
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. 

 

My v knižnici si stále myslíme, že knihy sú naozaj darom vhodným na rôzne príležitosti. S knihami 
prežívame veselé i smutné príbehy, ktoré by sme inak nezažili, získavame množstvo vedomostí, ktoré 
potrebujeme k vzdelaniu, dozvedáme sa o životných osudoch reálnych ľudí, bojíme sa pri detektívnych 
zápletkách a stále dookola sa učíme s deťmi či vnúčatami detské rečňovanky. 

Preto naša decembrová otázka, položená vo vianočnom mesiaci, tak trochu súvisela aj s našou novou 
(dúfajme) tradíciou, ktorú ešte len zakladáme, a to Kniha na Vianoce. Počas obdobia, ktorý zodpovedná 
adventnému kalendáru prinášame totiž naše knihovnícke tipy na knižný vianočný darček.  

Vyhodnotenie ankety 01.12. – 03.01.2022 

Je kniha vhodným darom (na Vianoce, narodeniny a pod.)? 

a) určite áno – 35 odpovedí (53 %) 

b) knihou nič nepokazím – 6 odpovedí (9 %) 

c) knihy nekupujem ani pre seba, ani pre iných – 10 odpovedí (15 %) 

d) knihy si požičiavam z knižnice – 15 odpovedí (23 %) 

66 odpovedí v decembri – mesiacom predvianočného zhonu, v tomto roku navyše poznačenom 
pandémiou a lockdownom, počas ktorého sme boli dva týždne zatvorení a koncom roka ľudia sviatkujú 
a dovolenkujú, nás neskutočne potešilo. Možno to bolo tou otázkou a možno (chceme dúfať) aj tým, že 
si na naše ankety začínate zvykať. Lebo veď povedzme si na rovinu, odpovedať na anketovú otázku nie 
je Vaša povinnosť, je to dobrovoľné. O to viac sa tešíme, ak je odpovedí viac. 

Okrem celkového počtu odpovedí nás tešia aj výsledky: tak trochu sme predpokladali, že najviac 
respondentov odpovie, že knihu určite považuje za vhodný darček kedykoľvek, ale aj tých pár 
respondentov, ktorí si vybrali druhú odpoveď, je fajn, pretože tušia, že ak ich nič iné nenapadne, aj kniha 
bude dobrý darček. Alebo nie je to tak?   

Radosť nám urobili aj respondenti, ktorí si knihy požičiavajú z knižnice. A chceme veriť, že sú medzi nimi 
aj tí, ktorí si vybrali odpoveď pod písm. c), pretože môžu mať rôzne dôvody, prečo knihy nekupujú ani 
pre seba, ani pre iných. Úprimne, veď knihy (aj časopisy či noviny, ktoré tiež máme vo fonde) dnes nie 
sú úplne lacná záležitosť....  

Riešenie 

Vyhodnotenie tejto otázky nemá riešenie. Je na každom z Vás, či sa rozhodnete knihy kupovať 
a darovať alebo len požičiavať, dôležité je, že ich čítate. Získate tým väčší rozhľad, zabavíte sa, poučia 
Vás... Akýkoľvek spôsob zvolíte, je to investícia, ktorá sa oplatí. 


