
	  

 
Ankieta 
W związku z remontem budynku biblioteki Urząd Miejski w Wadowicach opracowuje plan 
przyszłego wykorzystania budynku. Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii w tej sprawie. 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań. Wypełnienie ankiety zajmie nie 
więcej niż 5 minut.  

	  
1. W jaki sposób Pani/a zdaniem można by lepiej wykorzystać budynek biblioteki, tak aby 

po remoncie pełniej służył mieszkańcom?  
  
  
  
 
 
  
2. Jakie funkcje powinien spełniać budynek biblioteki? Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.  

 
! przestrzeń do aktywności społecznej i obywatelskiej - miejsce spotkań 

dla mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz rozwoju wsi  

! przestrzeń do realizacji warsztatów, zajęć edukacyjno-rozwojowych  

! przestrzeń do aktywności kulturalnej mieszkańców: przestrzeń wystawiennicza, 
koncertowa, projekcje filmów, wieczorki poetyckie itp.)  

! przestrzeń do integracji mieszkańców: społeczna kawiarnia - miejsce gdzie ludzie 
mogą się spotkać, poznać, porozmawiać  

! biblioteka  

! inne, jakie?: 

 
3. Które z poniższych działań powinny Pani/Pana zdaniem być realizowane w nowym budynku 
biblioteki? W których z nich chciałaby Pani/ chciałby Pan wziąć udział? 
 

 powinny być 
realizowane 

chcę wziąć 
udział 

§ warsztaty tematyczne, kursy (np. nauka rękodzieła, warsztaty 
kulinarne, kursy językowe, komputerowe itp.)   

!  !  

§ spotkania z interesującymi ludźmi, prelekcje, wykłady  !  !  
§ projekcje filmów (wieczory filmowe)  !  !  
§ wspólne czytanie książek (np. dyskusyjny klub książki, klub 

czytających mam)  
!  !  

§ spotkania mieszkańców, aktywistów !  !  
§ wieczorki poetyckie  !  !  



	  

§ zajęcia dla dzieci i młodzieży !  !  
§ kącik komputerowy dla dzieci i młodzieży !  !  
§ zajęcia taneczne, ruchowe !  !  
§ wystawy (fotograficzne, prac dzieci, mieszkańców)  !  !  
§ wymiana umiejętności między mieszkańcami 	   ! 	   ! 	  
§ zagospodarowanie terenu wokół budynku biblioteki (ogród, 

taras)	  
	  

! 	   ! 	  

4. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan włączyć się w organizację działań, które będą realizowane 
w nowym budynku biblioteki?  
! Tak 
! Nie Przejdź do pyt. 6. 
! Nie wiem Przejdź do pyt. 6 

 
5. W organizację jakich działań chciałaby Pani/ chciałby Pan się włączyć?  

  
  
  
 
 

 
  
6. Jeśli ma Pani/Pan jakieś sugestie, uwagi co do przyszłego wykorzystania budynku biblioteki 

prosimy wpisać je tutaj:  
  
  
  
 
 

 
  
  
  
	  	  

Bardzo	  dziękujemy	  za	  udział	  w	  ankiecie!	  
	  


