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ANKIETA – ZBIERANIE

1. Czy gromadzisz jakieś przedmioty, które uważasz za swoją „prywatną kolekcję” 
?

2. Jeśli tak – to co gromadzisz i od kiedy?

3. Dlaczego zbierasz akurat te przedmioty, czy możesz to uzasadnić? Jak to się 
stało, że je „wybrałeś”, skąd pomysł?

4. Jak tworzysz swoją kolekcję? Jak szukasz przedmiotów? 

5. Jak pozyskujesz te przedmioty – otrzymujesz, wymieniasz się z innymi 
kolekcjonerami, kupujesz?

6. Czy to Twoja pierwsza kolekcja, czy zbierałeś (-aś) coś wcześniej? Czy miałeś 
(-aś) jakąś kolekcję w dzieciństwie?

7. Jeśli tak jaka to była kolekcja (kolekcje) i co się z nią (z nimi) stało, czy 
istnieje nadal?

8. Czy ktoś z Twojej rodziny, znajomych zbiera/ zbierał jakieś przedmioty, 
kolekcjonował? Jeśli tak, to jakie? Jak wyglądają losy tej kolekcji?

9. Czy wiesz, że Twoi znajomi też coś zbierają, czy znasz ich kolekcje?

10. Czy współpracujesz z kimś w tworzeniu kolekcji, zbieraniu przedmiotów? Jeśli 
tak, to jak wygląda zakres tej współpracy?

11. Jaki traktuje Twoją pasję, zbierania, kolekcjonowania Twoja rodzina, znajomi,
sąsiedzi?

12. Czy pokazujesz komuś swoją kolekcję? Jeśli tak to komu? (czy jest to wąskie 
grono, czy szersze) Czy informujesz innych o swojej kolekcji? 

13.  Dlaczego w ogóle kolekcjonujesz, co Ci to „daje”? Czy kolekcjonowanie to 
zabawa, czy traktujesz to „na poważnie”? Czy ważny jest tylko sam fakt 
posiadania przedmiotów czy coś więcej?
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14.  Czy masz jakieś plany odnośnie swojej kolekcji, czy chcesz ją rozwijać, 
przekazać dalej?

15. Jaki przedmiot chciałbyś mieć w swojej kolekcji?

16. A jak myślisz dlaczego ludzie gromadzą rzeczy ? Czy wg Ciebie przyświecają 
temu jakieś idee ? Jak określiłbyś powód zbierania rzeczy, tworzenia kolekcji?

17.  Czy znasz, odwiedzasz muzea, oglądasz inne kolekcje? Czy chciałbyś 
zobaczyć, poznać jakąś szczególną kolekcję, zbiór przedmiotów, muzeum, 
galerię?
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