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Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej komunikacji marketingowej w Internecie trzech muze-
ów narodowych w Polsce oraz trzech wybranych muzeów w miastach europejskich. Komunikacja marketingowa wybra-
nych muzeów w Internecie została porównana w trzech kategoriach: funkcjonalność i responsywność stron internetowych
— w tej kategorii wykorzystano metodę wędrówki poznawczej; promocja w Internecie — w tej kategorii w celu uzyska-
nia informacji na temat wykorzystywanych form promocji w Internecie rozesłano pocztą elektroniczną kwestionariusze an-
kiet do osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w wybranych muzeach, a następnie wyniki badania zostały
poddane analizie porównawczej; marketing w mediach społecznościowych — w celu określenia, w jaki sposób wybrane
muzea korzystają z mediów społecznościowych, przeprowadzono analizę treści profili muzeów w portalach: Facebook,
Twitter, Instagram i YouTube. Za pomocą skonstruowanego w tym celu kwestionariusza porównano liczbę oraz rodzaj wpi-
sów, jakie muzea zamieściły w ciągu miesiąca (w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.) oraz liczbę i rodzaj zebranych odpowie-
dzi/reakcji. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano podstawowe problemy związane z komunikacją mar-
ketingową polskich muzeów narodowych w Internecie oraz sformułowano rekomendacje dla muzeów w celu poprawy ich
komunikacji w Internecie.
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Tłumaczenie artykułu: Online Marketing Communication of Polish National Art Museums in comparison to selected European Museums

Wprowadzenie

Internet oferuje muzeom możliwość korzystania z coraz szerszej ga-
my różnorodnych form komunikacji z odbiorcami (Schuler i Janell,
2002). Jednak nie wszystkie instytucje w pełni korzystają z jego zasobów.
Według najnowszych badań potencjał narzędzi komunikacji marketingo-
wej w polskich muzeach jest wykorzystywany w wąskim zakresie (Maca-
lik, 2018). 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy porównawczej
komunikacji marketingowej w Internecie trzech muzeów narodowych
w Polsce oraz trzech muzeów w miastach europejskich, spełniających wa-

The aim of the article is to present the results of the comparative analysis of online marketing communication in
three national art museums in Poland and the comparable museums in European cities, that could serve as a
model for the use of marketing communication on the Internet. Marketing communications on the Internet of
selected museums have been compared in three categories: website usability and responsiveness — in this
category the cognitive walkthrough method was used; online advertisements — in this category a survey,
distributed by email had been used to collect information from people responsible for marketing communication
in selected museums and the results of the survey were subject to comparative analysis; social media marketing
— in order to determine how selected museums are using social media, a content analysis of museums' profiles
on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube was conducted. The number and type of posts that museums
posted during the month (July 1–31, 2019) and the number and type of collected responses were compared using
the questionnaire. Based on the conducted analyses, basic problems related to the communication of Polish
national museums online have been identified and recommendations for museums have been formulated.
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runek porównywalności. Rangę muzeów narodowych otrzymały te pol-
skie muzea, które opiekują się najbardziej wartościowymi zbiorami sztu-
ki. W celu wybrania trzech muzeów zagranicznych o warunkach zbliżo-
nych do polskich muzeów narodowych, które mogłyby posłużyć za model
wykorzystania komunikacji marketingowej w Internecie, wykorzystano
celowy dobór próby. Komunikacja marketingowa w Internecie wybra-
nych muzeów została porównana za pomocą następujących metod: wę-
drówka poznawcza, ankieta rozprowadzana pocztą elektroniczną oraz
analiza treści zamieszczonych w mediach społecznościowych oraz reakcji
na nie. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano zalecenia
dla muzeów. 

Analiza porównawcza komunikacji marketingowej 
muzeów w Internecie

Mimo że przeprowadzono szereg badań w celu przeanalizowania po-
szczególnych form komunikacji wykorzystywanych przez muzea w Inter-
necie, skupiających się na przykład na korzystaniu z portali społeczno-
ściowych, takich jak Facebook czy Twitter (Wong, 2015; Vassiliadis i Be-
lenioti, 2017; Belenioti, Tsourvakas i Vassiliadis, 2019), czy użyteczności
(ang. usability) muzealnych stron internetowych (Lepkowska-White
i Imboden, 2003; Marty, 2007; Mason i McCarthy, 2008; Theocharidis
i in., 2014), w literaturze nie ma wielu prób całościowego spojrzenia na
jednoczesne wykorzystanie wielu narzędzi, takich jak strona interneto-
wa, płatne formy promocji online czy komunikacja w mediach społeczno-
ściowych. 

Pierwszym krokiem w omawianych w artykule badaniach było porówna-
nie funkcjonalności/użyteczności stron internetowych wybranych muzeów.
Zgodnie z definicją zaproponowaną w normie ISO 9241-11 użyteczność to
„efektywność, skuteczność i zadowolenie, z jakim określeni użytkownicy
osiągają określone cele w poszczególnych środowiskach”. Po przeanalizowa-
niu literatury dotyczącej użyteczności serwisów muzealnych (Lepkowska-
-White i Imboden, 2003; Mason i McCarthy, 2008; Pallud i Straub 2014; 
Robu, 2014; Theocharidis i in., 2014) stworzono listę kontrolną do badania
wybranych serwisów. 
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Jak wiadomo, głównym powodem, dla którego ludzie odwiedzają muze-
alne strony internetowe, jest planowanie wizyty w muzeum (Marty,
2007), dlatego pierwsze trzy pytania na liście kontrolnej dotyczyły możli-
wości uzyskania niezbędnych informacji i kontaktu. Użytkownik powi-
nien być w stanie zlokalizować pożądane informacje za pomocą jak naj-
mniejszej liczby kliknięć (Lepkowska-White i Imboden, 2003). Z marke-
tingowego punktu widzenia ważną kwestią jest generowanie dochodu, np.
poprzez dostępność formularzy rezerwacji, sprzedaży pamiątek itp. (Ma-
son i McCarthy, 2008, s. 68). Dlatego formularz zawiera również pytania
o możliwość zakupu biletu przez Internet oraz o dostępność sklepów inter-
netowych na stronach muzeów. Ostatnie pytanie na liście kontrolnej doty-
czy estetyki stron internetowych. Biorąc pod uwagę wcześniejsze badania
poświęcone temu zagadnieniu (Faraday, 2000; Robu, 2014), przeanalizowa-
no następujące wskaźniki: układ i wielkość elementów stron interneto-
wych, zastosowaną symetrię, jakość wyświetlanych obrazów oraz typogra-
fię — sztukę układania krojów pisma (czcionek) w celu stylizacji formy, od-
stępów i układu słów w tekście wyświetlanych komunikatów (Amar, Dro-
ulers i Legohérel, 2017). 

Badanie objęło również porównanie responsywności stron interneto-
wych wybranych muzeów. Responsywna strona internetowa może być z ła-
twością wyświetlana na urządzeniach o różnych typach i rozmiarach ekranu
(Glassman i Shen, 2014). 

Aby przeanalizować wykorzystanie płatnych form promocji interneto-
wej w promowaniu badanych muzeów, konieczne było zwrócenie się do
osób odpowiedzialnych za marketing w tych muzeach. Ankieta, która zo-
stała wysłana pocztą elektroniczną, opierała się na najnowszej literaturze:
Kumar i Shah (2004), Kidd (2011), Rodgers i Thorson (2017), Vassiliadis
i Belenioti (2017), Macalik (2018). 

Zbadano również komunikację wybranych muzeów w mediach społecz-
nościowych. Media społecznościowe to grupa aplikacji internetowych, któ-
re umożliwiają tworzenie i wymianę treści generowanych przez użytkow-
ników. Badania wykazują, że media społecznościowe stanowią skuteczne,
efektywne kosztowo narzędzie reklamowe o ogromnej zdolności dotarcia
do grup docelowych (Alalwan i in., 2017). Co więcej, osoby wykazujące za-
interesowanie kulturą i sztuką w Internecie, wykazują zaangażowanie
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również poza Internetem. Skuteczna polityka komunikacyjna jest jednym
z największych wyzwań dla osób odpowiedzialnych za promocję muzeów. 

Chociaż wielu badaczy analizowało różne aspekty wykorzystania me-
diów społecznościowych przez muzea, niewiele wiadomo na temat pomia-
ru efektywności mediów społecznościowych i rzeczywistych miar działań
marketingowych w muzeach. Najbardziej popularną metodą oceny efek-
tywności mediów społecznościowych jest użycie wskaźników takich jak
liczba fanów, obserwujących, reakcji i komentarzy. Badania wykazały, że
aby wygenerować szerszą i powtarzalną publiczność, muzea powinny za-
mieszczać angażujące, świeże treści. Muzea mają duży potencjał w tworzeniu
interesujących przekazów, chociażby łącząc edukację z rozrywką (edutain-
ment) lub wykorzystując nowoczesne formy przekazu, takie jak storytel-
ling. Za media najbardziej odpowiednie dla muzeów zostały uznane porta-
le: Twitter i YouTube (Wong, 2015; Vassiliadis i Belenioti, 2017). 

Dobór próby badawczej

W celu wybrania muzeów do analizy porównawczej komunikacji marke-
tingowej w Internecie wykorzystano metodę analizy danych statystycz-
nych. Doboru próby dokonano w dwóch fazach: 

1. Spośród polskich muzeów narodowych o profilu artystycznym wybrano
te o najniższej frekwencji na podstawie danych GUS z lat 2015
i 20171 (tabela 1). 

2. W celu wyłonienia trzech zagranicznych muzeów mogących stanowić
wzorzec użycia komunikacji marketingowej w Internecie dla polskich
muzeów narodowych wzięto pod uwagę wiele czynników, które mogą
mieć znaczenie dla liczby odwiedzających muzea. Poszukiwano muzeów
o uwarunkowaniach zbliżonych do polskich muzeów narodowych. Dla
zapewnienia porównywalności pomiędzy krajami członkowskimi Unii
Europejskiej wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: 

PKB per capita — wzięto pod uwagę kraje o zbliżonym do polskiego po-
ziomie PKB per capita w 2017 r.; 
procent budżetu gospodarstw domowych, jaki stanowiły wydatki na
kulturę i rozrywkę w 2017 r.2; 
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kolekcja — z próby wykluczono muzea o odmiennym charakterze,
m.in. muzea sztuki współczesnej oraz muzea o profilu innym niż arty-
styczny (np. muzea regionalne, archeologiczne, biograficzne, zamki); 
liczba ludności w mieście; 
liczba turystów odwiedzających miasto rocznie. 

Tabela 1. Muzea narodowe w Polsce wybrane do badania

Muzeum Frekwencja
Liczba mieszkańców Liczba turystów

miasta odwiedzających miasto 

Muzeum Narodowe w Poznaniu* 326 115 537 643 1,5 mln
Muzeum Narodowe w Szczecinie* 154 987 403 833 2,7 mln
Muzeum Narodowe w Kielcach** 129 548 195 774 1,5 mln 

*Dane z roku 2017. 
**Dane z roku 2015. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Kultura w roku 2015 — tabele, Kultura w roku 2017 — tabele. 

Biorąc pod uwagę przedstawione kryteria, do analizy komparatywnej
komunikacji marketingowej muzeów w Internecie wybrano instytucje wy-
mienione w tabeli 2. 

Tabela 2. Europejskie muzea wybrane do analizy porównawczej

Muzeum Kraj
Frekwencja Liczba ludności  Liczba odwiedzających

w 2017 r. w 2017 r. miasto w 2017 r. 

Muzeum Calouste Gulbenkiana w Lizbonie Portugalia 457 300 547 631 4,9 mln
Muzeum Sztuki Estonii w Tallinie Estonia 347 888 426 538 3,5 mln
Luwr-Lens Francja 450 324 30 689 brak informacji

Źródło: European Group on Museum Statistics, Muuseumide kylastatavuse statistika 2017, Le Centre de documen-
tation Économie Finances, Ülevaade Tallinna turismitrendidest 2017, Direçao-Geral do Património Cultural: Ano
de 2017, Monumentos, Museus e Palácios DGPC. 

Opis metody badawczej 

Komunikacja marketingowa w Internecie wybranych muzeów została
poddana analizie porównawczej w trzech kategoriach: 
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funkcjonalność i responsywność stron internetowych, 
wykorzystanie płatnych form promocji internetowej, 
komunikacja w mediach społecznościowych. 

W pierwszej kategorii, aby zbadać funkcjonalność i responsywność
stron internetowych, użyto metody wędrówki poznawczej. W tej metodzie
„ewaluator wykorzystuje interfejs do wykonywania zadań, które musi wy-
konać typowy użytkownik interfejsu” (Mahatody, Sagar i Kolski, 2010, 
s. 746). Badacz sprawdził, czy użytkownik może łatwo i szybko znaleźć in-
formacje niezbędne do odwiedzenia muzeum, a następnie strony interne-
towe wybranych muzeów zostały poddane analizie porównawczej. Lista
kontrolna do badania stron internetowych została stworzona na podstawie
literatury: Wharton i in. (1994), Faraday (2000), Marty (2007), Mason
i McCarthy (2008), Mahatody, Sagar i Kolski (2010), Creswell i Plano
Clark (2011), Lepkowska-White i Imboden (2013), Glassman i Shen
(2014), Pallud i Straub (2014), Robu (2014). 

W drugiej kategorii, w celu pozyskania informacji na temat wykorzysta-
nia płatnych form promocji przez wybrane muzea, rozesłano za pomocą
poczty elektronicznej ankiety do osób odpowiedzialnych za komunikację
marketingową w tych muzeach, a następnie wyniki badania zostały podda-
ne analizie porównawczej. Badanie zostało przeprowadzone w trzecim
kwartale 2019 r. Ankieta została opracowana na podstawie najnowszej li-
teratury przedmiotu: Kumar i Shah (2004), Kidd (2011), Rodgers i Thor-
son (2017), Vassiliadis i Belenioti (2017), Macalik (2018). 

W trzeciej kategorii w celu ustalenia, w jaki sposób wybrane muzea ko-
rzystają z mediów społecznościowych, przeprowadzono analizę zawartości
profili muzeów na portalach: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
Liczbę i rodzaj postów opublikowanych przez muzea w ciągu miesiąca
(1–31 lipca 2019 r.) oraz liczbę i rodzaj zebranych reakcji porównano za po-
mocą kwestionariusza opartego na najnowszej literaturze: Kidd (2011),
Theocharidis i in. (2014), Wong (2015), Alalwan i in. (2017), Vassiliadis
i Belenioti (2017), Kapoor i in. (2018), Belenioti, Tsourvakas i Vassiliadis
(2019). 
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Wyniki badania — funkcjonalność i responsywność 
stron internetowych

Aby odpowiedzieć na pytania, czego użytkownicy mogą oczekiwać od
strony internetowej muzeum i co może zachęcić ich do odwiedzenia insty-
tucji, przygotowano ankietę, której celem jest zbadanie użyteczności stron
internetowych muzeów (tabela 3). 

Tabela 3. Ocena funkcjonalności/użyteczności stron internetowych muzeów

Muzeum

Muzeum Muzeum Luwr- Muzeum Muzeum MuzeumPytania
Calouste Sztuki -Lens Narodowe Narodowe Narodowe

Gulbenkiana Estoni w Poznaniu w Szczecinie w Kielcach

Jak łatwo użytkownik może 
znaleźć na stronie internetowej 
niezbędne informacje przed 10 9 9 7 8 7
wizytą w muzeum 
w skali od 1 do 10?

Czy strona umożliwia tak:
odwiedzającym przejście

tak: 
angielski,

tak: tak: tak:
na inny język? rosyjski, nie (0)angielski (1)

fiński, 
angielski (1) angielski (1) angielski (1)

chiński (2)

Czy na stronie 
tak (1) nie (0) tak (1) nie (0) nie (0) tak (1) 

jest formularz kontaktowy?

Czy strona oferuje możliwość 
zakupienia biletów do muzeum tak (1) tak (1) tak (1) nie (0) nie (0) nie (0) 
przez Internet?

Czy na stronie muzeum nie (0) tak (1) nie (0) tak (1) tak (1) nie (0) 
jest sklep internetowy?

Jak estetyczny i atrakcyjny 
jest layout strony 10 9 10 7 7 7
w skali od 1 do 10?

Razem 23 22 21 16 17 16

Źródło: opracowanie własne metodą wędrówki poznawczej. 
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Zwiedzający mogą znaleźć informacje niezbędne do zaplanowania wizy-
ty na stronach internetowych wszystkich badanych muzeów. Oceniane
strony internetowe różnią się jednak layoutem oraz wizualną prezentacją
informacji. Znalezienie niezbędnych informacji na stronach internetowych
muzeów zagranicznych jest łatwiejsze — dzięki odpowiedniemu rozmiesz-
czeniu ich na stronie. Na stronach polskich muzeów narodowych można
znaleźć drobne uchybienia, np. nie wszystkie linki na stronie Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie działają, niektóre odsyłają użytkownika do nieist-
niejących podstron. Z kolei na stronie internetowej Muzeum Narodowego
w Poznaniu można znaleźć niepoprawne informacje oraz literówki. Naj-
większą różnicą pomiędzy stronami internetowymi polskich muzeów naro-
dowych poddanych analizie a stronami badanych muzeów zagranicznych
jest brak możliwości zakupu biletów online na stronach internetowych pol-
skich muzeów. To sprawia, że strony te są znacznie mniej użyteczne. Nie
wszystkie analizowane muzea (zarówno polskie, jak i zagraniczne) mają
sklep internetowy. W tym kontekście ocena polskich muzeów mogłaby być
wyższa, gdyby sklepy internetowe na ich stronach prezentowały lepszą ja-
kość, zarówno pod względem właściwości technicznych, jak i bogactwa
oferty. Ważną kwestią jest możliwość kontaktu za pośrednictwem strony
internetowej, jednak Muzeum Sztuki w Estonii, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu i Muzeum Narodowe w Szczecinie nie mają formularza kontakto-
wego. 

Oceniając estetykę stron internetowych, wykorzystano wskaźniki opi-
sane przez Faradaya (2000). Strony internetowe wszystkich badanych mu-
zeów prezentują podobną estetykę, jednak strony muzeów zagranicznych
są nieco bardziej dopracowane (por. tabela 3). Na stronach internetowych
Muzeum Narodowego w Kielcach problem dotyczy stosowanej typografii,
natomiast na stronach Muzeum Narodowego w Poznaniu i Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie — układu treści i obrazów oraz symetrii i harmonii. 

Responsywność ocenianych stron internetowych została przetestowana
przy użyciu dwóch urządzeń: laptopa i smartfona. Sprawdzano rozmiesz-
czenie, wielkość oraz kształt wyświetlanych informacji i obrazów. Odtwo-
rzono proces wyszukiwania potrzebnych informacji przed wizytą w mu-
zeum metodą wędrówki poznawczej. Strony internetowe polskich muzeów
narodowych są responsywne, ale ich obsługa na urządzeniach mobilnych
jest nieco trudniejsza niż obsługa stron internetowych wybranych do bada-
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nia muzeów zagranicznych. Korzystając ze stron internetowych Muzeum
Calouste Gulbenkiana, Muzeum Sztuki Estonii i Luwr-Lens za pomocą te-
lefonów komórkowych, zwiedzający mogą znaleźć wszystkie informacje
niezbędne przed wizytą w muzeum po prostu przewijając (skrolując) w dół,
natomiast na stronach polskich muzeów muszą otworzyć menu i szukać
informacji, otwierając kolejne podstrony. Co więcej, na stronach polskich
muzeów rozmiary obrazów i układ tekstów nie zawsze dokładnie odpowia-
dają rozmiarom ekranu urządzenia. 

Wyniki badania — wykorzystanie płatnych form 
promocji internetowej

W tej kategorii zbadano częstotliwość korzystania z płatnej promocji
przez porównywane muzea. Do przedstawicieli działów marketingu bada-
nych muzeów rozesłano ankiety z pytaniem, jak często muzea są promowa-
ne przy użyciu narzędzi zawartych w tabeli 4. 

Zaobserwowano różnice pomiędzy wykorzystaniem płatnej reklamy
w polskich i zagranicznych muzeach narodowych. Analizowane polskie
muzea narodowe są promowane za pomocą płatnej promocji rzadko lub
wcale (jak Muzeum Narodowe w Szczecinie). W polskich muzeach narodo-
wych najczęściej stosowaną formą reklamy są kampanie o stałym koszcie
(płatne za dostarczenie reklamy internetowej przez określony okres) ofe-
rowane przez portale czy magazyny poświęcone kulturze i sztuce, zama-
wiane raz w roku (na cały rok), najczęściej poprzez przetargi oraz artyku-
ły sponsorowane zamawiane kilka razy w roku. Te formy promocji nie są
wykorzystywane przez muzea najczęściej odwiedzane (spośród badanych).
W polskich muzeach narodowych posty w mediach społecznościowych oraz
wyszukiwarki wykorzystywane są jedynie w formie bezpłatnej. Jednocze-
śnie, Muzeum Calouste Gulbenkiana i Luwr-Lens są promowane przez
sponsorowane posty w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarki na-
wet kilka razy w tygodniu, a Muzeum Sztuki Estonii kilka razy w miesią-
cu. Ponadto Muzeum Calouste Gulbenkiana jest promowane przez rekla-
my typu pull and push oraz display kilka razy w tygodniu, Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu — kilka razy w miesiącu, a Muzeum Sztuki Estonii —
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kilka razy w roku. Inne badane muzea nie są promowane za pomocą tych
form reklamy. Płatne promocje wideo są wykorzystywane kilka razy w ro-
ku lub wcale — z wyjątkiem Muzeum Calouste Gulbenkiana, które jest re-
klamowane w ten sposób raz w tygodniu. 

Tabela 4. Częstotliwość korzystania z płatnej promocji przez wybrane muzea

Muzeum Calouste kilka razy kilka razy kilka razy wcale raz raz kilka razy 
Gulbenkiana w tygodniu w tygodniu w tygodniu w tygodniu w roku w tygodniu

Muzeum Sztuki kilka razy brak wcale kilka razy kilka razy wcale kilka razy
Estonii w roku informacji w roku w roku w miesiącu

Luwr-Lens wcale wcale kilka razy wcale kilka razy kilka razy kilka razy 
w tygodniu w roku w roku w tygodniu

MN w Poznaniu kilka razy kilka razy wcale kilka razy kilka razy raz wcale
w miesiącu w miesiącu w roku w roku w roku

MN w Szczecinie wcale wcale wcale wcale wcale wcale wcale

MN w Kielcach wcale kilka razy wcale kilka razy wcale wcale wcale
w roku w roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania (ankiety rozesłanej za pomocą poczty elektronicznej). 

Wyniki badania — komunikacja w mediach społecznościowych

W tej kategorii została przeprowadzona analiza zawartości profili mu-
zealnych na portalach Facebook, Twitter, Instagram i YouTube oraz licz-
by reakcji na zamieszczane treści. Ponadto zbadano liczbę obserwujących
profile porównywanych muzeów (por. tabela 5). 
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Tabela 5. Analiza treści zamieszczanych w mediach społecznościowych 
w okresie 1–31.07.2019 r. 

Facebook tak tak tak tak tak tak
Liczba postów zamieszczonych w ciągu miesiąca 64 6 27 27 30 66
Wydarzenia 21 2 1 9 6 4
Filmy 12 0 5 3 0 1
Obrazy/zdjęcia 50 47 46 32 158 347
Ciekawostki związane z kolekcją/wystawą 11 0 4 3 4 29
Posty informacyjne i linki do muzealnych 

stron WWW 13 2 12 5 11 21
Linki do innych mediów 8 0 6 11 6 7
Konkursy 0 0 2 0 1 1
Żartobliwe treści 0 0 1 0 0 0
Liczba reakcji w ciągu miesiąca 38 114 160 2 673 1 209 377 1 269
Najwyższa liczba reakcji na post 8 932 58 678 268 57 58
Liczba komentarzy w ciągu miesiąca 794 1 349 41 7 39
Liczba udostępnień w ciągu miesiąca 5 693 13 1 765 72 46 125
Instagram tak nie tak nie tak tak
Liczba postów zamieszczonych w ciągu miesiąca 29 — 12 — 5 22
Filmy 4 — 0 — 0 0
Obrazy/udostępnione zdjęcia odwiedzających 53/54 — 12/0 — 5/0 37
Konkursy 0 — 0 — 1 0
Ciekawostki, zabawne posty 0 — 10 — 0 11
Liczba polubień w ciągu miesiąca 15 482 — 1 367 — 181 490
Liczba komentarzy w ciągu miesiąca 150 — 5 — 3 3
Twitter tak nie tak nie nie nie
Liczba postów zamieszczonych w ciągu miesiąca 43 — 25 — — —
Filmy 3 — 5 — — —
Obrazy/zdjęcia 22 — 13 — — —
Ciekawostki 3 — 5 — — —
Posty informacyjne 9 — 5 — — —
Linki do innych mediów 9 — 14 — — —
Konkursy 0 — 0 — — —
Żartobliwe, zabawne treści 0 — 0 — — —
Liczba polubień w ciągu miesiąca 581 — 688 — — —
Liczba komentarzy w ciągu miesiąca 19 — 19 — — —
Liczba udostępnień w ciągu miesiąca 134 — 216 — — —
YouTube tak tak tak tak tak tak
Filmy 9 1 1 0 0 0
Liczba odtworzeń 3 031 14 237 0 0 0

Źródło: opracowanie własne. 
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Mimo że liczba i różnorodność treści publikowanych na profilach bada-
nych polskich muzeów narodowych na portalu Facebook jest porównywal-
na z liczbą postów publikowanych przez muzea zagraniczne, to liczba od-
powiedzi, komentarzy i reakcji w ciągu miesiąca jest znacznie mniejsza pod
treściami zamieszczanymi przez polskie muzea. Jedynym wyjątkiem jest
Muzeum Sztuki Estonii, które w ciągu miesiąca opublikowało tylko sześć
wpisów, jednak liczba reakcji zebranych przez to muzeum w ciągu miesią-
ca jest jedynie o połowę mniejsza od liczby reakcji zebranych przez Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie, które w tym samym okresie opublikowało
30 różnych wpisów. Muzeum Narodowe w Kielcach publikuje wiele cieka-
wych i angażujących treści, takich jak ciekawostki, obrazy i konkursy, jed-
nak liczba obserwujących profil oraz liczba reakcji na posty w ciągu mie-
siąca jest stosunkowo niska. 

Tylko Muzeum Calouste Gulbenkiana i Luwr-Lens mają profile na
czterech różnych platformach mediów społecznościowych: Facebook, In-
stagram, Twitter i YouTube, a także regularnie korzystają z płatnych
form promocji w mediach społecznościowych. Profile tych muzeów gro-
madzą największą liczbę fanów, reakcji na posty, komentarzy i udostęp-
nień, co oznacza, że docierają z promocją do najszerszego grona odbior-
ców. Porównując działalność Muzeum Calouste Gulbenkiana i Luwr-
-Lens na Twitterze, zauważono, że chociaż więcej treści opublikowano na
profilu pierwszego muzeum, wywołało to mniejszą liczbę reakcji niż tre-
ści udostępniane przez Luwr-Lens. Na tej podstawie można uznać, że na
portalu Twitter lepiej jest udostępniać cudze treści, tworząc społeczność
i wchodząc w interakcje z innymi użytkownikami, niż publikować treści
autorskie. 

Portale Twitter i YouTube, w literaturze uznane za najbardziej odpo-
wiednie dla muzeów, są najczęściej przez muzea pomijane. Najistotniejszą
różnicą w wykorzystaniu mediów społecznościowych przez badane muzea
polskie i zagraniczne jest wykorzystanie płatnych form promocji oraz róż-
norodność używanych mediów społecznościowych. Na postawie badania
można uznać, że nawet przy porównywalnej z muzeami zagranicznymi
liczby, jakości i różnorodności treści publikowanych przez polskie muzea,
jest mało prawdopodobne, aby promocja dotarła do szerszego grona od-
biorców bez wykorzystania w mediach społecznościowych płatnych form
promocji. 
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Rysunek 1. Liczba obserwujących profile porównywanych muzeów 
w mediach społecznościowych w okresie 1–31.07.2019 r. 

Źródło: opracowanie własne. 

Konkluzje i rekomendacje

Podsumowując, przeznaczanie mniejszych środków finansowych na
promocję przez polskie muzea narodowe wiąże się z mniejszą skuteczno-
ścią tej promocji, a co za tym idzie — mniejszą frekwencją. Jednak wybór
najskuteczniejszych narzędzi reklamowych, takich jak płatne formy pro-
mocji w mediach społecznościowych, oraz dostosowanie stron interneto-
wych do najnowszych standardów pozwoliłoby na skuteczniejszą promocję,
pomimo ograniczeń finansowych. Udostępnienie odwiedzającym płatności
online oraz zwiększenie responsywności strony internetowej jest jednora-
zową inwestycją, która w dłuższej perspektywie przyniesie znaczną popra-
wę. Warto również wziąć pod uwagę ofertę, a także funkcjonalność i re-
sponsywność muzealnych sklepów internetowych. Unikalne, oryginalne
pamiątki z muzeów mogą stać się ich atutem i sposobem na zdobycie 
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dodatkowych funduszy. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest zaanga-
żowanie publiczności oraz interakcja z nią. W tym celu warto poświęcić
więcej czasu na wykorzystanie możliwości oferowanych przez media spo-
łecznościowe. Obecnie badane polskie muzea narodowe przywiązują naj-
większą wagę do portalu Facebook, pomijając inne media, takie jak Twitter,
YouTube czy Instagram. 
1. Funkcjonalność i responsywność stron internetowych. Współ-

cześnie bardzo ważna jest responsywność stron internetowych oraz
możliwość wykonywania różnych operacji na urządzeniach mobilnych.
Strony internetowe polskich muzeów narodowych nie są tak zaawanso-
wane pod względem użyteczności i responsywności jak strony porówny-
wanych z nimi muzeów zagranicznych, ale największym problemem jest
brak możliwości zakupu biletów na stronie oraz bardzo niska jakość
sklepów internetowych polskich muzeów — zarówno pod względem
cech technicznych, jak i różnorodności oferty. Sprzedaż biletów przez
Internet pomaga zapewnić lepszy dostęp do publiczności poprzez zwięk-
szenie obecności muzeów w Internecie i wywiera też dobre wrażenie na
zwiedzających. Ponadto jest to sposób na zebranie danych, które zespo-
ły marketingowe mogą wykorzystać do lepszego poznania gości odwie-
dzających muzea. Sklepy internetowe dzięki bogatej ofercie zapewniają
muzeom dodatkowe korzyści finansowe, których te instytucje bardzo
potrzebują. Wskazane jest podjęcie prac nad dostosowaniem stron inter-
netowych badanych polskich muzeów do standardów prezentowanych
przez analizowane muzea europejskie. 

2. Wykorzystanie płatnych form promocji internetowej. Z analizy wy-
nika, że Muzeum Calouste Gulbenkiana, które inwestuje najwięcej w róż-
ne formy reklamy internetowej, ma najwyższą frekwencję, jednak — pa-
trząc na wyniki Luwr-Lens — można uznać, że korzystanie z wielu form
reklamy internetowej nie jest konieczne, jeśli zostaną wybrane te najbar-
dziej skuteczne. Analizowane muzea polskie, inwestując w reklamę inter-
netową, wykorzystują artykuły sponsorowane i kampanie w mediach skie-
rowanych do odbiorców zainteresowanych sztuką, co nie wiąże się z posze-
rzaniem grupy odbiorców. Biorąc pod uwagę ich skromne środki, warto za-
inwestować w bardziej efektywne narzędzia, takie jak reklamy w wyszuki-
warkach oraz płatne formy promocji w mediach społecznościowych. Mu-
zea, które nie wykorzystują żadnych środków na reklamę internetową, ma-
ją niewielkie szanse na odegranie znaczącej roli w przestrzeni wirtualnej. 
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3. Komunikacja w mediach społecznościowych. Media społeczno-
ściowe są traktowane przez poddane badaniu polskie muzea jak tanie
lub darmowe substytuty płatnych form promocji internetowej, jednak
analiza wykazała, że wykorzystywanie ich bez wydawania pieniędzy na
płatne kampanie nie jest skuteczne. Zalecane jest zainwestowanie
w płatne formy promocji w mediach społecznościowych. Polskie muzea
narodowe najaktywniej korzystają z portalu Facebook, jednak zwłaszcza
na tym portalu promocja powinna być opłacana, by przynosić efekty.
Biorąc pod uwagę fakt, że muzea dysponują bogatym zasobem form wi-
zualnych, dobrym pomysłem wydaje się częstsze korzystanie z portalu In-
stagram. Zdaniem badaczy (Vassiliadis i Belenioti, 2017) najskuteczniej-
szą formą promocji muzeów są profile na portalach Twitter i YouTube,
podczas gdy te platformy społecznościowe są najczęściej przez muzea
pomijane. Konta na Twitterze i Instagramie dają instytucjom możliwość
częstszych interakcji z odbiorcami oraz większego zaangażowania się
w życie społeczne. Zaleca się korzystanie z różnych mediów społeczno-
ściowych. Promocja z ograniczonym budżetem wymaga zamieszczania
angażujących treści, zawierających konkursy, ciekawostki, filmy oraz
przyciągające wzrok obrazy. Humorystyczne wpisy znajdują się na cze-
le listy najbardziej atrakcyjnych typów postów w Europie, udostępnia-
nych przez połowę respondentów (Casey, 2016). Jednak, jak wykazało
badanie, muzea bardzo rzadko zamieszczają tego typu treści. Choć two-
rzenie interesujących treści jest czasochłonne, przynosi znacznie lepsze
rezultaty niż np. zamieszczanie relacji wideo z przemówień podczas
otwarcia wystawy czy zamieszczanie dziesiątek zdjęć z jednego wydarze-
nia. Przy niskim budżecie na promocję należy skupić się na zamieszcza-
niu jak najbardziej angażujących treści, którymi odbiorcy sami będą
chcieli się dzielić. Inaczej, bez użycia płatnych form promocji, treści nie
dotrą do odbiorców spoza kręgu tych, którzy już wcześniej byli zaintere-
sowani ofertą muzeów. 

Przypisy
1 Muzeum Narodowe w Gdańsku nie zostało wzięte pod uwagę ze względu na trwający w nim remont. 
2 Na podstawie danych Eurostatu: https: //ec. europa. eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190111-2 
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