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Tytuł badania
Badanie demografii i postaw mikronautów
Opracowanie ankiety
Centrum Badań Mikrospołecznych Leockiej Akademii Nauk
Miejsce prowadzenia badań
Międzynarodowy Instytut Ankiet
Termin badania
17 – 31 marca 2021 r.
Rodzaj ankiety
23 pytania zamknięte, możliwość dodania komentarza do badań
Zestawienie pytań ankiety wraz z możliwy mi odpowiedziami oraz ich frekwencją
1. Ile realnie masz lat?


mniej niż 18 – 14



18–25 - 21



26–35 - 15



ponad 35 - 7



brak odpowiedzi - 1

2. Jaka jest Twoja realna płeć?


kobieta - 3



mężczyzna - 54



brak odpowiedzi - 1
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3. W jak dużym mieście mieszkasz realnie?


wieś - 13



miasto do 50 tys. mieszkańców - 10



miasto od 50 do 250 tys. mieszkańców - 12



miasto powyżej 250 tys. mieszkańców - 22



brak odpowiedzi - 1

4. Jak długo zamieszkujesz mikronacje?


mniej niż rok - 4



od roku do 3 lat - 17



od 4 do 10 lat - 17



powyżej 10 lat - 20



brak odpowiedzi - 0

5. W ilu państwach mieszkasz?


1 - 25



2–3 - 23



4–5 - 1



więcej niż 5 - 0



brak odpowiedzi - 0

6. Ile obywatelstw (nadanych oficjalnie przez władze) posiadasz?


1 - 34



2–3 - 23



4–5 - 1



więcej niż 5 - 0



brak odpowiedzi - 0
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7. Określ swoją aktywność w państwach zamieszkania


mieszkam w kilku państwach, ale moja aktywność jest największa w jednym
- 19



mieszkam w kilku państwach i staram się utrzymywać taką samą aktywność
w każdym z nich - 11



jestem tak samo nieaktywny w każdym państwie - 4



pytanie mnie nie dotyczy, bo mam tylko jedno miejsce zamieszkania - 23



brak odpowiedzi - 1

8. Czy aktualnie sprawujesz w mikronacjach funkcje publiczne?


tak, jestem urzędnikiem państwowym - 37



tak, jestem naukowcem - 5



nie, ale funkcje publiczne sprawowałem w przeszłości - 9



nie sprawuję funkcji publicznych - 5



brak odpowiedzi - 2

9. Jak często zaglądasz do mikronacji?


minimum raz dziennie - 49



minimum raz w tygodniu - 6



minimum raz w miesiącu - 1



sporadycznie - 1



brak odpowiedzi - 1

10. Jakiego rodzaju najczęściej jest Twoja aktywność?


bierna (tylko sprawdzam nowe posty/artykuły) - 10



czynna (czytam i piszę posty/artykuły) - 48



brak odpowiedzi - 0
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11. Co Cię motywuje do zalogowania się?


sentyment - 8



podtrzymanie znajomości - 1



zabawa i chęć aktywnego działania - 12



wszystko co wyżej - 36



brak odpowiedzi - 1

12. Co Ci przeszkadza w mikronacjach?


mała aktywność innych mieszkańców - 14



agresja, niechęć lub brak zrozumienia - 24



okresowe fale aktywności, które ciężko zgrać - 15



nic z powyższych - 5



brak odpowiedzi - 0

13. Czy czujesz, że Twoja aktywność w mikronacjach jest doceniana społecznie?


tak - 37



nie - 13



brak odpowiedzi - 8

14. Czy czujesz, że Twoja aktywność w mikronacjach jest doceniana przez władze?


tak - 38



nie - 13



brak odpowiedzi - 7

15. Co zmotywowałoby Cię do większej aktywności w mikronacjach?


więcej wolnego czasu w realu - 17



zwiększenie się liczby nowych mieszkańców - 20



większa aktywność innych mieszkańców - 17



nie ma takiej motywacji - 4



brak odpowiedzi - 0
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16. Czy jesteś w stanie wygospodarować więcej czasu dla mikronacji?


tak - 30



nie - 27



brak odpowiedzi - 1

17. Co jest przyczyną Twojej mniejszej aktywności czy nieobecności w mikronacjach?


rodzina - 5



praca - 18



brak aktywności innych - 12



moja obecność jest optymalna i nie ma takiej przyczyny - 16



brak odpowiedzi - 7

18. Czy systemy państwowe (aplikacje) są dla Ciebie istotne?


tak, są głównym powodem mojej obecności w mikronacjach - 12



tak, ale ważniejsze są dla mnie artykuły i posty - 34



nie - 10



brak odpowiedzi - 2

19. Czy uważasz, że podstawą działania mikronacji powinien być system gospodarczy?


tak - 20



nie - 32



brak odpowiedzi - 6
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20. Czy uważasz, że system edukacji w mikroświecie powinien zostać zmieniony?


najlepszy byłby jeden system dla wszystkich (jeden rodzaj szkół i tytułów naukowych) - 17



wystarczy jeden system tytułów naukowych - 4



wystarczy jeden system rodzajów szkół - 1



jest optymalny (różne państwa to różne rodzaje szkół i różne systemy tytułów
naukowych) - 32



brak odpowiedzi - 4

21. Czy Twoim zdaniem tworzenie narracji powinno być osadzone w realiach historycznych mikroświata?


tak, należy sięgać do historii, żeby nie tworzyć narracji sci-fi - 9



raczej tak, ale nie powinno to być zasadą - 20



nie, niech każdy tworzy narrację jak chce - 28



brak odpowiedzi - 1

22. Czy Twoim zdaniem problemem mikroświata jest aktualnie demografia?


tak, problem jest bardzo poważny - 32



tak, ale nie jest to problem najważniejszy - 19



nie, mikroświat będzie trwał dzięki obecnym mieszkańcom - 6



brak odpowiedzi - 1

23. Jesteś... :-)


optymistą - 19



realistą - 24



pesymistą - 12



brak odpowiedzi - 3
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Opracowanie wyników skumulowanych
Udział w badaniu wzięło 58 osób. Największą grupę wiekową wśród badanych stanowią osoby w przedziale wieku 18–25 lat, następnie grupa 26–35 lat i dalej osoby poniżej
18 roku życia. Grupą najmniej liczną są osoby w wieku ponad 35 lat. Wśród przebadanych
było 54 mężczyzn, 3 kobiety, jedna osoba odmówiła odpowiedzi na pytanie o płeć.
W przeważającej części mikronauci zamieszkują w świecie realnym miasta powyżej
250 tys. mieszkańców. Pozostałe odpowiedzi były wskazywane w zbliżonej częstotliwości –
odpowiednio – wieś, miasto od 50 do 250 tys. mieszkańców i miasto do 50 tys. mieszkańców.
Występuje korelacja pomiędzy wiekiem i miejscem zamieszkania - najczęściej mikronauci
poniżej 18 roku życia zamieszkują wieś i miasta do 50 tys. mieszkańców, a osoby w wieku
26-25 niemal wszystkie wskazały miasto powyżej 250 tys. mieszkańców, w przypadku osób
w przedziale wiekowym 18-25 lat i ponad 35 lat w wskazywane były porównywalnie często
miastach różnej wielkości.
Mikronauci najczęściej deklarują długi staż wirtualny – najliczniejszą odpowiedzią
udzielaną w pytaniu o czas zamieszkiwania w mikronacjach był okres powyżej 10 lat, następnie tak samo liczne odpowiedzi od roku do 3 lal i od 4 do 10 lat. Porównywalna częstotliwość
odpowiedzi ma miejsce również w pytaniu o liczbę państw zamieszkiwanych - w 2–3 państwach mieszka 28 mikronautów, a tylko w 1 państwie 25 mikronautów. Jedynie 2 mikronautów zadeklarowało zamieszkanie w więcej niż 5 państwach. Równolegle pytano o liczbę obywatelstw – większość, bo 34 mikronautów, posiada 1 obywatelstwo, od 2 do 3 obywatelstw
posiada 23 mikronautów.
W dalszej części badania mikronauci zostali poproszeni o określenie swojej aktywności w odniesieniu od liczby miejsc zamieszkania – najliczniejszą odpowiedzią był brak
możliwości odpowiedzi ze względu na jedno miejsce zamieszkania, drugą odpowiedzią
ze względu na częstotliwość jej wybierania było wskazanie utrzymywania największej aktywności tylko w jednym miejscu, a trzecią w kolejności odpowiedź o utrzymywaniu tej samej
aktywności w kilku miejscach. Mikronauci swoją aktywność umiejscawiają w sektorze publicznym – 37 osób wskazało na bycie urzędnikiem państwowym, 9 osób sprawowała funkcje
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publiczne w przeszłości, natomiast 5 mikronautów określiło swoją aktywność w sferze naukowej.
W pytaniu o częstotliwość odwiedzania mikornacji, aż 49 badanych zadeklarowało codzienne przeglądanie a 6 osób odpowiedziało, że odwiedza mikronacje raz w tygodniu. Mikronauci pytani byli o rodzaj aktywności i 48 osób określiło, że jest ona czynna, tj. czytają
i piszą posty, natomiast 10 mikronautów określiło swoją aktywność jako bierną, czyli ograniczoną do sprawdzania aktywności innych i czytania postów. Mikronauci wskazują, że ich motywacją pozytywną do logowania się jest sentyment, podtrzymywanie znajomości, zabawa
i chęć aktywnego działania – 36 osób udzieliło odpowiedzi wszystko co wyżej, 12 osób wskazało
na zabawę i chęć aktywnego działania, 8 osób na sentyment, a 1 osoba na chęć podtrzymania
znajomości. Jednocześnie mikronauci wskazują na okoliczności, które przeszkadzają im
w mikronacjach – 24 osoby zwracają uwagę na agresję, niechęć lub brak zrozumienia, 15 osób
na okresowe fale aktywności (swoje i innych), a 14 osób na małą aktywność innych mieszkańców. Tylko 5 mikronautów nie stwierdza występowania ww. problemów.
Mikronauci byli pytani o odczucia w zakresie doceniania ich aktywności przez społeczność i oddzielnie przez władze. Społecznie docenianych czuje się 37 mikronautów, 13 osób
to grupa, która nie czuje się doceniona, a 8 osób odmówiło udzielenia odpowiedzi. Podobnie
rozkładały się odpowiedzi w przypadku pytania o docenienie przez władzę – 38 mikronautów
odpowiedziało, że czuje się doceniana, 13 mikronautów, że nie czuje się doceniona, a 7 mikronautów odmówiło odpowiedzi na to pytanie.
W pytaniu o możliwą większą aktywność mikronauci odpowiadali najczęściej,
że zwiększenie liczby nowych mieszkańców zmotywowałoby ich do większej aktywności własnej, drugą odpowiedzią pod względem frekwencji była możliwość wygospodarowania wolnego czasu realnego oraz większa aktywność innych osób. Jedynie 4 mikronautów określiło
kategorycznie, że nie ma takiej motywacji, która skutkowałaby ich większą aktywnością.
Mikronauci zostali poproszeni o określenie możliwości wygospodarowania dodatkowego
czasu, który pozwoliłby im na większą aktywność w mikronacjach. Odpowiedzi były mniej
więcej porównywalnie - 30 osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 27 osób stwierdziło,
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że nie ma takiej możliwości. W kolejnym pytaniu mikronauci określali przyczyny swojej
mniejszej aktywności – 18 osób wskazało na pracę, 16 osób stwierdziło, że ich obecność jest
optymalna, 12 osób wskazało na brak aktywności innych, a 5 osób za przyczynę zmniejszenia
aktywności uznało życie rodzinne.
W kolejnym pytaniu mikronauci zostali zapytani o systemy państwowe – 34 osoby
wskazały, że aplikacje są dla nich ważne, ale ważniejsze są artykuły i posty, 12 osób wskazało,
że systemy państwowe są głównym powodem ich obecności w mikronacjach, natomiast
10 osób odpowiedziało, że systemy nie są dla nich istotne. Badani zostali poproszeni o określenie czy podstawą działalności mikronacji powinien być system gospodarczy - 32 osoby
uznały, że nie, a 20 osób stwierdziło, że zgadza się z postawioną w pytaniu tezą. W następnym
pytaniu mikronauci zostali poproszeni o ocenę systemu edukacji w mikroświecie i 32 osoby
uznały, że aktualna dowolna organizacja szkolnictwa jest optymalnym rozwiązaniem, 17 osób
wskazało, że jeden rodzaj szkół i tytułów naukowych dla wszystkich mikronacji byłby odpowiedni, 4 osoby wskazały na potrzebę opracowania jednego systemu tytułów naukowych,
a 1 osoba uznała za potrzebne ujednolicenie rodzajów szkół w mikroświecie.
Mikronauci zostali zapytani o kwestię osadzania narracji w realiach historycznych
mikroświata i 28 osób opowiedziało się za narracją dowolną, 20 osób za narracją raczej związaną z realiami historycznymi z elementami dowolności, a 9 osób za narracją ściśle powiązaną z historią mikronacji. W kolejnym pytaniu badani określili swój stosunek do problemu
demografii – 32 osoby uznało, że problem jest bardzo poważny, 19 osób, że jest to problem,
ale nie jest on w tym momencie najważniejszy, a 6 osób odpowiedziało, że mikroświat będzie
trwał dzięki obecnym mieszkańcom. Na koniec ankiety badani byli pytani o swój stosunek
do życia – 24 mikronautów określa się mianem realisty, 19 osób to optymiści, a 12 określa się
jako pesymiści.

Wnioski ogólne
1.

Bazą demograficzną mikroświata są mikronauci z długim stażem zamieszkania.

2. Do mikroświata przybywają nowe osoby, ale w większości nie zostają na dłużej.
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3. Miejsce realnego zamieszkania nie ma znaczenia dla mikroświata - zasoby osobowe
są rozlokowane zarówno na wsi jak i w dużych miastach.
4. Aktywność mikronacyjna skupia się maksymalnie w 3 państwach zamieszkania,
w których mikronauta uzyskuje tyle samo oficjalnych obywatelstw, jednak preferuje
jedno miejsce aktywności.
5. Mikronauci to w większości urzędnicy państwowi - czynni lub sprawujący tę funkcję
w przeszłości.
6. Mikronauci odwiedzają mikronacje codziennie, są aktywni, ale obawiają się krytyki
i braku zrozumienia dla podejmowanych przez siebie działań, czują się doceniani społecznie i państwowo, są w stanie wygospodarować więcej czasu pod warunkiem zaktywizowania się innych mikronautów i zwiększenia się liczby ludności.
7. Mikronauci nie oczekują bezwzględnie tworzenia systemów państwowych i gospodarczych, cenią bardziej aktywność w artykułach i postach, dobrze oceniają funkcjonowanie szkolnictwa oraz preferują dowolność w tworzeniu narracji.
8. Mikronauci dostrzegają problem aktualnej demografii i uznają go za poważny.
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