
 
 

Ankieta – Na potrzeby dostosowania oferty kulturalno - 

edukacyjnej Muzeum Zamek w Głuchowie -  

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 

Szanowni Państwo,  

W ramach konsultacji społecznych zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz 

zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Muzeum Zamek w Głuchowie - 

Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zebrane wyniki pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału 

Zamku w Gołuchowie w celu aktywizacji społeczności lokalnych poprzez nową ofertę usług kulturalnych 

i edukacyjnych. Przeprowadzona analiza i jej wyniki posłużą także do zdefiniowania Państwa oczekiwań 

oraz określenia popytu na wzbogaconą i poszerzoną ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum Zamek w 

Głuchowie - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

 

Kolejność pytań 

1.  Czy w okresie ostatnich 24 miesięcy korzystał/a Pan/Pani z oferty Muzeum Zamek w 

Głuchowie - oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu ?  (W przypadku zaznaczenia 

odpowiedzi „Nigdy” proszę przejść do pytania 5.) 

 Bardzo często 

 Częściej 

 Tylko raz 

 Nigdy 

 

2. Jak ocenia Pan/Pani obecną ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum Zamek w Głuchowie - 

oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.  

 Bardzo źle 

 Źle 

 Umiarkowanie 

 Dobrze 

 Bardzo dobrze 

 

3. Proszę napisać, w jakich wydarzeniach brał/a Pan/Pani udział? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

4. Jak ocenia Pan/Pani wygląd zewnętrzny i wewnętrzny Muzeum Zamek w Gołuchowie?  

 Bardzo źle 

 Źle 

 Umiarkowanie 

 Dobrze 

 Bardzo dobrze 

 

Komentarz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Jakie przedsięwzięcia inwestycyjne Pana/Pani zdaniem są konieczne do zrealizowania w 

Muzeum Zamek w Gołuchowie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakie wydarzenia skłoniłyby Pana/Panią do skorzystania z oferty edukacyjno-kulturalnej 

Muzeum Zamek w Gołuchowie? (Maksymalnie 5) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
7. Proszę określić, które z niżej wskazanych form aktywności powinny według Pana/Pani 

odbywać się częściej lub rzadziej. 

Formy zwiedzania  Rzadziej Bez zmian Częściej 

Zwiedzanie indywidualne          

Zwiedzanie grupowe          

Zwiedzanie z przewodnikiem          

Zwiedzanie z audio-przewodnikiem          

Inne (jakie?)          

          

          

          

 

Wydarzenia  Rzadziej Bez zmian Częściej 

„Spotkania ze sztuką”          

Festiwale muzyczne          

Lekcje muzealne          

Projekcje filmowe          

„Noce muzeów”          

Inne (jakie?)          

          

          

          

 

Aktywności skierowane do:  Rzadziej Bez zmian Częściej 

Grup przedszkolnych          

Szkół podstawowych          

Szkół ponadpodstawowych          

Studentów/dorosłych          

Seniorów          

Rodzin z dziećmi          

Niepełnosprawnych           

Innych gryp społecznych (jakich?)          

          

          

          

          

 

 

 



 
Metryka 

8. Jeśli wypełnia Pan/Pani ankietę w imieniu instytucji, to proszę podać jej przynależność: 

 Instytucja publiczna (np. Urząd, szkoła, biblioteka 

 Stowarzyszenie/fundacja 

 Przedsiębiorstwo  

 Inne (jakie?) 

  
 

Płeć 

 Mężczyzna 

 Kobieta 

  
Wiek  

 do 18 lat 

 19-35 

 36-64 

 Powyżej 65 roku życia 

  
 


