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▌I. Informacje wyjściowe
Raport dotyczy przedstawienia wyników z badania ankietowego przeprowadzonego przy 

okazji dystrybucji publikacji Partnerstwa Borów Niemodlińskich „28' Historia Borów 
Niemodlińskich”. Publikacja powstała w roku 2013, a jej dystrybucja odbywała się od dnia 
promocji książki, która miała miejsce w Mosznej w dniu 27.06.2013 r.

Nakład publikacji wyniósł 1 000 egz.

▌II. Metodologia
Anonimowa ankieta, której wzór znajduje się na końcu raportu, w formie papierowej 

została załączona do każdego egzemplarza książki. Dodatkowo od lutego do 3 marca 2014 roku 
przyjmowanie ankiet odbywało się drogą elektroniczną, przez formularz online 
w systemie Google. Ankieta elektroniczna została poszerzona o dodatkowe pytanie wskazujące 
gminę, z jakiej pochodzi ankietowany. 
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Do  marca 2014 roku (a więc w ciągu 8 miesięcy) Partnerstwo Borów Niemodlińskich 
wydało łącznie 923 egzemplarze książki, co stanowi 92% całego nakładu. Książki zostały 
przekazane do wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych a także do wszystkich 
bibliotek gminnych i ich filii na terenie 7 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich: Dąbrowa, 
Niemodlin, Łambinowice, Komprachcice, Tułowice, Strzeleczki, Prószków.

Dodatkowym źródeł informacji dotyczącym odbiorców książki, jest adnotacja na liście 
odbioru publikacji [pozaankietowa] dotycząca miejsca zamieszkania [zapis dobrowolny]. 

Tab. 1. Statystyka odbiorców książek na podstawie list potwierdzeń odbioru książki

L.p. Nazwa gminy
Liczba 
odbiorców

Udział % do wszystkich 
zarejestrowanych odbiorców

1 Dąbrowa 33 8,6

2 Łambinowice 35 9,1

3 Tułowice 28 7,3

4 Niemodlin 119 31,2

5 Komprachcice 14 3,6

6 Strzeleczki 33 8,6

7 Prószków 25 6,5

8 Gminy Biała i Korfantów 24 6,2

9
Spoza LGD i gmin Biała i Korfantów 
ale w obrębie opolskiego

61 16,0

10 Spoza województwa 9 2,3

Suma 381 100,0

UWAGA: Wyniki liczone były do jednego odbiorcy, także w sytuacji jeśli pobierał on więcej niż 1 
egzemplarz książki (np. Szkoły, Stowarzyszenia, Gminy- po min. 10 egz.). Ponadto wpisanie nazwy miejscowości 
swojego zamieszkania było dobrowolne. Około 20 potwierdzeń pobrań książki nie zawierało wpisu nazwy 
miejscowości w związku z czym nie zostało przyporządkowanych do powyższej tabeli wyników. 

Wnioski:
- największym zainteresowaniem publikacja cieszyła się na obszarze gminy Niemodlin 

oraz poza obszarem LGD. 
- wpisy dat wskazują, że najpóźniej jako odbiorcy książki zgłaszali się mieszkańcy gminy 

Komprachcice i Dąbrowa.
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Przyjmowanie ankiet zwrotnych (elektronicznie lub w wersji papierowej) zostało 
zakończone 3.03.2014 r. Informacja o ankiecie została zamieszona dwukrotnie na stronie 
internetowej Stowarzyszenia www.boryniemodlinskie.pl oraz na profilu facebook Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. Ponadto link internetowy zawierający formularz ankiety w wersji online 
został przesłany droga mailową do wszystkich członków Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 

W odpowiedzi na zaproszenie do badania ankietowego do biura Partnerstwa Borów 
Niemodlińskich wpłynęło łącznie 81 ankiet, z czego 31 ankiet w wersji papierowej i 50 w wersji 
elektronicznej. Liczba wypełnionych ankiet stanowi niecałe 9 % ilości wydanych książek (923 
egz.).

▌III. Wyniki ankiet

1. Miejsce zamieszkania ankietowanych

Tab. 2. Gmina zamieszkania osób, które wzięły udział w ankiecie (online i papierowo)

L.p. Gmina Liczba ankiet Liczba wydanych 
książek za tab. 1

% otrzymanych ankiet 
do wydanych książek

1 Dąbrowa 1 33 3

2 Niemodlin 9 119 7,5

3 Strzeleczki 4 33 12,1

4 Tułowice 9 28 32,1

5 Komprachcice 10 14 71,4

6 Prószków 8 25 32

7 Łambinowice 7 35 20

8 Poza Borami Niemodlińskimi (BN) 15 85 17,6

9 Nieznana gmina ale w obrębie BN 18 b.d. b.d.

10 Suma 81 - -

2. Wiek osób biorących udział w ankiecie
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Wiek ankietowanych podano w 81 ankietach.

3. Odpowiedzi na pytania ankietowe
W tej części raportu wzięto pod uwagę odpowiedzi na pytania pozametrykalne. Spośród 

81 ankiet nie wszystkie zawierały odpowiedzi na każde pytanie. W związku z tym suma 
odpowiedzi podawana w wynikach nie zawsze równa się ilości otrzymanych ankiet.

□ Pytanie 3: Czy dzięki lekturze książki zwiększyła się Twoja wiedza o obszarze 
i zasobach kulturowych i przyrodniczych BN?

Tak- 62 osoby
Nie- 1 osoba
Trudno powiedzieć- 3 osoby

□ Pytanie 4: Czy po lekturze książki czujesz się bardziej związany z BN? Czy Bory są Ci 
bliższe?

Tak- 59 osób
Nie- 3 osoby
Trudno powiedzieć- 8 osób
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□ Pytanie 5: Czy wydawnictwa PBN zachęcają Cię do większego zaangażowania w życie 
społeczne/kulturalne BN?

 Tak- 56 osób
Nie- 4 osoby
Trudno powiedzieć- 16 osób

□ Pytanie 6: Co najbardziej podoba Ci się w książce „28'. Historia Borów 
Niemodlińskich”

Ogólnie wskazano 24 obszary pozytywne książki. W raporcie podano odpowiedzi 
powyżej 1 wskazania, w kolejności od wskazania najczęstszego:

- fotografie archiwalne- 13 wskazań
- mapy- 10 wskazań
- strona edytorska/graficzna- 9 wskazań
- całość- 6 wskazań
- czytelność, rozdział IV [W przeciągu dziejów], ilość informacji- po 3 wskazania 

              każde
- autorstwo 9 osób, faktografia, ciekawostki historyczne, profesjonalne podejście do 
  tematu- po 2 wskazania

□ Pytanie 7: Co podoba Ci się najmniej w książce „28'. Historia Borów 
Niemodlińskich”?

Ogólnie wskazano 8 obszarów ujemnych książki. Każde wskazanie jest pojedyncze:

- mało zdjęć z 2013 r.
- brak informacji po II wojnie światowej
- mało informacji o gminie Dąbrowa
- prądy artystyczne
- język niektórych rozdziałów
- układ tematyki
- szary papier
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□ Pytanie 8: O czym powinna opowiadać następna książka związana z Borami 
Niemodlińskimi?

Ogólnie wskazano 19 obszarów tematycznych. W raporcie podano odpowiedzi powyżej 
1 wskazania, w kolejności od wskazania najczęstszego:

- o ludziach Borów Niemodlińskich- 15 wskazań
- legendy, baśnie i podania Borów Niemodlińskich- 6 wskazań
- przewodnik po Borach Niemodlińskich- 3 wskazania
- czasy współczesne Borów Niemodlińskich- 3 wskazania
- obiekty sakralne i dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich- 3 wskazania
- o leśnictwie i leśnikach- 2 wskazania
- historie wsi- 2 wskazania
- o Prószkowie- 2 wskazania
- przegląd socjologiczny mieszkańców Borów Niemodlińskich- 2 wskazania

□ Dodatkowe informacje wykazane w ankietach mające związek z wydawnictwem:

- „niski nakład, tylko 1000 egz.”
- „z niecierpliwością czekam na następne wydania”
- „widoczna w wydawnictwie ogromna praca autorów, wydawcy i wykonawcy”
- „proponowałbym bardziej aktywne promowanie wydawanych pozycji i 
zwiększenie dostępności pozyskania”
- „bardzo chciałbym czynnie uczestniczyć w pracach związanych z Borami 
Niemodlińskimi”
- „za mały dostęp do wydawnictw, brak punktów informacyjnych w gminach”

Podsumowanie:
1. Największy procentowy oddźwięk, licząc liczbą wypełnionych ankiet zwrotnych, książka 
zyskała w gminie Komprachcice a także w gminach Prószków i Tułowice. Najmniejszy w 
gminie Niemodlin, pomimo największej dystrybucji. 
2. Deklarowany pozytywny związek odbiorców książki z Borami Niemodlińskimi jest bardzo 
duży i w zależności od pytania wynosi od 74 do 94%.
3. Spośród oczekiwanych nowych publikacji największym zainteresowaniem cieszy się 
tematyka skupiona wokół poznania samych mieszkańców Borów Niemodlińskich. 
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Wzór ankiety

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce publikację „28'. Historia Borów Niemodlińskich”. Dystrybucja książki jest okazją do zebrania 
Waszych opinii zarówno o samej książce jak i o obszarze Borów Niemodlińskich. Dlatego będziemy wdzięczni za 
wypełnienie i odesłanie poniższej ankiety na adres: 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin

Wasze opinie zostaną wykorzystane przez nas do kolejnych przedsięwzięć. Z góry serdecznie dziękujemy . 

  Jadwiga Wójciak 
Prezes 

   

Ankieta dotycząca publikacji i wydawnictw  Partnerstwa Borów Niemodlińskich 

Tak (x  ) Nie (x) 

1
Czy jesteś mieszkańcem obszaru Borów 
Niemodlińskich? 

2 Ile masz lat? Wpisz wiek... 

3
Czy dzięki lekturze książki zwiększyła się Twoja 
wiedza o obszarze i zasobach kulturowych i 
przyrodniczych Borów Niemodlińskich? 

4
Czy po lekturze książki czujesz się bardziej związany z 
Borami Niemodlińskimi?

5
Czy wydawnictwa Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
zachęcają Cię do większego zaangażowania w życie 
społeczne i kulturalne obszaru Borów Niemodlińskich? 

6
Co najbardziej podoba Ci się w książce 
„28'. Historia Borów Niemodlińskich”? 

7
Co podoba Ci się najmniej w książce 
„28'.Historia Borów Niemodlińskich”? 

8
O czym powinna opowiadać następna książka związana 
z Borami Niemodlińskimi?

9
W tym miejscu możesz podzielić się dodatkowymi 
uwagami i spostrzeżeniami... 

Dziękujemy :) 


