
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. 

 

Sme stále presvedčení, že knižnice aj v dobe informačných technológií a internetu majú svoj význam, sú 
dôležité a sú navštevované. Zmenili sa niektoré formy práce, zmenili sa formy poskytovania služieb, 
pretože aj knižnice sa museli prispôsobiť požiadavkám návštevníkov, čitateľov a používateľov. Kým na 
internete sa informácie veľmi rýchlo striedajú a častokrát strácajú, v knižniciach sú uchované na veľmi 
dlhú dobu, prípadne natrvalo.  

Pravidelne si vedieme štatistiky návštevnosti, ktorá je v dnešných časoch už nielen fyzická, ale aj online. 
Naša februárová anketová otázka však smerovala k tomu, aby sme zistili či a ako často navštevujete 
priestory knižnice, pretože je pre nás dôležité vytvoriť Vám pohodlné a príjemné prostredie. 

Vyhodnotenie ankety 02.02.2023 – 08.03.2023 

Ako často navštevujete priestory našej knižnice? 

a) denne – 24 odpovedí (28 %) 

b) min. raz za týždeň – 11 odpovedí (13 %) 

c) min. raz za mesiac – 20 odpovedí (24 %) 

d) nepravidelne – 16 odpovedí (19 %) 

e) nenavštevujem – 14 odpovedí (16 %) 

Tešíme sa, pretože až 85 z Vás sa do ankety zapojilo a je to pre nás veľmi pekné číslo. Aj štruktúra 
Vašich odpovedí je pre nás pozitívna, pretože nezáleží na tom, či navštevujete našu knižnicu pravidelne 
alebo nepravidelne, denne či raz mesačne, dôležité je, že o nás viete a prídete. A potešilo nás to 
dokonca aj tých 14 odpovedajúcich, ktorí knižnicu nenavštevujú, ale s veľkou pravdepodobnosťou 
navštevujú našu webovú stránku, lebo inak by na anketu nemohli odpovedať .  

Riešenie 

Tu je riešenie jednoduché . Stačí prísť: peši, autom, autobusom... Vypožičať knihy, prečítať noviny 
alebo časopis, v pokoji a tichu študovať, zúčastniť sa na podujatí, dať si spracovať rešerš a pod., 
dôvodov je viac. Sme tu pre Vás... 

 

 


