
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. 

 

V zrekonštruovaných priestoroch všeobecnej študovne na Námestí mládeže sme v novembri uskutočnili 
Týždeň vedy a techniky 2022 (TVT). Táto celoslovenská aktivita na popularizáciu vedy sa koná už roky, 
ale naša knižnica sa zapájala do nej iba sporadicky. Dôvodom boli najmä nevyhovujúce priestory, 
chýbajúce personálne kapacity či pre nás nedostatočná ponuka vhodných podujatí. Pred „covidovým“ 
obdobím sa to začalo zlepšovať (mali sme Kúzelnú fyziku či Vedecký brloh na vandrovke) a po nútenej 
pauze sme vlani mali na popularizačné podujatia bohatý týždeň práve počas TVT. Prvá tohtoročná 
anketová otázka zisťovala záujem o TVT a to, či by sa podobné aktivity mohli konať aj tohto roku. 

Vyhodnotenie ankety 08.01.2023 – 01.02.2023 

Počas Týždňa vedy a techniky 2022 v novembri sme realizovali niekoľko aktivít na popularizáciu 
vedy. Privítali by ste ich počas roka 2023 znova? 

a) určite všetky – 19 odpovedí (38 %) 

b) hlavne Vedeckú hračku – 8 odpovedí (16 %) 

c) hlavne Kúzelnú fyziku – 11 odpovedí (22 %) 

d) hlavne Virtuálny vesmír – 12 odpovedí (24 %) 

Na januárovú anketovú otázku odpovedalo iba 50 z Vás. Nie je to veľa, mali sme už aj vyššie čísla, ale 
otázku sme zverejnili až 8. januára, aj to teda mohlo zavážiť. Ak hovoríme „iba 50 z Vás“, je to preto, že 
fyzická návštevnosť podujatí TVT 2022 bola niekoľkonásobne vyššia (1258), najmä zo strany škôl. A aj 
keď nás návštevnosť potešila, predsa len sme chceli dať Vám možnosť sa vyjadriť, či by ste o podobné 
podujatia mali záujem aj tento rok, kedy sa bude konať už 20. ročník TVT.  

Najviac odpovedí bolo so záujmom o všetky podujatia. Chápeme, páči sa Vám rozmanitosť a ide 
o podujatia s obsahom, ktorý nie je k dispozícii kedykoľvek a ak je možnosť, máte záujem o všetky. 
Počty odpovedí preferujúcich konkrétne podujatie sa až tak veľmi nelíšili. 

Riešenie 

V našom pláne podujatí na tento rok samozrejme nebude chýbať ani TVT 2023. Veríme, že všetky 
vyššie uvedené sa nám podarí zorganizovať a Vy sa stretnete aj s vedeckou hračkou, aj s Kúzelnou 
fyzikou aj s pozorovaním vesmíru. 

Máme však aj novinku: Týždeň astronómie v knižnici, ktorý bude u nás koncom mája. Celý týždeň bude 
venovaný iba popularizácii astronómie, vesmíru, slnku, hviezdam... S Kúzelnou fyzikou sa budete môcť 
stretnúť asi o mesiac, začiatkom marca počas Týždňa slovenských knižníc. 

 

 


