

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku 

 

 

 

Abstract: Młodzież lubi oglądać filmy i seriale oraz robić zdjęcia – takie m.in. odpowiedzi padły w 

przeprowadzonej w  październiku i listopadzie 2018 r. krótkiej ankiecie. Jej zadaniem było poznanie 

upodobań lęborskiej młodzieży w szeroko rozumianej sferze kultury. Przebadano 338 osób, w 64% 

były to dziewczęta, stąd na wśród odpowiedzi na pytanie w jakich zajęciach chętnie byś uczestniczył 

ponad 130 osób odpowiedziało, że w kursach makijażu.  Różnorodność odpowiedzi była jednak duża: 

od zajęć sportowych przez taneczne, teatralne, plastyczne po gry komputerowe i e-sport. 

Wyniki ankiety pozwoliły poznać upodobania młodzieży oraz ich pasje, a także dowiedzieć się, kiedy 

i z kim lubią spędzać czas wolny. Udzielone odpowiedzi pozwolą w przyszłości rozwinąć ofertę 

biblioteki kierowaną do młodzieży zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami.  

 

W październiku i listopadzie 2018 r. lęborska biblioteka przeprowadziła wśród lęborskiej młodzieży 

ankietę internetową, której celem było zdiagnozowanie, jaka nowa oferta zajęć cieszyłaby się 

największym zainteresowaniem oraz pozyskanie informacji odnośnie czasu wolnego ankietowanych. 

Kwestionariusz ankiety wypełniło 338 osób. Byli to zarówno użytkownicy biblioteki, jak i 

osoby niekorzystające z oferty. 

 

Kobiety 215 64% 

Mężczyźni 123 36% 

Razem 338 100% 
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Badani w podziale na wiek: 

12-15 119 35% 

16-19 219 65% 

 

Liczniejszą grupę respondentów stanowiła młodzież w przedziale wiekowym  16-19 lat. Ponad 

60% ankietowanych to kobiety.  

Ankieta składała się z 14 pytań, miały  one charakter zarówno zamknięty, jak i otwarty. Dzięki 

opcji z wymaganą odpowiedzią wszystkie rubryki ankiety zostały wypełnione.   

W ankiecie znalazło się osiem pytań Jak bardzo lubisz? ze skalą odpowiedzi od 1 do 5. 

Punktacja do poszczególnych pytań kształtowała się następująco: 

 

 

 

 

Najwięcej punktów ( 4,6 ) zdobyły zagadnienia dotyczące filmu/ kina/ seriali. Z najmniejszym 

zainteresowaniem spotkało się pytanie dotyczące słuchania audiobooków – 2,6. 

W pytaniu Z kim najchętniej spędzasz czas wolny?  z możliwością zaznaczenia jednej lub kilku 

odpowiedzi, największa liczba badanych stwierdziła, że z przyjaciółmi – (67% - 227 osób), najmniej 

wybrało odpowiedź – samotnie (22% - 76 osób). 

 

 

Jak bardzo lubisz? Ilość punktów 0-5 

1. Film / kino / seriale 
4,6 

2. Czytać książki 
3,2 

3. Oglądać vlogi lub czytać blogi 
3,3 

4. Grać w gry planszowe 
3,6 

5. Zajęcia plastyczne 3,1 

6. Robić zdjęcia 3,9 

7. Słuchać audiobooków 2,5 
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Kolejne pytanie miało charakter otwarty i dotyczyło czasu wolnego ankietowanych.  

Z odpowiedzi wynika, że młodzież dysponuje czasem wolnym głównie w piątki i weekendy. Mniejsza 

liczba ankietowany dysponuje czasem wolnym wieczorem w ciągu tygodnia. 

W kolejnym pytaniu ankietowaniu mieli wybrać zajęcia, w których najchętniej by 

uczestniczyli. Mogli wybrać jedną lub więcej odpowiedzi. Zdecydowanym faworytem okazały się  

seanse filmowe 58% (196 osób), a także kurs makijażu 39% (131 osób). 

Ostatnie pytanie miało charakter otwarty, a ankietowani proszeni byli o odpowiedź, w jakich 

innych zajęciach chętnie wzięliby udział. Odpowiedziami, które pojawiały się kilkukrotnie, były: 

zajęcia teatralne, fryzjerskie, kurs gotowania, manicure, e-sport, taniec, dyskusyjny klub książki.  

 

 

 

PODSUMOWANIE 

Wyniki ankiety pozwoliły poznać upodobania młodzieży oraz ich pasje, a także dowiedzieć się, kiedy 

i z kim lubią spędzać czas wolny. Udzielone odpowiedzi pozwolą w przyszłości rozwinąć ofertę 

skierowaną do młodzieży zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami.  

 


