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Průzkum zájmových preferencí a využívání
služeb knihoven mezi uživateli střední generace
Dobrý den, jsem studentkou Informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Prosím o pár minut vašeho času, vynaloženého na vyplnění dotazníku, který slouží
jako jeden z podkladů k sepsání mé diplomové práce.
Mockrát děkuji.

1. Věk

2. Pohlaví
Označte jen jednu elipsu.
žena
muž
3. Bydliště
Označte jen jednu elipsu.
Vsetín
Nový Jičín
Valašské Meziříčí
4. Nejvyšší dosažené vzdělání
Označte jen jednu elipsu.
Základní
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Nástavbové studium
Vyšší odborné
Vysokoškolské
5. Obor zaměstnání

6. Vlastníte čtenářský průkaz do knihovny?
Označte jen jednu elipsu.
ano
ne

I
https://docs.google.com/forms/d/1WHSTHBzt_JYL2N5cY8FG86PCwBkELME9dLLcw5lwa0/printform
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7. Jakých služeb knihovny využíváte?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Půjčování knih
Kopírování dokumentů
Účast na kulturních akcích
Účast na vzdělávacích akcích
Internet
Čítárna
Studovna
Žádné
Jiné:
8. Máte profil na sociální síti?
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
9. Pokud ano, na jaké a k čemu ji využíváte? Pokud ne, proč?

10. Máte povědomí o kulturních či vzdělávacích akcích ve vaší knihovně?
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
11. Účastnil/a jste se akce/akcí v knihovně?
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
12. Pokud ano, jakých? Pokud ne, proč?

II
https://docs.google.com/forms/d/1WHSTHBzt_JYL2N5cY8FG86PCwBkELME9dLLcw5lwa0/printform
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13. Jaké typy akcí jsou pro vás zajímavé?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Autorské čtení
Cestopisná přednáška/beseda
Kurz počítačové gramotnosti
Výstava
Odborná přednáška
Beseda se spisovatelem
Promítání zfilmovaných literárních děl
Koncert
Debaty o knihách
Workshop kreativních činností
Seminář s tematikou bezpečnosti na internetu
Setkávání literárního klubu (samostatná četba zadané knihy a následné debaty ve
skupině)
Výlety za poznáním zajímavostí města a okolí
Jiné:
14. Jaká témata akcí vás zajímají?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Zdravý životní styl
Výroba domácí kosmetiky
Gastronomie
Literatura
Informační technologie
Historie
Filmy
Sport
Sociální sítě (jak se na nich pohybovat, využívat je)
Zahradničení
Možnosti nakupování na internetu
Zkušenosti cestovatelů z exotických destinací (např. Indie)
Plánování dovolené (rady na cestu)
Kurz kreslení
Jiné:

III
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15. Jak trávíte volný čas?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
Sport
Četba beletrie
Sledování televize
Ruční práce
Vzdělávání se
Četba odborných knih
Cestování
Jiné:
16. Vzděláváte se ve svém volném čase?
(získávání nových znalostí a zkušeností, např. vaření, cizí jazyky, sledování
dokumentů, rozšiřování vzdělání ve škole, absolvování školení v práci apod.)
Označte jen jednu elipsu.
Ano
Ne
17. Pokud ano, jak a v jakém oboru?

Používá technologii

IV
https://docs.google.com/forms/d/1WHSTHBzt_JYL2N5cY8FG86PCwBkELME9dLLcw5lwa0/printform
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Anotace akcí vybraných knihoven z března 2014
Podle uvedené anotace zhodnoťte, prosím, následující akce, které proběhly ve
3 knihovnách v průběhu jednoho měsíce na škále 1–5, popř. doplňte komentář, co vás
zaujalo, jak byste změnil/a obsah apod.
1 (nelíbí se mi, nenavštívil/a bych)
5 (líbí se mi, určitě bych navštívil/a)
Knihovna č. 1
Kabelkový jarmark aneb jaro chce změnu
Máte ve skříni „slušné" kabelky, které se Vám již omrzely, nehodí se barevně, zkrátka už
je nenosíte? Sama byste uvítala nějakou jinou? Zapojte se do „Kabelkového jarmarku v
knihovně". Darujte svou kabelku - čistou, nepotrhanou, ve slušném stavu. Můžete vložit i
nepotřebnou/již přečtenou knihu. Přijďte si koupit kabelku na Kabelkový jarmark
Cena 1 ks kabelky 50,- Kč, v kabelce kniha zdarma.
Výtěžek z akce bude věnován na nákup dětských knížek a her do knihovny
1
2
3
4
5
Dopoledne plné aktivit pro děti i dospělé
Nenuďte se doma a přijďte se bavit do knihovny! Puzzle, kvízy, deskové hry a hlavolamy
jsou připraveny pro vás! 1. výročí nově otevřené dětské půjčovny.
Kolo štěstí, soutěž o název a logo dětské knihovny, minigolf,...
Tvořivá dílna - mladší děti si mohou vyrobit zvířátko z chlupatého drátku a pro starší děti
je připravena tvořivá dílna kreslení 3D ruky.
1
2
3
4
5
Co v archivu nenajdete
Beseda
Po turistických i odbojových stezkách s potomky magistra Karla Puszkailera, Bohuslava
Kořenského a MUDr. Adolfa Bártka. Večerem provede Jana Rokytová.
1
2
3
4
5
Týden čtení aneb čtení sluší každému
Besedy:
Čteme pro radost současnou českou literaturu.
Čteme v nemocnici (Dětské oddělení a LDN).
20 minut s dětskou knihou - hlasité čtení dětem.
Čteme pro radost aneb Co se čte na základní škole - společné čtení se vsetínskými
osobnostmi
Společné čtení v Charitě Vsetín tentokrát hezky česky
Čteme pro radost v anglickém jazyce, čtení v podání rodilého mluvčího.
1
2
3
4
5

V

20 minut s dětskou knihou
20 minut s dětskou knihou - hlasité čtení dětem, určeno pro děti a rodiče
1
2
3
4
5
Mozkocvična aneb dá se paměť trénovat?
Beseda o trénování paměti v rámci Národního týdne trénování paměti, informace také na
www.trenovanipameti.cz
1
2
3
4
5
Tvořivá dílna u Mouchy CC
Děti ze Základní umělecké školy Vsetín tvoří pro děti na dětském oddělení vsetínské
nemocnice
1
2
3
4
5
Jak se z rozhlasové reportérky stala pohádkářka
Beseda
Setkání s redaktorkou Českého rozhlasu a autorkou pohádek Michaelou Veteškovou.
Autorka knížek Jak maminka vylezla na věž a Jak maminka vylezla na strom bude vyprávět
o tom, jak se z malé návštěvnice vsetínské knihovny stala novinářka pražského Českého
rozhlasu a proč se rozhodla psát pohádky pro děti.
1
2
3
4
5
Jsi na tahu!
Postřehové a motorické hry
Přijď si zahrát do své knihovny postřehové a motorické hry.
Host Jarda Česnek
1
2
3
4
5
Vodafone akademie – začínáme s tabletem
Co je to tablet, jaké jsou typy, výuka práce s dotykovým displejem, email - konfigurace a
používání. Tablet k výuce bude zapůjčen
1
2
3
4
5
Asistovaná reprodukce včera dnes a zítra
Beseda
Přednáška proběhne ve spolupráci s Klinikou reprodukční medicíny Zlín - IVF Czech
Republic s.r.o. Partner: Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
1
2
3
4
5

VI

Pavol Rankov
Beseda
Pavol Rankov patří k nejúspěšnějším slovenským spisovatelům. Jeho romány Stalo se
prvního září a Matky znají dobře i čeští čtenáři. Probíhá v rámci festivalu Literární jaro
2014. Večerem s autorským čtením provází Pavel Kotrla.
1
2
3
4
5
Hrabalovský den v knihovně a ocenění nejlepší čtenářské rodiny
Beseda
Ukázky z knih Bohumila Hrabala čtené i filmové, soutěž, ocenění Nejlepší čtenářské
rodiny a další. To vše ve stylu Postřižin. Postavte spolu s námi pivovarský komín z knížek.
1
2
3
4
5

Knihovna č. 2
Fantasy hlavy – 9 tváří a 9 knih tvé fantasie
Výstava
Keramické portréty brněnského výtvarníka Tomáše Beňa inspirované hrdiny fantasy
doplněné kresbami, ukázkami a knižními zajímavostmi. Myšlenkou výstavy je vzbudit
v lidech vnitřní představivost, touhu číst a vstoupit do opomíjeného světa fantasy, který
nezná hranice.
1
2
3
4
5

Autorské čtení Jana Buriana – Ženou se člověk nerodí, ale stává
Čtení z nevydaného autobiografického rukopisu Jana Buriana. Je muž schopen postarat se
o děti, když manželka odjede do zahraničí? Jak to vypadá? A co se vlastně děje, když žena
není doma? Ženám pro zábavu, pánům pro poučení.
1
2
3
4
5
Seznámení s internetem pro začátečníky
Konzultační hodina
Základy práce s internetem s individuálním návštěvníkem na základě telefonické
rezervace.
1
2
3
4
5
Strava na jaře a jarní očistné kůry
Člověk je součástí přírody a platí pro něj stejné zákony jako pro vše ostatní v přírodě. Jsme
sice obdaření vlastní vůlí a schopností myšlení, to ale neznamená, že si s přírodou a svým
tělem můžeme dělat co se nám zlíbí. Jak se chová příroda na jaře a jak bychom se měli
chovat v souladu s ní my? Poradí odborníci na výživu.
1
2
3
4
5

VII

Malajsie a Singapur
Cestopisná přednáška s projekcí
Malajsie je pestrá a barevná multikulturní země plná památek na evropské kolonizátory,
chrámů všech asijských náboženství, exotické přírody a nejrůznějších orientálních zážitků.
O své zážitky z těchto míst se podělí Olga Plešková.
1
2
3
4
5

Knihovna č. 3.
Bílá masajka
Literatura na filmovém plátně
Filmová projekce filmu z roku 2005 o odvážné a rozhodné ženě, hrdém válečníkovi
v milostném příběhu, odehrávajícím se ve strhujícím africkém prostředí. Knižní předlohy
se prodalo více než 4 miliony výtisků a byla přeložena do 16 jazyků.
1
2
3
4
5
Migréna – prevence a formy svépomoci
Přednáška
Jak rozpoznat blížící se záchvat migrény, jaké jsou jeho fáze a jaké typy migrén
rozeznáváme? Co nejčastěji spouští migrénu a jak tomu předcházet? Názorná ukázka
uvolňující protimigrénové masáže. Výrobky firmy Energy.
1
2
3
4
5
Čtenář roku 2014
Vyhlášení čtenářské rodiny, která často navštěvuje knihovnu - její samostatní členové nebo
společně celá rodina, která se ráda účastní aktivit knihovny a alespoň jednou měsíčně si
vypůjčí knihy domů. Hudební doprovod – Petr Bazala – akordeon.
1
2
3
4
5
O historii písma a typografii
Přednáška
Pan Gutenberg by se divil, jaký kus cesty lidstvo za těch 600 let od prvních pokusů
tisknout urazilo, a jak je dnes snadné pracovat s písmem, vytvářet tiskoviny v barvách a
možnostech, o kterých tenkrát ani nesnili.
1
2
3
4
5

VIII

