Πέμπτη έρευνα – Ερωτηματολόγιο από τους Έλληνες μαθητές με θέμα «Συνήθειες διαβάσματος». Στη συνέχεια όποτε αναφέρεται η λέξη βιβλίο
εννοείται πάντοτε εξωσχολικό βιβλίο.
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Πόση ώρα την εβδομάδα
αφιερώνεις σε εξωσχολικό
διάβασμα (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικά
βιβλία);

Καθόλου
1-2 ώρες
3-4 ώρες
5-10 ώρες
περισσότερες από 10 ώρες
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Πόσα διαφορετικά περιοδικά
διαβάζεις (ή ξεφυλλίζεις) το
μήνα;

Κανένα
1-2
3-4
5 ή περισσότερα
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Είσαι συνδρομητής ή αγοράζεις
τακτικά κάποιο περιοδικό;

Ναι
Όχι
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Διαβάζεις τακτικά πολιτική
εφημερίδα;

Ναι
Όχι

8

Διαβάζεις τακτικά αθλητική
εφημερίδα;

Ναι
Όχι

Πόσα βιβλία διαβάζεις το
χρόνο;

Κανένα
1
2-3
4-6
7-10
Περισσότερα από 10

Τι είδους βιβλία διαβάζεις;

Αστυνομικά, Μυστηρίου
Φαντασίας και περιπέτειας (Μάγοι, Δράκοι, Πόλεμοι, Βασιλιάδες κ.λπ.)
Επιστημονικής φαντασίας
Αισθηματικά, Δραματικά (Κοινωνικά)
Τρόμου (Βρικόλακες, Ζόμπι, Κατάρες, Ανεξήγητο, Θρίλερ κ.λπ.)
Κωμικά (Κωμωδίες)
Ποίηση, Θέατρο
Κόμικς, Γελοιογραφίες
Εγκυκλοπαιδικά (Φυσική, Μαθηματικά, Αστρονομία, Ιατρική, Πολιτική, Οικονομία)
Ιστορικά, Βιογραφίες, Θρησκευτικά
Οδηγούς (ταξιδίου, κηπουρικής, μαγειρικής, υπολογιστών, μουσικής, χορού, σπορ)
Καταλόγους έργων (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, διακόσμηση)
Φροντιστηριακά, Σχολικά βοηθήματα, Ξένες γλώσσες
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω βιβλία

Για ποιό λόγο διαβάζεις βιβλία;

Χαλάρωση (ξεκούραση)
Ψυχαγωγία (διασκέδαση)
Προσωπική βελτίωση (γνώσεις)
Νέες ιδέες και πρωτότυπες απόψεις της πραγματικότητας
Δημιουργία νέων φίλων (το βιβλίο ως θέμα συζήτησης)
Αυτοπροβολή (παριστάνω τον καλλιεργημένο - διανοούμενο)
Λύση στη μοναξιά (το βιβλίο ως παρέα)
Ως ασχολία όταν είμαι σε αναμονή
Απόδραση από την πραγματικότητα
Με βάζουν οι δικοί μου να διαβάζω με το ζόρι. Ισχυρίζονται πως είναι απαραίτητο.
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω βιβλία
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Για ποιό λόγο δεν διαβάζεις
βιβλία;

Ό,τι με ενδιαφέρει βρίσκεται πλέον στο internet. Διαβάζω ιστοσελίδες.
Στο σχολείο έχω τόσο διάβασμα που δεν αντέχω περισσότερο
Όλα τα βιβλία που αξίζουν γίνονται πλέον ταινίες.
Μόνο οι σπασίκλες διαβάζουν βιβλία. Αν διαβάσω θα αποβλακωθώ.
Τα βιβλία είναι πολύ ακριβά κι έχω άλλες προτεραιότητες για τις αγορές μου
Απαιτούν πολύ χρόνο και δεν έχω τόσο πολύ
Το διάβασμα είναι πάντα βαρετό
Δεν μου το επιτρέπουν οι δικοί μου. Ισχυρίζονται πως είναι άχρηστο και επικίνδυνο.
Τίποτε από τα παραπάνω. Διαβάζω βιβλία

Τα βιβλία που διαβάζεις
προέρχονται από …

Τη βιβλιοθήκη στο σπίτι που είναι γεμάτη βιβλία από την οικογένειά μου
Δανείζομαι από δανειστικές βιβλιοθήκες ή φίλους
Αγοράζω από βιβλιοπωλεία
Μου κάνουν αρκετά βιβλία δώρο
Κατεβάζω βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή από το internet
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω βιβλία
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Πως αποφασίζεις την αγορά
ενός βιβλίου;

Βλέπω αν μου αρέσει το θέμα, το εξώφυλλο και η περίληψη στο οπισθόφυλλο
Αν μου το προτείνει κάποιος φίλος, συμμαθητής ή καθηγητής
Το συζητάω με φίλους που ξέρουν
Διαβάζω κριτικές σε internet, εφημερίδες ή περιοδικά
Αν μου άρεσαν προηγούμενα έργα του ίδιου συγγραφέα
Αν βρίσκεται στη λίστα των ευπώλητων (best sellers) του μήνα
Αν έχει πολλές εικόνες και είναι μικρό σε όγκο
Αν είναι αρκετά φτηνό. Δεν θα το διαβάσω αλλά θα το δωρίσω.
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν αγοράζω βιβλία
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Η τιμή ενός βιβλίου που ήθελες
να διαβάσεις στάθηκε ποτέ
εμπόδιο να το αποκτήσεις;

Ναι
Όχι
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Θα αγόραζες ένα βιβλίο για
δώρο σε κάποιον φίλο σου
επειδή …

Είναι αρκετά φτηνό και βαρύ για να βγω από την υποχρέωση.
Ένα κωμικό βιβλίο ή ένα με θέμα το χόμπι κάποιου θα του άρεζε
Το βιβλίο είναι πολύ ευπρόσδεκτο δώρο. Συχνά δωρίζω βιβλία στους φίλους μου
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν θα δώριζα ποτέ βιβλίο σε ένα φίλο μου.
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Τι εκτιμάς περισσότερο σε ένα
μυθιστόρημα;

Την πλοκή (το σενάριο)
Τους χαρακτήρες (τα πρόσωπα)
Τη γλώσσα και το ύφος (διήγηση)
Τις ιδέες και τα μηνύματα
Την εποχή και τον τόπο που αφορά
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω μυθιστορήματα
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Διάβασες ποτέ κάποιο βιβλίο
αφού είχες παρακολουθήσει
ήδη την ταινία του;

Ναι
Όχι

Σε ποιο δημόσιο χώρο σου έχει
συμβεί να διαβάζεις ένα βιβλίο;

Μέσα μαζικής μεταφοράς
Σταθμός ή στάση
Πάρκο
Εξοχή
Δημόσια βιβλιοθήκη
Καφετέρια
Παραλία
Σχολείο
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω σε δημόσιους χώρους
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Τι έχεις διαβάσει περισσότερο;

Συγγραφείς της πατρίδας μου
Συγγραφείς μεταφρασμένους από άλλη γλώσσα
Σχεδόν 50-50
Τίποτε από τα παραπάνω. Δεν διαβάζω βιβλία
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Πως σου φαίνεται η ιδέα του
ηλεκτρονικού βιβλίου (ή
καλύτερα του ηλεκτρονικού
αναγνώστη βιβλίων);

Είμαι αντίθετος, δεν μου αρέσει καθόλου
Δεν έχω αντίρρηση. Ήδη διαβάζω αρκετά βιβλία στο pad ή τον Η/Υ μου
Δεν γνωρίζω / Δεν με ενδιαφέρει
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