
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 
Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 
z toho nejaký záver pre nás i pre Vás. 

 

Súčasťou knižničnej činnosti vo všetkých typoch knižníc je aj realizácia rozličných organizovaných aktivít 
smerom k verejnosti. Inak to nie je ani v našej knižnici, snažili sme sa však ísť viac odborným smerom 
a niektoré typy podujatí prenechať verejným knižniciam. 

Súčasná doba nám však ukazuje, že môžeme realizovať akékoľvek podujatie pre verejnosť, ak je jeho 
obsah zaujímavý a atraktívny pre niektorú cieľovú skupinu. V snahe sa čo najviac priblížiť záujmom 
návštevníkov, sme položili otázku, ktorej odpovede by nám pomohli lepšie plánovať naše podujatia a ich 
obsah. 

Vyhodnotenie ankety 03.05. – 08.06.2022 

Aké druhy podujatí by ste privítali v knižnici? 

a) besedy so spisovateľmi cestopisov, autormi poézie – 30 odpovedí (38 %) 

b) diskusie s prednášateľmi a lektormi na aktuálne témy – 6 odpovede (8 %) 

c) vzdelávacie aktivity na tému gramotnosti (finančná, mediálna, digitálna...) – 6 odpovedí (8 %) 

d) podujatia na popularizáciu vedy – 36 odpovedí (46 %) 

Nesmierne nás potešilo konečné číslo hlasujúcich, bolo Vás až 82. Evidentne máte záujem o to, aby 
sme pre Vás pripravovali aktivity, ktoré by ste radi navštívili. Aj keď besedy a rozhovory s autormi poézie 
v minulosti nebola naša „parketa“, autorov cestopisov a cestovateľov s prezentáciami fotografií z ciest 
sme v knižnici už mali a vždy boli navštevované. Z Vašich hlasov vyplýva, že je to pre Vás stále 
atraktívne (a)). 

Čo nás však teší ešte viac, boli vysoký počet odpovedí ohľadne podujatí na popularizáciu vedy (d)), 
s ktorými sme začali asi tak pred 6-timi rokmi. Boli dosť navštevované, čo sa odrazilo aj na Vašom 
hlasovaní, lebo zo všetkých otázok podujatia na popularizáciu vedy vyhrali. Síce len o málo pred 
besedami s autormi cestopisov či poézie, ale vyhrali. 

Súdiac podľa počtu odpovedí typy podujatí pod písmenami b) a c) pre Vás asi veľmi atraktívne nie sú, 
ale verte, že aj tu sa dá pripraviť zaujímavý obsah. 

Riešenie 

Sme naozaj radi, že môžeme pokračovať v nastavenej ceste a plánovať to, čo Vás zaujíma najviac. 
Dvojročné „covidové“ obdobie nás zabrzdilo, ako vlastne všetkých, ale tento rok sme už realizovali 
podujatie na popularizáciu vedy (Kúzelná fyzika je späť!) a hodláme ho pripraviť aj v 2. polroku a pridať 
ešte niečo navyše. 

Rovnako plánujeme rozhovory a besedy s cestovateľmi a s niektorými už komunikujeme. Mená ešte 
nebudeme prezrádzať. Zatiaľ vystavujeme aspoň niektoré ich fotografie v rámci digitálnych výstav vo 
Window Gallery. 

Pri ostatných aktivitách, aj keď nemali možno takú podporu Vašich hlasov, ako tie vyššie spomenuté, 
zvážime ich obsah, zadefinujeme cieľové skupiny a ak zistíme, že je tu záujem, predstavíme Vám ich. 
Lebo aj rôzne diskusie na aktuálne celospoločenské témy môžu byť zaujímavé, ak je zaujímavý hosť. 
Takým bola napr. v máji realizovaná diskusia Slovo ako zbraň? s Jánom Markošom, lektorom kritického 
myslenia a šachovým veľmajstrom. Záznam z diskusie čoskoro zverejníme na našom kanáli na 
YouTube. 

O všetkých pripravovaných podujatiach informujeme na našom webe a na našom profile na sociálnej 
sieti Facebook. Stačí ich len sledovať a dozviete sa včas všetko o termíne a obsahu podujatia. 

 

 


