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Streszczenie

Popularność komercyjnych zastosowań me-
diów społecznościowych rośnie. Wykorzystu-
ją je także instytucje kultury. W  niniejszym 
artykule poruszony został temat projekto-
wania treści komunikacji instytucji kultury 
w mediach społecznościowych. Zagadnienie 
rozpatrywane jest zarówno w aspekcie tech-
nologicznym, odnoszącym się do infrastruk-
turalnych uwarunkowań dystrybucji treści, 
jak i merytorycznym, nawiązującym do jako-
ści, unikalności oraz wartości publikowanych 
treści dla odbiorców działalności instytucji 
kultury.

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, marketing kultury, 
marketing instytucji kultury, dystrybucja tre-
ści, komunikacja

Czy gdyby instytucji kultury zaproponowano 
regularny czas antenowy w  ogólnopolskiej 
telewizji, odmówiłaby? A gdyby udostępniono 
jej kolumnę w  wysokonakładowym czaso-
piśmie lub audycję w docierającej do całego 
kraju rozgłośni radiowej? Pomimo nakła-
dów pracy, czasu i pieniędzy koniecznych na 
przygotowanie materiałów – z  pewnością 
nie. Niestety tego typu propozycje wychodzą 
od mediów tradycyjnych niezmiernie rzadko. 
Inaczej jest z mediami społecznościowymi.
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Cel, zakres, metody

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie 
czytelnikowi związanemu z  branżą kultury 
podstawowych mechanizmów rządzących 
dystrybucją treści w  mediach społecznoś-
ciowych oraz najważniejszych zasad projek-
towania komunikatów przeznaczonych do 
publikacji w mediach tego typu. Szczególny 
nacisk został położony na omówienie ko-
munikacji w  najpopularniejszym serwisie 
społecznościowym w Polsce, jakim jest Fa-
cebook, a dodatkowo – w serwisach YouTube 
i Twitter.

Zwrócono uwagę m.in. na wskazanie czę-
stotliwości, pory i  formatu komunikatów, 
czynników pozwalających na dotarcie do 
większej liczby odbiorców oraz omówienie 
praktycznego znaczenia interakcji z  odbior-
cami. Przytoczono także podstawowe funkcje 
komunikacji w  mediach społecznościowych 
oraz podkreślono istotność odpowiedniej 
wartości merytorycznej publikowanych tre-
ści, zarówno dla odbiorców, jak i dla instytucji 
kultury. Opracowanie powstało na podstawie 
niepublikowanych badań własnych, wykony-
wanych w  toku przygotowywania rozprawy 

doktorskiej. Część wniosków wynika także 
z  praktycznego doświadczenia płynącego 
z  komercyjnej działalności autora związa-
nej z  promocją firm i  instytucji w  mediach 
społecznościowych. Twarde dane poparto 
odniesieniami do wiarygodnych źródeł elek-
tronicznych, które w szybko zmieniającym się 
świecie mediów społecznościowych wyróż-
niają się aktualnością i rzetelnością. 

Zarządzanie własnym medium

Od początku swego istnienia serwisy społecz-
nościowe udostępniają każdemu podmiotowi, 
który jest gotów z  nich skorzystać, własne 
medium1. Czy jest to fan page na Faceboo-
ku, kanał na YouTubie czy konto na Twitterze 
– a więc w serwisach obecnie najodpowied-
niejszych dla działalności instytucji kultury 
w mediach społecznościowych – zarządzanie 
każdym z  tych mediów należy potraktować 
z  całą powagą. Kluczem do odpowiedniego 
wykorzystania tkwiącego w  nich potencja-
łu jest poznanie mechanizmów rządzących 
dystrybucją treści w  ich wewnętrznych eko-
systemach (technologiczne projektowanie 
komunikacji w mediach społecznościowych) 

1 Zgodnie z modelem POEM: Paid-Owned-Earned-Media: media własne (owned media) – np. własny program, audycja, gazeta, 
strona www, media społecznościowe; media płatne (paid media) – np. reklama; media uzyskane (earned media) – np. wirusowe 
rozprzestrzenianie się treści. Zobacz: S. Corcoran, Defining earned, owned and paid media, “Forrester”, 16 grudnia 2009, http://bit.ly/
YOuIdG [odczyt z 10.02. 2013].
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oraz zrozumienie sytuacji i potrzeb odbiorcy 
komunikacji, a  także potencjału wydawni-
czego instytucji (merytoryczne projektowanie 
komunikacji w mediach społecznościowych).

Technologiczne projektowanie komunikacji 
w mediach społecznościowych – prenume-
ratywność

W  toku korzystania z  mediów społecznoś-
ciowych można stwierdzić, że każde takie 
medium ma dwie charakterystyczne cechy. 
Pierwszą z  nich jest prenumeratywność 
– fakt, iż poprzez zainicjowanie relacji (po-
lubienie strony na Facebooku, zasubskry-
bowanie kanału na YouTubie, dodanie do 
obserwowanych na Twitterze) prenumeru-
jąca strona – użytkownik – godzi się na od-
bieranie komunikatów publikowanych przez 
zaprenumerowaną stronę relacji. Przy czym 
każdy użytkownik inicjuje relacje z wieloma 
zróżnicowanymi nadawcami treści i pragnie, 
aby publikowane w jego kierunku komunika-
ty odzwierciedlały to zróżnicowanie. Należy 
więc wziąć pod uwagę, że zbyt częste pub-
likowanie komunikatów, np. co pięć minut, 
jest zwykłym zaśmiecaniem strumieni sub-
skrypcji osób prenumerujących publikowane 
przez nadawcę treści. Strumienie okazują się 
pełne wpisów pochodzących od jednego tyl-
ko nadawcy, przerywanych z rzadka wpisami 
pozostałych. Tego typu komunikacja potrak-
towana zostanie przez odbiorców jako spam, 
a relacja ze zbyt często publikującym nadaw-
cą zostanie zerwana. Z drugiej strony, komu-
nikaty nie mogą być zbyt rzadkie, aby mogły 
spełniać cele nadawcy. Optymalna częstotli-
wość publikacji zostanie zarekomendowana 
w dalszej części artykułu.

Technologiczne projektowanie komunika-
cji w  mediach społecznościowych – nośna 
funkcja interakcji

Drugą z fundamentalnych cech mediów spo-
łecznościowych, które można wyróżnić dzięki 
doświadczeniu, jest nośna funkcja interakcji. 
Oznacza to, że każda interakcja użytkownika 
medium społecznościowego z komunikatem 
powoduje, iż informacja o tej interakcji zosta-
je przekazana za pośrednictwem infrastruk-
tury technicznej serwisu społecznościowego 
do osób, które znajdują się w sieci społecz-
nościowej tejże osoby, w danym medium. To 
znaczy: jeśli użytkownik polubi/ skomentuje/ 
udostępni post na Facebooku, jego znajo-
mi się o  tym dowiedzą. Zatem w przypadku 
wygenerowania interakcji z  opublikowanym 
komunikatem nadawca dociera dalej niż 
tylko do swoich fanów/ subskrybentów/ ob-
serwujących – dociera także do znajomych 
osób, które interakcję wygenerowały, a więc 
do osób także potencjalnie znajdujących się 
w grupie docelowej nadawcy2.

Częstotliwość i pory publikacji

Te dwie cechy mediów społecznościowych 
pozwalają ustalić technologiczną strategię 
publikacji – formę i  częstotliwość postów. 
Dzienna liczba publikowanych komunikatów, 
która nie złamie społecznościowej netykiety 
i nie zostanie uznana za spam zaśmiecający 
strumień subskrypcji użytkownika serwisu, 
jest zależna od charakterystyki danego me-
dium społecznościowego. W  praktycznym 
przybliżeniu można stwierdzić, iż w serwisie 
Facebook optymalne jest publikowanie dwa, 
trzy razy dziennie, z  dwu-czterogodzinnymi 

2 Ilustruje to działanie mediów uzyskanych (earned) w mediach społecznościowych.
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przerwami między komunikatami, co po-
twierdzają także badania skuteczności ko-
munikacji w  portalu3; w  serwisie YouTube 
– najrzadziej raz w  tygodniu, najczęściej raz 
dziennie; w mikroblogu Twitter – kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt razy dziennie, w odpo-
wiednich odstępach. Pory publikowania nale-
ży dobrać do grupy docelowej, np. jeśli celem 
jest dotarcie do osób, które nie korzystają 
w czasie pracy z mediów społecznościowych, 
należy wziąć to pod uwagę; jeśli korzystają 
– należy to wykorzystać i  publikować, kiedy 
korzystają z nich najczęściej (po przyjściu do 
pracy, w  porze obiadowej, przed wyjściem 
z pracy).

Wpływ algorytmu Facebooka – edge rank 
oraz formatu publikacji na dystrybucję tre-
ści w serwisie

Większe wyzwanie stanowi tworzenie komu-
nikatów, które będą generować interakcje, 
dzięki czemu dotrą dalej niż tylko do bez-
pośrednich ich subskrybentów. Właściwość 
ta zależy zarówno od merytorycznej jakości 
projektowanych treści, omówionej w dalszej 
części artykułu, jak i  od technologicznych 
aspektów ich dystrybucji. Jest także unikalna 
dla każdego serwisu społecznościowego.

W  przypadku Facebooka kluczowe jest 
uświadomienie sobie faktu, że komunikaty 
publikowane przez fan page nigdy nie docie-
rają do wszystkich fanów strony4. Jest to spo-
wodowane istnieniem algorytmu Facebooka 
o nazwie edge rank5. Decyduje on o tym, jakie 
treści pojawiają się w aktualnościach (news 

feed) użytkowników serwisu. Nie pojawia-
ją się tam wszystkie subskrybowane treści, 
a tylko te, które edge rank uzna za najbardziej 
dla danego użytkownika interesujące.

W  procesie doboru treści względem ich 
odpowiedniości dla odbiorcy brane są pod 
uwagę trzy czynniki. Pierwszy z nich to wiek 
postu. Posty nowsze z większym prawdopo-
dobieństwem pojawią się w  aktualnościach 
fanów niż posty starsze, przy czym żywot-
ność postu na Facebooku określa się na 
kilka godzin. Stąd sugerowane wcześniej 
publikowanie dwa, trzy razy dziennie, w kil-
kugodzinnych odstępach. Drugim czynnikiem 
jest waga postu, na którą składa się liczba 
i  jakość interakcji, w  jakie weszli z nim inni 
użytkownicy serwisu, przy czym największą 
wagę mają udostępnienia, następnie komen-
tarze, a na końcu kliknięcia „lubię to”. Innymi 
słowy, im więcej udostępnień, komentarzy 
i kliknięć „lubię to” wygenerował post, z tym 
większym prawdopodobieństwem pojawi się 
on na tablicach fanów strony, która go opub-
likowała. Trzecim z czynników wpływających 
na edge rank jest tzw. bliskość fana i strony: 
im częściej wchodził on w interakcje ze stroną 
w przeszłości, z tym większym prawdopodo-
bieństwem posty przez tę stronę publikowa-
ne pojawią się w jego aktualnościach, ponie-
waż algorytm uzna je za prawdopodobnie dla 
danego użytkownika interesujące. W  sumie: 
aby dotrzeć z komunikatami do jak najwięk-
szej liczby fanów strony na Facebooku, należy 
publikować odpowiednio często i generować 
maksymalną liczbę interakcji, pamiętając 
jednak o  tym, aby publikowane treści były 

3 Zob. J. Constine, Study: Facebook Pages Shouldn’t Post More Than 1x Every 3 hours, “TechCrunch” 17 stycznia 2012,  
http://tcrn.ch/YOuJye [odczyt z 10.02.2013].

4 Według badań, treści niewspomagane płatnościami docierają średnio do 16% fanów. Zob. T. Wasserman, Facebook Tells Brands 
the Percentage of Fans Who See Their Posts, “Mashable”, 24 maja 2012, http://on.mash.to/YOuOlq [odczyt z 10.02.2013].

5 Zob. J. Lodico, 6 Tips to Increase Your Facebook EdgeRank and Exposure, “Social Media Examiner”, 28 kwietnia 2011,  
http://bit.ly/ZBCE66 [odczyt z 10.02.2013].
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związane z podmiotem publikującym i reali-
zowały jego cele6. Koniecznie trzeba również 
pamiętać o  odpowiadaniu na interakcje ze 
strony odbiorców oraz o dalszym ich genero-
waniu, ciągle w odniesieniu do tego samego 
komunikatu, który był ich pierwotnym źród-
łem: o odpowiadaniu na pytania, prowadzeniu 
dyskusji i budowaniu długotrwałych relacji.

Istotnym czynnikiem technologicznym wpły-
wającym na popularność treści publikowanych 
w  serwisie Facebook jest także ich format. 
Okazuje się, że najchętniej użytkownicy ser-
wisu wchodzą w  interakcje z grafikami/ foto-
grafiami oraz ze statusami czysto tekstowymi. 
Najmniej chętnie reagują na posty zawierające 
sam link. Średnim, lecz większym niż linki, za-
interesowaniem cieszą się publikowane bez-
pośrednio w serwisie materiały wideo7.

Technologiczne projektowanie komunikacji 
w mediach społecznościowych – Twitter

W przypadku Twittera są dwie drogi. Istnieje 
możliwość zintegrowania strony na Faceboo-
ku i konta na Twitterze w taki sposób, aby tre-
ści publikowane w  pierwszym serwisie były 
automatycznie publikowane w  mikroblogu8. 
Aktywność na Twitterze sprowadza się wtedy 
do reagowania na interakcje ze strony użyt-
kowników serwisu. Rozwiązanie to można 
polecić jedynie w przypadku braku zasobów 
potrzebnych do niezależnego – od strony fa-
nowskiej na Facebooku – obsługiwania konta 
na Twitterze. W przypadku prowadzenia pro-

fesjonalnej – i niezależnej od innych kanałów 
komunikacji w  mediach społecznościowych 
– obecności w tym serwisie każdy komunikat 
powinien zawierać dwa, trzy kanoniczne ele-
menty: treść tekstową, opcjonalnie skrócony 
link9 (lub grafikę) oraz hashtag. Treść powin-
na w  zwięzły, rzetelny i  zachęcający sposób 
opisywać, co znajduje się w  podlinkowanym 
komunikacie. Hashtag, czyli znak #, stawiamy 
przed słowem, które określa tematykę komu-
nikatu. Na przykład jeśli dotyczy on premiery 
nowego spektaklu krakowskiego teatru, moż-
na go oznaczyć: #teatr #krakow #sennocylet-
niej. Hashtagi służą użytkownikom Twittera do 
wyszukiwania interesujących ich treści. Nie 
stosuje się w  nich polskich znaków ani roz-
łączania słów. Długość komunikatu nie może 
przekroczyć 140 znaków.

Technologiczne projektowanie komunikacji 
w mediach społecznościowych – YouTube

Przy technologicznym opracowywaniu tre-
ści wideo publikowanych w serwisie YouTube 
należy pamiętać o  adekwatnym zatytułowa-
niu materiału, opisaniu go oraz dodaniu od-
powiednich tagów, co pozwoli na łatwiejsze 
odnalezienie go w  wyszukiwarce serwisu10. 
W montażu materiału wideo bardzo pomocne 
może się okazać darmowe narzędzie YouTube 
Editor11. Umożliwia ono m.in. przycinanie i łą-
czenie klipów, dodawanie efektów przejścia 
między ujęciami, dodawanie muzyki i tekstu.

6 Modną nazwą treści, które generują interakcje, ale nie realizują celów podmiotu je publikującego, jest określenie „żebrolajki”. 
Odnosi się ono do publikowania sympatycznych zdjęć dzieci, zwierząt lub o tematyce lekko erotycznej, nawiązywanie do dat i dni 
tygodnia, np. „znowu poniedziałek”, „nareszcie weekend”, itp. 

7 Zob. M.J. Arnold, Optimizing Facebook Engagement – Text, Links, Photos or Videos?, “Social Media today”, 13 czerwca 2012,  
http://bit.ly/ZBCv2r [odczyt z 10.02.2013].

8 Twitter jest mikroblogiem. Integracji można dokonać pod adresem facebook.com/twister.
9 Popularnym serwisem do skracania długich linków jest bit.ly.
10 Wyszukiwarka YouTube jest drugą największą wyszukiwarką internetową świata po Google.com.  

Zob. G. Derek, YouTube: The Monster Search Engine You Can’t Ignore, http://bit.ly/YOuSSa [odczyt z 10.02.2013].
11 YouTube.com/editor – w przypadku skorzystania z tego narzędzia nie będzie możliwe zarabianie na materiałach wideo w ten 

sposób utworzonych; opłaty za reklamy wyświetlane przy klipach będą zasilać wyłącznie konto serwisu, nie właściciela kanału.
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Merytoryczne projektowanie komunikacji 
w mediach społecznościowych

Technologiczny aspekt projektowania treści 
publikowanych w  mediach społecznościo-
wych, jakkolwiek bardzo istotny, powinien 
jednak pełnić rolę służebną wobec meryto-
rycznego. To właśnie dobrze zaprojektowane 
od strony merytorycznej komunikaty pozwa-
lają na realizację celów obecności instytucji 
kultury w tych mediach. A cele te, choć cha-
rakterystyczne i unikalne dla każdej instytucji 
(poparte głęboką analizą oraz opracowaniem 
strategii promocji i  komunikacji), powinny 
brać pod uwagę portfel funkcji, w jakich moż-
na wykorzystać dane medium społecznoś-
ciowe. Oraz to, jakich funkcji pełnić ono nie 
może.

Funkcje, w jakich wykorzystywane są media 
społecznościowe

Wśród powszechnych sposobów użycia me-
diów społecznościowych można wyróżnić 
stosowanie ich do celów informacyjnych, 
PR-owych, marketingowych i  promocyjnych 
(konkursy, zniżki, kampanie), wizerunko-
wych, budowania i  rozwijania świadomości 
marki, obsługi klienta (odpowiadanie na 
pytania, sugerowanie najlepszych rozwią-
zań), crowdsourcingowych (czerpanie wiedzy 
o  funkcjonowaniu instytucji od odbiorców jej 
działalności), edukacyjnych, misyjnych, lojal-
nościowych czy wreszcie sprzedażowych, np. 
biletów, prenumerat itp. W ich kontekście na-
leży jednak pamiętać, że publikowane treści 
trafiają do strumieni subskrypcji odbiorców, 
a  ci nie chcą w  nich widzieć komunikatów 
nachalnie reklamowych, znanych z  marke-
tingu tradycyjnego, i traktują takie treści jako 
spam. Instytucje kultury muszą sobie uświa-
domić, że obecność w mediach społecznoś-

ciowych jest odpowiednikiem zarządzania 
własnym medium, byciem wydawcą treści 
interesujących dla ich grupy docelowej, za-
spokajających jej oczekiwania i potrzeby oraz 
niosących dla niej unikalną wartość, a  nie 
kolejnym kanałem dystrybucji tradycyjnych 
komunikatów marketingowych.

Znaczenie dostępu do unikalnych treści

Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie analizy 
dostępu instytucji kultury do treści unikal-
nych, takich, których może być ona pierw-
szym nadawcą. W  przypadku teatru mogą 
to być zdjęcia z prób, garderoby, magazynu, 
rozmowy z  twórcami. W przypadku muzeów 
– przygotowania do wernisażów, wywiady 
z  artystami i  gośćmi, pierwsze zapowiedzi 
bliższych i dalszych planów artystycznych in-
stytucji i osób z nią związanych. Warto także 
pamiętać, że każda instytucja kultury to spo-
łeczność ekspertów w różnych gałęziach kul-
tury, którzy swoim głosem mogą przemawiać 
poprzez posiadane przez instytucję media 
społecznościowe, budując jej elitarny z jednej 
strony, a otwarty z drugiej wizerunek. Jakość 
techniczna treści w mediach społecznościo-
wych ma znaczenie drugorzędne. Bardziej 
liczy się treść niż forma.
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  9Podsumowanie 
 

Planując działania w mediach społecznościo-
wych, należy pamiętać, że media te oferują in-
stytucjom kultury, tak jak powierzchnia rekla-
mowa czy czas antenowy, uwagę osób z grup 
docelowych, ale także dużo więcej – możli-
wość tworzenia społeczności z  nieznających 
się ze sobą odbiorców działań instytucji i wpły-
wania na tę społeczność. Jest to uniwersalny 
cel instytucji kultury, a dążenie do realizowa-
nia go powinno przypominać o różnicy między 
projektowaniem treści marketingowych a za-
sadami planowania i prowadzenia komunika-
cji z odbiorcami własnego medium. Poznanie 
podstawowych mechanizmów rządzących dys-
trybucją treści w mediach społecznościowych 
oraz zaleceń przytoczonych w niniejszym ar-
tykule powinno pomóc w  wykorzystaniu ko-
munikacyjnego potencjału instytucji kultury 
w funkcji realizacji celów jej działalności.

Summary

Social media commercial usage is growing 
significantly. Also cultural institutions are 
making use of it. In this article the basics 
of cultural institutions social media content 
design principles are explained. Both, the 
technological (infrastructural conditioning of 
content distribution) and the substantial (re-
ferring to the quality, uniqueness and value 
for customers) aspects of content design and 
distribution are analyzed.
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