Výsledky dotazníkového šetření na téma „Room for Teen´s v KKD Vyškov
pořádaného v červnu a červenci 2012
V KKD bylo k 31. 3. 2012 registrováno 957 „náctiletých“ (11 – 19 let).

11 – 12 let: 210
tj. 8,09 % z registrovaných

13 – 15 let: 322
tj. 20,18 % z registrovaných

16 – 19 let: 425
tj. 19,52 % z registrovaných

Počet vyplněných dotazníků 165, tj. 17,34 % z celkového počtu registrovaných.

11 – 12 let: 17

13 – 15 let: 65

Počet účastníků výzkumu dle pohlaví:

Dívka: 121, 73,33 %

Chlapec: 44, 26,67 %

16 – 19 let: 83

Čas strávený v knihovně věnuji:
Výběru knih a časopisů
Čtení knih a časopisů
Učení
Hraní si
Povídání si s kamarády/kamarádkami
Surfování na internetu
Jiné

117
57
38
2
47
18
10

70,91 %
34,55 %
23,03 %
1,21 %
28,48 %
10,91 %
6,06 %

Jiné: pařba her, spaní, balení holek.

Chcete, aby v knihovně byl samostatný prostor pro „náctileté“, tzv. Teens room?
Ano
Ne

151
14

91,52 %
8,48 %

V Teens room by mělo být:

V Teens room by se mělo konat:
Nic. Prostor by měl sloužit jen ke čtení, osobní zábavě a odpočinku
Besedy se spisovateli
Besedy se zajímavými osobnostmi
Hudební, poslechové pořady
Jiné

96
38
71
54
10

58,18 %
23,03 %
43,03 %
32,73 %
6,06 %

Jiné: diskuze, plavání, besedy o zdravé výživě a péči o zdraví, promítání sci-fi filmů, ticho
a klid, přátelská atmosféra.

Z uvedených výsledků dotazníkového průzkumu vyplývá, že většina návštěvníků knihovny mezi 11 – 19
lety (70,91 %) si pouze vybere knihy a časopisy a spěchá domů. Těší nás proto, že 91,52 % z nich by
vlastní prostor, tzv. Teen´s room, přivítalo.
Z věkového složení respondentů jsme také zjistili, že o tento prostor má zájem skupina 13 – 19 let.
Naše záměry před vyhlášením dotazníkového šetření se v mnohém shodují s jejími výsledky:





vytvoření samostatného uzavřeného prostoru pro věkovou skupinu 13 – 19 let
vybavení
o pohovka, křesla, sedací vaky, police/stojany na knihy a časopisy
o samostatný fond knih, časopisů a CD
o Wi-Fi
o výmalba, vyzdobení zdí „na přání“
o občerstvovací zóna
činnost
o besedy se zajímavými osobnosti „na přání“
o aktivity „na přání“

Vedení Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově rozhodlo:





zařadit finanční položku potřebnou k vybudování TR do rozpočtu na rok 2013, termín 17. 9. 2012;
projednat vybudování TR se zřizovatelem, tj. MěÚ Vyškov, v kladném případě vypracovat
podrobný architektonický a finanční projekt, termín 31. 12. 2012;
v případě schválení projektu TR zřizovatelem vybudování TR (prostory, vybavení, literatura) do
31. 7. 2013;
Otevření TR 1. 9. 2013.

Ve Vyškově 23. srpna 2012
Zdeňka Adlerová
PR, organizace aktivit
KKD Vyškov
adlerova@kkdvyskov.cz

