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KWESTIONARIUSZ DLA ZWIEDZAJĄCYCH: 

 

1. Skąd się Pan/Pani dowiedział o tym muzeum ? Skąd zdobył Pan/Pani informację ? 

2. Dlaczego Pan/Pani chciał zwiedzić właśnie to muzeum ? 

3. Czy warto było tu przyjść/przyjechać ? 

4. Czy podobało się Panu/Pani w muzeum ? 

5. Co Pana/Panią zainteresowało w tym muzeum ? Czy znalazło się coś szczególnego co 

przykuło uwagę ? 

6. Czy widział Pan/Pani inne muzea prywatne ? 

7. Czy to dobra inicjatywa, jak Pan/Pani to ocenia ? 

8. Czy muzea prywatne powinny się bardziej reklamować ? 

9. Czy poznał Pan/Pani właściciela tego muzeum ? 

10. Jeśli tak proszę opowiedzieć o tym człowieku ? 

11. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani wrócić do tego muzeum? 

12. Czy uważa Pan/Pani, że powinno się coś zmienić w muzeum? 

 

KWESTIONARIUSZ DLA RODZINY: 

1. Czy podziela Pan/Pani pasję, zainteresowania ? 

2. Jak ta pasja wpłynęła na Państwa życie ? 

3. Czy inni członkowie rodziny angażują się w to muzeum ? 

4. Czy od początku Pan/Pani wspierał/wspierała w pasji męża/żonę? 

5. Czy pomagał/pomaga pan/Pani powiększać kolekcję ? 

6. Czy uczestniczy Pan/Pani w przedsięwzięciach muzealnych męża/żony? 

7. A czy wie pani jak postrzegają takie zainteresowania znajomi/rodzina/sąsiedzi ? 

8. Czy im się podoba, że w tym miejscu (w tej miejscowości) znajduje się muzeum ? 

9. Czy znajdują Państwo dowody uznania, czy zdarzają się jakieś nieprzyjemne sytuacje 

? 

10. Czy życie z pasjonatem jest łatwe ? Proszę o tym opowiedzieć. 

11. Dlaczego pasja jest tak ważna dla Pani/Pana męża/żony? 

 

KWESTIONARIUSZ DLA SĄSIADÓW 

1. Czy Panu/Pani odpowiada fakt, że znajduje się w tej miejscowości muzeum 

prywatne ? 

2. Jeśli tak/nie, to dlaczego uważa Pan/Pani, że to pozytywne/negatywne /? 

3. Komu „potrzebne jest to muzeum” ? Jaką odgrywa rolę ? 
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4. Co sądzą jak inni ludzie w tej miejscowości? Czy wymieniacie uwagi między sobą 

? 

5. Czy zwiedzał pan to muzeum ? 

6. Kim jest właściciel ? Czy zna go Pan/Pani dobrze? Proszę opowiedzieć? 

7. Czy kiedyś „chwalił” się swoją pasją? Czy dowiedzieliście się dopiero kiedy 

powstało muzeum? 

8. Czy sąsiedzi pomagają w gromadzeniu zbiorów w tym muzeum? 

9. Czy wie Pan/Pani jaki stosunek mają władze gminy ? Czy uważają to za pozytywną 

oddolną inicjatywę? czy umieszczają informacje o muzeum ? Czy wspierają 

muzeum? 

10. Czy życzy pan/Pani żeby to muzeum dalej się rozwijało? 

 

KWESTIONARIUSZ DLA WŁADZ URZĘDU GMINY 

1. Jak Pan/Pani uważa czy to dobrze, że takie oddolne inicjatywy, jak powstawanie 

muzeów prywatnych mają miejsce? 

2. Co może Pan/Pani powiedzieć na temat muzeum, które znajduje się w tej gminie? 

3. Czy promujecie je Państwo np. na stronie internetowej urzędu gminy lub w inny 

sposób? 

4. Czy właściciel chętnie współpracuje z urzędem gminy? Czy korzysta ze wsparcia 

finansowego ? Czy udzielacie mu Państwo takiego wsparcia? 

5. Czy dobrze byłoby gdyby powstały inne placówki tego typu na terenie gminy? 

6. Czy słyszeliście Państwo o muzeach prywatnych na terenie sąsiednich gmin? 

7. Czy uważacie Państwo, że taka działalności jest ważna w budowaniu tożsamości? 

8. Czy zachowywanie przedmiotów z przeszłości jest istotne dla zachowania 

dziedzictwa? 

9. W jaki sposób jako przedstawiciele władzy „doceniacie” Państwo taką działalność? 

10. Czy to jest wg Was działalność „społeczna” czy biznesowa? Czy jedno i drugie ? Czy 

wg was właściciel muzeum robi to dla siebie, czy dla innych? Czy jedno i drugie? 

11. Co chciałaby/chciałby Pani/Pan zmienić w muzeum xxxx, a co zostawić? 

 

KWESTIONARIUSZ DLA SPECJALISTÓW/PASJONATÓW 

 

1. Jak Pan/Pani uważa czy to dobrze, że powstają muzea prywatne? 

2. Co może Pan/Pani powiedzieć na temat muzeum xxxxxxxxx? 
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3. Czy uczestniczy Pan/Pani we pracy na rzecz zbiorów, kolekcji? W jakim charakterze? 

Jakie to kolekcje, muzea, działalność? 

4. Jak powinno pokazywać się kolekcje prywatne? Jakie zbiory? Jak ułożone, 

skatalogowane, opisane? 

5. Gdzie powinno się znajdować muzeum prywatne? Proszę scharakteryzować. 

6. Jak promować muzeum prywatne? 

7. Jak utrzymać i prowadzić prywatne muzeum? 

8. Czy słyszeliście, znacie Państwo inne muzea prywatne? 

9. Czy uważacie Państwo, że taka działalności jest ważna w budowaniu tożsamości 

lokalnej, zbiorowej? 

10. Czy zachowywanie przedmiotów z przeszłości ma znaczenie dla zachowania 

dziedzictwa? 

11. Czy to jest wg Was działalność „społeczna” czy biznesowa ? Czy jedno i drugie ? Czy 

wg was właściciel muzeum robi to dla siebie, czy dla innych? Czy jedno i drugie? 

12. Jak muzeum prywatne powinno być prowadzone? Współpraca, grupy docelowe, 

strategii działania muzealnego i około muzealnego. 

13. Z jakimi opiniami spotkał się Pan/Pani odnośnie muzeum xxxxxx? 

14. Co chciałaby/chciałby Pani/Pan zmienić w muzeum xxxx, a co zostawić? 

 


