
   

ANKIETA DLA ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM MIASTA GDYNI 

 Drogi Gościu, odwiedzający nasze Muzeum!                                                                     

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety. Dane zebrane z ankiet pozwolą na usprawnienie        

i urozmaicenie działalności Muzeum.                                                                                                                                

                                                                                                          Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni 

1. Podaj formę aktywności, w której aktualnie uczestniczysz: 

 zwiedzanie Muzeum, 

 wernisaż, 

 lekcja muzealna, 

 pokaz filmowy, 

 spotkanie autorskie/promocja książki, 

 koncert, 

 Noc Muzeów, 

 kwerendy (udostępnianie zbiorów muzealnych) 

 inne (proszę podać jakie) …………………………………………………………………………………………. 
 

2. Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o tym wydarzeniu? 

 plakaty i ulotki; 

 prasa, telewizja, radio, 

 strona internetowa Muzeum, 

 newsletter Muzeum, 

 inne źródła internetowe, w tym serwisy społecznościowe, 

 z innego źródła (proszę podać jakiego) ………………………………………………………………………. 
 

3. Z jakich form działalności Muzeum korzystałeś/korzystałaś w przeszłości? (można 

zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź): 

 zwiedzanie Muzeum, 

 wernisaż, 

 lekcja muzealna, 

 pokaz filmowy, 

 spotkanie autorskie/promocja książki, 

 koncert, 

 Noc Muzeów, 

 kwerendy (udostępnianie zbiorów muzealnych) 

 inne (proszę podać jakie) …………………………………………………………………………………………., 

 nie korzystałem/nie korzystałam. 

                                                                        

 

 

 

 



4. Jak oceniasz działalność Muzeum? Określ, posługując się skalą ocen od 1 do 5, gdzie: 

1 oznacza stopień zły, 2 – mierny, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry. Pozostaw 

puste pole, jeśli nie masz opinii na dany temat. 
 

 1 2 3 4 5 

Obsługa i organizacja zwiedzania       

Tematyka wystawy stałej      

Tematyka wystaw czasowych      

Tematyka lekcji muzealnych/warsztatów      

Działalność biblioteki muzealnej      

kwerendy (udostępnianie zbiorów muzealnych)      
 

5. Która część wystawy stałej przemawia do Ciebie najbardziej?  
 

A. Od pradawnej przeszłości do miejscowości letniskowej (kondygnacja 1- antresola)  

B. Odzyskane morze - narodziny Gdyni (kondygnacja 1)  

C. Gdynia dumą Polaków – port (kondygnacja 2)  

D. Gdynia na co dzień do 1939 r. (kondygnacja 2)  

E. Historia nauczycielką życia. Heroiczna przeszłość (kondygnacja 2)  
 

6. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś w zwiedzaniu, spotkaniach innych wydarzeniach w 

Domku Abrahama? Jeśli tak, to w jakich i jak je oceniasz? 

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

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

7.  Czy odpowiadają Ci godziny otwarcia Muzeum?  Jeśli nie, zaproponuj godziny, w jakich 

Muzeum powinno być czynne. 

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

8. Czy masz jakieś uwagi lub oczekiwania związane z działalnością Muzeum? Czy sugerujesz 

jakieś zmiany w jego funkcjonowaniu? 

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

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

9. Podaj swój wiek: 

 poniżej  15 lat, 

 15-39 lat, 

 40-59 lat, 

 powyżej 60 lat. 
 

10. Podaj swoje wykształcenie: 

 podstawowe, 

 zawodowe, 

 średnie, 

 wyższe. 
 

Dziękuję za wypełnienie ankiety. 

Gotowy formularz wrzuć do skrzynki stojącej przy wyjściu.                                                                       


