
                                                                                                   
 

Szanowni Państwo,  

w związku z planowanym projektem prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej Państwa 

potrzeb. Ankieta zawiera kilka pytań, a jej wyniki zostaną dołączone do wniosku o finansowanie 

projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 

Program „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem 

kulturowym” Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa 

kulturowego 

 

Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmuje 2 minuty.  

Dziękujemy za Waszą pomoc i wsparcie! 

 

ANKIETA 

 

Proszę zaznaczyć płeć 

  Kobieta 

  Mężczyzna 

 

Proszę wybrać przedział wiekowy 

  mniej niż 18 lat 

  18-25 lat 

  26-35 lat 

  36-50 lat 

  powyżej 50 lat 

 

Pani/Pana wykształcenie 

  podstawowe 

  gimnazjalne 

  zawodowe 

  średnie 

  wyższe 

 

Czy Pana(i) zdaniem kultura może być istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego ? 

  zdecydowanie tak 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie  

  trudno powiedzieć 

 

Czy Pana(i) zdaniem kultura może być istotnym czynnikiem rozwoju turystycznego ? 

  zdecydowanie tak, 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

Czy według Pana(i) instytucje kultury powinny wspierać organizacje społeczne, udostępniając 

im przestrzeń do organizowanych przez nie wydarzeń ? 

  zdecydowanie tak, 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                   
 
Czy według Pana(i) instytucje kultury w powiecie bialskim dobrze przygotowane na 

przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami? 

  zdecydowanie tak, 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba powstania w naszym muzeum: 

a/ sal na kameralne koncerty i wydarzenia kulturalne? 

  zdecydowanie tak, 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

b/ klimatycznych miejsc spotkań, prelekcji, prezentacji? 

  zdecydowanie tak, 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba powstania sal służących do: 

a/ doskonalenia umiejętności manualnych i artystycznych? 

  zdecydowanie tak 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

b/ wystaw, koncertów, spotkań, konkursów, i innych inicjatyw kulturalnych ? 

  zdecydowanie tak 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba rozszerzenia oferty edukacyjno – kulturalnej naszego 

muzeum? 

  zdecydowanie tak 

  raczej tak 

  raczej nie 

  zdecydowanie nie 

  trudno powiedzieć 

 

Do jakich grób osób Pana(i) zdaniem powinna być skierowana rozszerzona oferta edukacyjno – 

kulturalna? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedz) 

  dzieci 

  młodzież 

  osoby dorosłe 

  osoby starsze 

Dziękujemy  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


