Dzień dobry,

Zwracamy się do Pana/i z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Udzielone przez Pana/ią
odpowiedzi pozwolą nam na wykonanie diagnozy w zakresie potrzeb kulturalnych
mieszkańców Tczewa. Wybrane przez siebie odpowiedzi prosimy zaznaczyć znakiem X.

1. Czy w ostatnich dwóch latach
zdarzyło się Panu/Pani uczestniczyć w
wydarzeniach kulturalnych, także tych
oferowanych online?
2. W jakiego typu wydarzeniach
kulturalnych najchętniej Pan/i
uczestniczy?

 Tak
 Nie -> proszę przejść do pytania 9
 Wydarzenia online
 Wydarzenia plenerowe
 Wydarzenia w przestrzeni zamkniętej

3. Proszę zaznaczyć, w jakich
wydarzeniach najczęściej brał/a Pan/i
udział w ostatnich dwóch latach?




















4. Proszę wskazać, gdzie najchętniej
korzysta Pan/i z działań kulturalnych?

 działaniach kulturalnych organizowanych w mojej
dzielnicy/sąsiedztwie
 działaniach organizowanych w Tczewie
 działaniach organizowanych w Trójmieście lub innych
miastach

Koncerty w plenerze
Koncerty w przestrzeni zamkniętej
Koncerty online
Prezentacje filmowe w plenerze
Prezentacje filmowe w sali
Prezentacje filmowe online
Spektakle teatralne online
Spektakle teatralne w sali
Spektakle teatralne w przestrzeni zamkniętej
Wystawy muzealne
Warsztaty w plenerze
Warsztaty w przestrzeni zamkniętej
Warsztaty online
Spotkania autorskie w plenerze
Spotkania autorskie w w sali
spotkania autorskie online
Festyny miejskie
Wydarzenia religijne (np. Wigilia miejska, Orszak Trzech
Króli)
 Jarmarki miejskie
 Inne ………………………….….…………..……………………………………….
….….……………………………………………..….…………..………..…………

5. Jak ocenia Pan/i poszczególne wydarzenia kulturalne oferowane w Tczewie przez miejskie instytucje
kultury w ostatnich dwóch latach?
przy wydarzeniu w którym Pan/Pani uczestniczył/a proszę wpisać ocenę w skali od: 1 do 5, gdzie 1 – ocena
negatywna, 5 – ocena bardzo dobra.
Bardzo źle
Źle
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo
dobrze
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Warsztaty
edukacyjne
Spektakle
Pokazy filmów
Koncerty
Konkursy
Kabarety
Fabryka Sztuk
Wystawy
Warsztaty
Jarmarki
Inscenizacje
historyczne
Miejska Biblioteka Publiczna
Spotkania
literackie/autorskie
Konkursy
Warsztaty
Czytanie plenerowe
Prelekcje
6. Jak ocenia Pan/i ofertę kulturalną w
 Wystarczająca -> proszę przejść do pytania 8.
Tczewie?
 Niewystarczająca
 Nie mam zdania
7. Jakich działań najbardziej brakuje
Panu/i w Tczewie?




















Koncerty w plenerze
Koncerty w przestrzeni zamkniętej
Koncerty online
Prezentacje filmowe w plenerze
Prezentacje filmowe w sali
Prezentacje filmowe online
Spektakle teatralne online
Spektakle teatralne w sali
Spektakle teatralne w przestrzeni zamkniętej
Wystawy muzealne
Warsztaty w plenerze
Warsztaty w przestrzeni zamkniętej
Warsztaty online
Spotkania autorskie w plenerze
Spotkania autorskie w w sali
spotkania autorskie online
Festyny miejskie
Wydarzenia religijne (np. Wigilia miejska, Orszak Trzech
Króli)

 Jarmarki miejskie
 Inne ………………………………………………………………………………..
8. Skąd dowiaduje się Pan/i o
planowanych wydarzeniach
kulturalnych?










Strony internetowe
Media społecznościowe
Plakaty,
Gazeta,
Rozmowa ze znajomymi,
Telewizja,
Radio
Inne…………………………...………..……………..………..…………..…..

9. Jeśli nie uczestniczyła Pan/i w
ostatnich dwóch latach w żadnych
imprezach/wydarzeniach kulturalnych,
także tych oferowanych online proszę
powiedzieć dlaczego?









10. Czy chciał/aby Pan/i uczestniczyć w
tworzeniu oferty kulturalnej w
Tczewie?
11. Proszę opisać, w jaki sposób
chciał/aby Pan/i tworzyć ofertę
kulturalną w Tczewie?

 Tak
 Nie → proszę przejść do pytania 12.

12.Płeć:
13.Wiek:

14. Wykształcenie:

15. Miejsce zamieszkania:

16. Ilość osób w rodzinie

Brak potrzeby,
Brak czasu,
Brak pieniędzy,
Brak dostępu,
Wolę robić coś innego
Oferta nie odpowiada na moje potrzeby
Inne……………………………………………….....…....…..…....……..….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………….…..........…........
………...……..…………………………………………………………….......…….
………………………..………………………………………………………………..
 Kobieta
 Mężczyzna
 Poniżej 18
 19-29
 30-45
 46-60
 Powyżej 60
 Wyższe
 Średnie
 Zawodowe
 Podstawowe/gimnazjalne
 Suchostrzygi
 Czyżykowo
 Stare Miasto
 Nowe Miasto
 Osiedle Staszica
 Osiedle Witosa
 1
 2-3
 4-5
 6-7
 8-9
 10 i więcej

