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POWIETRZU

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę przybliżenia narzędzi promocji stosowanych przez instytucje kultury. 

Omówienie ich uszczegółowiono na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu. 
Autorka chciała podkreślić konieczność prowadzenia działań promocyjnych przez te podmioty, 
zwłaszcza wobec faktu, że stanowią one składnik produktu turystycznego regionu i są obok in
nych atrakcji turystycznych, przedmiotem wyborów konsumenta. Szczególną uwagę poświęcono 
obecności muzeów w internecie, dokonując na potrzeby opracowania analizy stron muzeów i ich 
zawartości oraz powiązanych z nimi adresów.
Słowa kluczowe: muzeum na wolnym powietrzu, instytucje kultury, promocja, internet

W prow adzenie

Współczesna komercjalizacja życia oraz nasycenie rynku na każdej jego 
płaszczyźnie determinuje konieczność prowadzenia działań promocyjnych 
przez wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego, nie tylko tych, 
nastawionych na rentowność podejmowanych działań, których istotą funkcjo
nowania jest zysk. Kryterium opłacalności zaczyna zresztą wkraczać w sfery 
mierzone dotychczas innymi kategoriami. Jedną z nich jest szeroko rozumiana 
kultura. Podstawą egzystencji instytucji kultury jest upowszechnianie kultury. 
Coraz częściej jednak kondycja finansowa tego typu instytucji zaczyna stano
wić problem dla jednostek zobligowanych do finansowania ich bytu, a efekty
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działalności zaczynają być mierzone wielkością uzyskanych przez nie docho
dów.

Coraz częściej mówi się więc o konieczności ograniczania zakresu ich fi
nansowania czy zamykania ich części (np. bibliotek). Tymczasem, jak  stwier
dził australijski ekonomista kultury -  David Throsby: „kontakt ze sztuką, 
uczestnictwo w kulturze jest takim samym elementem zrównoważonego życia 
jak  zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna i czyste powietrze”. Istnienie instytu
cji kultury, nawet w świecie o tak materialistycznym nastawieniu, wydaje się 
być nieodzowne. Równie nieuchronne jest jednak dostosowanie ich funkcji 
i proponowanej aktywności do potrzeb czy też oczekiwań współczesnego od
biorcy. To zaś rodzi wyraźny dysonans, jako że sztuka ze swej natury winna 
być oryginalna i wyjątkowa, a przez to ekskluzywna i skierowana do wybrane
go kręgu. Najgorszym zaś jej przewinieniem jest komercjalizacja i produkcja 
pod konkretne gusta. Jak się jednak okazuje, coraz większe grono osób zaczyna 
dostrzegać niewłaściwość takiego podejścia.

Oderwanie kultury od realiów i brak jej oparcia w społeczeństwie nie jest 
już atutem, a zaczyna być postrzegane jako ograniczanie jej rozwoju. Zauważa 
to M. Bucholz, stwierdzając (nieco sarkastycznie): „wizja kultury nadal jest 
przeciążona romantycznym mitem artysty z jego idealizmem i indywiduali
zmem. (...) Jest to mit wyobcowania, elitaryzmu i nieusuwalnej niemożności 
porozumienia między artystycznymi jednostkami a nieartystycznym ogółem. 
(...) jest to mit artysty, którego roszczenia wobec otoczenia (w tym majątkowe) 
są z definicji zasadne, nawet jeśli wyrażane i motywowane w sposób trudny do 
zrozumienia, a to, że otoczenie ich nie spełnia, przypisać należy małostkowej, 
drobnomieszczańskiej naturze ogółu i brakowi zrozumienia dla sztuki”2. Po
dobne stanowisko zaprezentowano też w poglądach głoszonych na zorganizo
wanym w 2009 roku Kongresie Kultury Polskiej, na którym wyraźnie wskazano 
potrzebę zmiany myślenia o kulturze, jej roli i znaczeniu we współczesnym 
społeczeństwie. Jak zgodnie stwierdzono „kultura nie tylko poprawia jakość 
życia, lecz także przynosi zyski -  zarówno społeczne, jak i ekonomiczne”.

Stało się to podstawą dla kampanii pod nazwą „kultura się liczy”, podjętej 
przez Narodowe Centrum Kultury, której założenie strategiczne sformułowano 
jako: „Kultura zaliczana jest często wyłącznie do sfery generującej koszty. Po
strzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Tymczasem to ona sprzyja

2 M. Bucholz, Jak sprzedawać kulturę, czyli o znaczeniu wizerunku instytucji kultury dla pro
mocji sponsoringu, http://kulturasieliczy.pl/jak-sprzedawac-kulture-czyli-o-znaczeniu-wizerunku- 
instytucji-kultury-dla-promocji-sponsoringu/ (20.02.2013).

http://kulturasieliczy.pl/jak-sprzedawac-kulture-czyli-o-znaczeniu-wizerunku-
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rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Kultura uczestniczy w nim za sprawą 
przemysłów kreatywnych. Niemniej ważny jest wpływ pośredni, w postaci pod
trzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, 
wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego”3.

Nie warto więc dywagować nad tym, czy kultura winna być oderwana od 
rzeczywistości, unikatowa i przez to niezrozumiana przez ogół. Warto nato
miast zastanowić się, jak we współczesnym świecie nasyconym różnorodnymi 
formami aktywności, zmasowanym przekazem komunikacyjnym i będącym 
areną walki o uwagę adresata, winny odnaleźć się instytucje kultury.

Znaczenie komunikacji marketingowej w funkcjonowaniu instytucji kultury

Funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce reguluje Ustawa o organizowa
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W art. 2 tej ustawy zawarto wy
szczególnienie podmiotów zaliczanych do tej grupy: „Formami organizacyjny
mi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filhar
monie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, 
ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w róż
nych dziedzinach kultury”4. Ich działalność z mocy ustawy (art. 1) polega na 
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W znaczeniu marketingowym 
natomiast, wszystkie wyszczególnione instytucje są podmiotami rynku, podle
gającymi takim samym prawom, jak  pozostali jego uczestnicy. Muszą one za
tem liczyć się z popytem na świadczone przez siebie usługi, z konkurencją in
nych, substytucyjnych dóbr i nade wszystko, ze zmieniającymi się gustami 
klientów. Z punktu widzenia nabywcy, są bowiem dostawcami na rynek różno
rodnych produktów, służących zaspokojeniu jego potrzeb duchowych.

Sztuka teatralna, wystawa w galerii, koncert, film czy ekspozycja muzealna 
stanowią pakiet ofertowy, który przez klienta rozpatrywany będzie wespół 
z wizytą w parku rozrywki, meczem piłki nożnej czy nawet spotkaniem towa
rzyskim w pubie. O tym, którą z form przyjemnego spędzania czasu wybierze, 
będzie jej atrakcyjność, dostępność, ale też sama świadomość istnienia określo
nej atrakcji i możliwości skorzystania z niej. Nieodzowna jest więc komunika
cja marketingowa, według klasycznej już dziś definicji, rozumiana jako proces

3 OKSL, http://kulturasieliczy.pl/o-kampanii/ (20.02.2013)
4 Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

DzU z 1991, nr 114, poz. 493.
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przekazywania informacji innym podmiotom, o skuteczności którego świadczy 
jakość informacji zwrotnej5.

Konieczności stosowania działań promocyjnych, będących sposobem na 
prowadzenie dialogu z otoczeniem, nie kwestionuje dziś zdecydowana więk
szość podmiotów życia społeczno-gospodarczego. Do stosujących narzędzia 
promocji przedsiębiorstw dołączyły fundacje, szkoły i uczelnie, jednostki samo
rządu terytorialnego, organizacje sportowe, partie polityczne, różnego typu 
stowarzyszenia, a nawet indywidualne osoby (politycy, artyści) oraz instytucje 
kultury. Zwłaszcza w odniesieniu do ostatniej grupy, borykającej się z niedosta
tecznym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców i malejącym 
popytem na rozrywkę z „wyższej półki”, znaczenie promocji wydaje się być 
niedoceniane. Jej ranga jest tym istotniejsza, że same instytucje kultury, z racji 
adresata swojej oferty, są specyficznymi uczestnikami rynku. Ze względu na 
charakter prowadzonej działalności nabywcami ich produktów są w równym 
stopniu mieszkańcy, jak też turyści. Oferta instytucji kulturalnych stanowi istot
ny element atrakcyjności miejsca i należy do grupy tzw. produktów turystycz
nych. Z definicji mogą być nimi bowiem: rzeczy, usługi, wydarzenia, imprezy, 
obiekty, szlaki, obszary6. Może to zatem być także spektakl teatralny, seans 
filmowy, koncert, wernisaż sztuki czy impreza plenerowa na dziedzińcu mu
zeum, jak  również sam budynek i teren muzeum.

Analizując znaczenie promocji w działalności instytucji kultury należałoby 
odnieść się do jej podstawowych celów7. Trudno przecenić informacyjną funk
cję promocji w kontekście powiadamiania turystów o znajdujących się na da
nym obszarze atrakcyjnych obiektach kultury lub wydarzeniach z tej dziedziny. 
Wiedza na ten temat może wręcz stanowić zasadniczy argument w decyzjach 
dotyczących destynacji turystycznej. Nakłaniająca funkcja promocji wyrażać się 
będzie w prezentowaniu zainteresowanym walorów oferowanego produktu 
i wartości, o jakie się wzbogacą, stając się jego nabywcami. Promocja przypo
minająca skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców obszaru, ale 
może też stanowić element budowania więzi turysty z miejscem i zachęcać go 
do ponownych odwiedzin. Trudno przy tym jednoznacznie wyizolować cele 
przekazu promocyjnego, z uwagi na charakter części produktów kulturalnych. 
Ich specyfika zakłada bowiem naturalną zmienność, a stałe jest w zasadzie tylko

5 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 1998, s. 646.

6 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 74.
7 J.C. Holloway, C. Robinson, Marketing w turystyce, PWE. Warszawa 1997, s. 173.
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miejsce udostępniania ich nabywcy (np. repertuar teatru, kina, wystawy, wyda
rzenia plenerowe itp.). Stąd promocja informująca, np. o otwartej w muzeum 
wystawie czasowej, będzie zarazem pełniła funkcję przypominającą w utrwala
niu wiedzy na temat istnienia samego muzeum.

W promocji produktów oferowanych nabywcom przez instytucje kultury 
znajdzie zastosowanie zarówno strategia p u sh , jak i p u ll. P u ll  przez docieranie 
z bezpośrednim przekazem do odbiorcy i przedstawianie walorów oferty ma 
skutkować chęcią odwiedzin promowanego miejsca. Rezultatem tej chęci bę
dzie samodzielne poszukiwanie przez potencjalnego nabywcę możliwości reali
zacji powziętego zamiaru. Strategia p u s h  natomiast będzie opierała się na docie
raniu z informacją (a nawet stałej współpracy) do biur podróży, punktów infor
macji turystycznej, urzędów miast czy przedsiębiorstw świadczących, np. usługi 
hotelowe czy gastronomiczne, w celu przyłączenia się do pakietu oferowanych 
turyście atrakcji w miejscu pobytu8. Jest to działanie korzystne dla obu stron. 
Instytucje zyskują rekomendację swoich walorów przez osoby trzecie, co uwia
rygodnia ich w oczach klientów oraz umożliwia dotarcie z informacją o ich 
istnieniu do szerszego grona. Podmioty rekomendujące natomiast, polecając 
dostępne na danym obszarze atrakcje kulturalne, uatrakcyjniają zarazem własną 
ofertę. Wachlarz narzędzi stosowanych w obu rodzajach promocji jest bardzo 
szeroki, a dynamicznie zmieniający się rynek ciągle generuje nowe ich formy.

N arzędzia prom ocji w instytucjach kultury

W komunikacji instytucji kultury z otoczeniem możliwe do zastosowania 
narzędzia promocji mix są takie same, jak  te wykorzystywane na rynku pozo
stałych dóbr i usług. Instytucje mają do dyspozycji promocję masową, czyli 
reklamę (a d vertis in g ), public relations oraz promocję osobistą (p e rso n a lse llin g )  

i promocję sprzedaży (sa le s  p ro m o tio n )9.
Instytucje kultury korzystają z narzędzi reklamy, używając jednak głównie 

nośników o zasięgu lokalnym. Będą to więc ogłoszenia w lokalnej prasie, lo
kalnej telewizji, radio, regionalne informatory kulturalne, również materiały 
drukowane -  ulotki, foldery, broszury, plakaty. Medium o nieograniczonym 
zasięgu natomiast to wszechobecny internet. Dziś nikt już nie neguje koniecz
ności istnienia każdego szanującego się uczestnika rynku w światowej sieci. 
Zasięg i rozmiar działalności online instytucji kultury jest jednak bardzo zróżni

8 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 848.

9 E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 300, 345, 377.
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cowany i to nawet w obrębie placówek tego samego typu. Niemal każda insty
tucja ma stronę internetową, część z nich to tylko prosta informacja o ofercie, 
lokalizacji, godzinach otwarcia i cenach, adres kontaktu mailowego itp. Można 
jednak spotkać też witryny interaktywne, zawierające rozbudowane informacje, 
odnośniki do podstron czy innych powiązanych obiektów. Instytucje oferują tą 
drogą, np. rezerwację biletu w czasie rzeczywistym lub jego zakup i płatność 
online za pomocą operatorów płatności internetowych. Stwarzają możliwość 
odsłuchania muzyki, obejrzenia fragmentów wywiadów czy relacji z minionych 
wydarzeń, proponują wirtualną wycieczkę po wnętrzach. Mają też swoje konta 
na Facebooku, Myspace, Youtube, Nk, Twitterze. Współpracują z serwisami 
internetowymi zakupów grupowych (typu: Groupon, Gruper, SweetDeal, Fast
Deal, Citeam itp.). Polecają nawzajem organizacje partnerskie, inne ciekawe 
strony, reklamują swoich sponsorów. W zależności od rodzaju instytucji kultu
ry, strony www mogą być wręcz podstawowym sposobem na komunikowanie 
się z użytkownikami. Za pomocą maila, ale też komunikatorów typu Gadu- 
Gadu czy Skype.

W promocji sprzedaży instytucje kultury wykorzystują wspomnianą już 
współpracę z witrynami zakupów grupowych, ale też karnety (np. filharmonie), 
karty klubowe (np. karta Klubu Nauczyciela upoważnia do rabatów w wybra
nych teatrach i kinach), sprzedaż wiązaną (np. zakup biletu do muzeum umoż
liwia skorzystanie ze zniżki lub bezpłatnego wejścia do innego obiektu muzeal
nego) czy przedsprzedaż (po niższych cenach).

W wypadku narzędzia promocji, jakim jest sprzedaż osobista, tak ważna 
w obrocie usługami, można mówić o stosunkowo niewielkim jej znaczeniu 
w instytucji kultury. Instytucje te zwykle (np. teatry, kina, filharmonie, opera) 
oferują nabywcy specyficzny, ale zarazem, w pewnym sensie, jednorodny pro
dukt (seans, spektakl, koncert), a rola sprzedawcy ogranicza się do umożliwie
nia klientowi nabycia biletu upoważniającego do obejrzenia widowiska. Na 
jego decyzję zakupu będą więc miały wpływ inne, niż zachowanie sprzedające
go, czynniki: sam charakter produktu, jego postrzegana atrakcyjność i wyjątko
wość, okoliczności i motywy zakupu, dogodność czasu, w dalszej kolejności 
cena. W odróżnieniu od przeważającej części innych usług, osoba bezpośrednio 
sprzedająca prawa do uczestnictwa w takim wydarzeniu ma więc znikomy 
wpływ na jego ostateczny kształt i w tym sensie nie jest współtwórcą produktu 
finalnego.

Działania podejmowane w ramach public relations będą natomiast obejmo
wały współpracę z lokalnymi mediami (choćby dbałość o to, aby żadne wyda



Promocja instytucji kultury na przykładzie muzeów. 65

rzenia, a zwłaszcza te o niecodziennym charakterze, nie pozostały bez odzewu), 
środki identyfikacji wizualnej (logo, kolorystyka) mające tworzyć spójny i roz
poznawalny wizerunek instytucji, udostępnianie swoich pomieszczeń na np. 
ważne dla miasta czy lokalnego środowiska wydarzenia, podnosząc tym rangę 
imprezy (np. gala biznesu w sali teatralnej), angażowanie się w akcje charyta
tywne. Jedynym narzędziem, które w wypadku instytucji kultury będzie miało 
odwrotne znaczenie jest sponsoring. Z powodu charakteru działalności oraz 
zasad finansowania, to instytucje kultury będą obiektami sponsoringu, poszuku
jącymi chętnych do wsparcia i maj ącymi swój udział w budowaniu pożądanego 
wizerunku sponsora. Można by rzec, że mecenat kultury istniał od zawsze, 
przypisany z natury rzeczy bogatym i wpływowym, a otaczanie opieką artystów 
przynosiło prestiż i uznanie jednym i możliwość egzystencji -  drugim. Ta pro
sta zależność przez wieki nie straciła na aktualności.

Dla instytucji działających w obszarze kultury nie jest też obce sięganie po 
najnowocześniejsze środki przekazu promocyjnego. Jednym z takich narzędzi 
jest coraz szerzej wykorzystywany marketing sensoryczny. Dość powiedzieć, że 
na polskim rynku prekursorem wykorzystania, konkretnie marketingu zapa
chowego, był dystrybutor filmu Jana Jakuba Kolskiego „Jasminum”, który 
w 2006 roku w czterech kinach (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Kazimie
rzu), w dniu premiery, dla zwiększenia doznań widzów, rozpylił przy wejściu 
na salę kinową zapach jaśm inu10.

Zaprezentowany zasób środków, możliwych do wykorzystania przez insty
tucje kultury nie wyczerpuje tematu. Bardziej wnikliwa ich analiza możliwa jest 
jednak dopiero po uszczegółowieniu, jaka konkretnie instytucja podlega działa
niom promocji marketingowej. Muzea, a w szczególności muzea na wolnym 
powietrzu (o profilu etnograficznym), będące tematem niniejszego artykułu, są 
dobrym przykładem ukazania konieczności wszechstronnego podejścia do za
gadnienia promocji instytucji kultury 11.

10 Pachnące premiery Jasminum z  BM  Factus Polska, http://www.wirtualnemedia.pl/ 
artykul/pachnace-premiery-jasminum-z-bm-factus-polska (20.02.13).

11 Należy równocześnie pamiętać, że nie wszystkie instytucje kultury działają na zasadzie od
płatnego świadczenia usług (filharmonie, muzea, teatry, kina). Część z nich (biblioteki, domy 
kultury) są w założeniu ośrodkami popularyzującymi właściwą postawę społeczną wobec kultury, 
stąd z ustawy udostępniają swoje zasoby i świadczą usługi nieodpłatnie (lub za symboliczne 
wpisowe). Ich strategia promocji kierowała się będzie zatem nieco innymi zasadami niż przyto
czone powyżej przykłady, które jednak, z racji na przyjętą tematykę, nie są przedmiotem rozwa
żań w niniejszym opracowaniu.

http://www.wirtualnemedia.pl/
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W ykorzystanie narzędzi prom ocji w m uzeach na wolnym powietrzu

Zgodnie z ustawą, muzea, będące zarazem instytucjami kultury, mogą mieć 
charakter państwowy lub samorządowy12. Dokładne ich zestawienie znajduje 
się na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego13. Ponadto, 
muzea mogą być też prowadzone przez towarzystwa, fundacje, przedsiębior
stwa oraz osoby prywatne. Nie istnieje przy tym żaden przepis, który stanowił
by o tym, jak  klasyfikować je  tematycznie. Stwarza to pewną trudność w jedno
znacznym wyszczególnieniu muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu, 
będących zarazem instytucjami kultury. Niejednoznaczne są zapisy w dostęp
nych źródłach. Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu zrzesza 38 ta
kich obiektów, jednak sześciu z nich nie ma na ministerialnej liście instytucji 
kultury14. Portal skanseny.net podaje ich 6015, popularna Wikipedia -  4616, zaś 
prywatna strona pasjonata tej tematyki, Wojciecha Litewiaka, aż 10517. Nie 
wszystkie z wyszczególnionych muzeów spełniają jednak podany wyżej waru
nek. Zestawiając dostępne wykazy z rejestrem Ministerstwa Kultury wyodręb
niono ostatecznie 47 takich obiektów w Polsce18. Wszystkie one są instytucjami 
o charakterze samorządowym. Część z nich funkcjonuje jako samodzielne jed 
nostki, część stanowi oddział muzeum okręgowego o bardziej wszechstronnym 
charakterze.

Muzea są jednymi z nielicznych instytucji kultury (obok galerii sztuki), któ
rych liczba sukcesywnie się zwiększa. Według danych Głównego Urzędu Staty
stycznego, ich liczba z 563 jednostek w roku 1990 wzrosła do 782 w 2010 roku. 
Tymczasem liczba innych instytucji kultury albo z roku na rok spada, albo notu
je  wahania (tab. 1). Na podstawie tych danych można więc wnioskować, że 
tworzenie się nowych muzeów jest wynikiem rosnącego zapotrzebowania na

12 Ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu., art. 8, 9.
13 http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departament-dziedzictwa- 

kulturowego.php (20.02.13).
14 Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, http://muzeaskansenowskie.eu/indexm.php?r=6

(20.02.13)
15 Lista polskich muzeów na wolnym powietrzu, http://www.skanseny.net/lista-skansenow

(20.02.13)
16 Skanseny etnograficzne, http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce#Muzea_etnogra 

ficzne_i_skanseny (20.02.13)
17 Publikacja za zgodą autora, http://skanseny.prv.pl/ (20.02.13)
18 Nie wyklucza to możliwości istnienia większej liczby tego typu obiektów. Uzależnione to 

może być również od sposobu kwalifikacji, bowiem część z omawianych muzeów ma w swoim 
składzie podległe jednostki zlokalizowane w kilku miejscach. Zatem muzeum, dla potrzeb niniej
szego opracowania, traktowane jako jeden obiekt, według innych kryteriów może być policzone 
jako kilka odrębnych placówek.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/departament-dziedzictwa-
http://muzeaskansenowskie.eu/indexm.php?r=6
http://www.skanseny.net/lista-skansenow
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce%23Muzea_etnogra
http://skanseny.prv.pl/
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tego typu atrakcje turystyczne, a więc zjawiskiem bardzo korzystnym dla mu
zeów. Oznacza to jednak równocześnie, że wzmaga się konkurencja w tej bran
ży, a trzeba pamiętać, że muzea muszą konkurować nie tyle między sobą, co 
z innymi obiektami, atrakcyjnymi z punktu widzenia turysty. Taka sytuacja 
wymusza na nich stosowanie różnorodnych i coraz bardziej wyrafinowanych 
środków konkurowania o klienta. Jest to zagadnienie dotyczące zwłaszcza mu
zeów etnograficznych na wolnym powietrzu, które ze względu na swój charak
ter, są obecne na rynku już od wielu lat. Jeszcze do niedawna miały one wypra
cowany scenariusz udostępniania zasobów muzealnych w statycznych ekspozy
cjach. Tymczasem zmieniające się otoczenie i rosnące wymagania klientów 
wymuszają podjęcie dodatkowego wysiłku w kreowaniu nowych sposobów 
zainteresowania odbiorcy. Za oczywiste przyjmują to twórcy nowo powstają
cych obiektów, wyposażając je  w cały zestaw multimedialnych środków prze
kazu i projektując ekspozycje oparte na czynnym udziale widza, co ponadto 
wymaga od niego zaangażowania pozostałych (poza wzrokiem) zmysłów. 
Przykłady ostatnich lat to Muzeum Nauki i Muzeum Powstania Styczniowego 
w Warszawie czy Podziemia Rynku w Krakowie.

Tabela 1
Liczba instytucji kultury w latach 2003-2009

Lata* Biblioteki Kina Muzea
Teatry 

i instytucje 
muzyczne

Domy 
i ośrodki 
kultury

Galerie 
i salony 
sztuki

Liczba w sztukach
2003 8727 581 665 183 3716 281
2005 8591 536 690 181 3937 292
2007 8489 496 720 184 4169 294
2009 8392 448 774 186 4027 346

Zmiana liczby obiektów w stosunku do poprzedniego okresu
2005 -136 -45 25 -2 221 11
2007 -102 -40 30 3 232 2
2009 -97 -48 54 2 -142 52

* Przyjęty dla zestawienia okres jest wynikiem dostępności danych dla kategorii „domy 
i ośrodki kultury”, które w Banku Danych Lokalnych dostępne są wyłącznie dla podanych 
w tabeli lat.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl (20.02.2013)

Muzea etnograficzne, nie mając takich możliwości, starają się innymi spo
sobami urozmaicać swoj ą  ofertę, np. wprowadzać do niej nowe elementy, anga

http://www.stat.gov.pl
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żować widza w proces tworzenia finalnego produktu oraz dostarczać mu wiedzy
0 ofercie muzeum w jak  najatrakcyjniejszy sposób. Stąd część działań podej
mowanych przez muzea, w zależności od punktu widzenia, można zaliczyć 
zarówno do pakietu ofertowego muzeum, jak  i do działań promocyjnych z dzie
dziny public relations czy promocji sprzedaży.

Wśród typowych narzędzi promocji wykorzystywanych przez muzea etno
graficzne na wolnym powietrzu można wymienić reklamę w lokalnych me
diach, plakaty oraz materiały promocyjne wręczane odwiedzającym w chwili 
zakupu biletu (ulotki, mapki sytuacyjne). Na swoim terenie muzea oferują też 
zwykle wyroby pamiątkarskie z logo muzeum czy wydawnictwa, dotyczące 
zwiedzanego obiektu lub promujące region (przewodniki, albumy geograficzne
1 przyrodnicze, mapy krajoznawcze itp.). Wspomniana reklama dotyczy jednak 
głównie informowania o wydarzeniu mającym się odbyć na terenie muzeum, 
a nie o samym obiekcie, zaś wspomniane wydawnictwa klient musi po prostu 
kupić. Istotne, dla upowszechniania wiedzy o istnieniu muzeum, są też notki na 
tablicach informacyjnych, zlokalizowanych, np. na szlakach turystycznych, tzw. 
witacze przydrożne, informacje zawarte w przewodnikach po regionie czy 
umieszczone na mapach, a także wiedza pracowników informacji turystycznej, 
którą podzielą się z zainteresowanymi.

Nieocenione zasługi w propagowaniu muzeów tego typu oddają też wszel
kie publikacje o charakterze krajoznawczym. Spośród licznie występujących na 
rynku przewodników, albumów, map turystycznych, publikacji dokumentują
cych historię Polski czy regionu, dziedzictwo kulturowe oraz różnorodność 
etniczną kraju, zdaniem autorki, warto wspomnieć chociażby o serii wydawnic
twa Demart „Polska niezwykła” czy wydawnictwa Muza „Ocalić od zapomnie
nia” oraz o publikacjach o charakterze regionalnym (np. J. Ellwarta „Kraina 
w kratę”, wydawnictwa Region).

Działania public relations w wypadku muzeów omawianego typu zyskuj ą 
wymiar szczególny. Nie jest to bowiem świadome kreowanie dobrych relacji 
z otoczeniem za pomocą dostępnych narzędzi, lecz raczej wydarzenia z dzie
dziny publicity, które finalnie wpływają na upowszechnienie wiedzy o muzeum 
i jego korzystnego wizerunku. Do tego typu aktywności można zaliczyć 
„udział” muzeów w filmie. Mogą one stanowić obiekt filmu dokumentalnego, 
jednak wtedy maj ą  dość wąskie grono odbiorców, bezpośrednio zainteresowa
nych tematem. Daleko szerszy zasięg mają natomiast filmy fabularne. Wpraw
dzie muzeum etnograficzne zwykle bywa wyłącznie tłem wydarzeń, jednak 
promocja jest tak duża, że znacznie przekracza zasługi filmów dokumentalnych.
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Z badań Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wynika, że blisko połowa wy
cieczek odwiedza je  przede wszystkim z powodu kręconych tam filmów: 
„Ogniem i mieczem” oraz „Pana Tadeusza”19. Podobnie, skansen w Suchej, 
będący scenerią dla „Ślubów Panieńskich”, odnotowuje zainteresowanie zwie
dzających związkami muzeum z filmem.

Na szczególną uwagę, wśród działań promocyjnych podejmowanych przez 
muzea zasługują coraz popularniejsze eventy. Zarówno w teorii, jak i praktyce 
marketingowej, zaliczane są one do działań promocyjnych20. Według praktyka 
marketingu D. Kobera, „event marketing (...) na świecie ma rangę branży i jest 
wiodącą formą promocji firm, marek i idei. Jest też jednym z najbardziej per
spektywicznych kierunków rozwoju sposobów komunikacji z konsumentami”21. 
Tymczasem część instytucji kultury, zwłaszcza muzea, oferuje produkt złożony 
do tego stopnia, że często trudno odizolować działania promujące od części 
składowych samego produktu. Właśnie eventy wykorzystywane są jako nieod
łączny element produktu turystycznego, jakim  jest wizyta w muzeum, który ma 
j ą  wzbogacić, stać się źródłem niezapomnianych przeżyć, a zatem być bodźcem 
do kolejnych odwiedzin i rekomendacji innym. W tym więc kontekście eventy 
wpisują się w definicję wydarzenia jako narzędzia public relations22. Równo
cześnie jednak stwarzają możliwości wyeksponowania walorów danego regio
nu, stawiając muzeum w roli ambasadora jego spuścizny kulturowej. Składa się 
na nią wiele elementów: architektura, sztuka i muzyka, ubiór, historia, religia, 
język, tradycje, gastronomia itp.23 Statyczna ekspozycja muzeum nie zawsze 
umożliwia wystarczająco dobre zapoznanie się z wymienionymi składowymi, 
lub też czyni to w niewystarczająco atrakcyjny sposób. Eventy natomiast doko
nują tego za pomocą całego arsenału środków atakujących wszystkie zmysły 
zwiedzającego (wzrok, słuch, zapach, dotyk i smak). Stają się przez to swo
istym świętem, wydarzeniem bardzo istotnym w kalendarium muzeum, które

19 B. Adamczewska, Współpraca z  mediami jako promocja muzeum. Walory skansenu wyko
rzystywane w realizacji filmów, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu 
w Polsce nr 4, 2002, s. 11.

20 Ph. Kotler, Marketing. Planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, 
s. 559.

21 D. Kolber, Event marketing -  historia i  systematyka, http://trademarketer.pl/index.php?option= 
com_content&view=article&id=32:event-marketing-historia-i-systematyka&catid=35:btl (20.02.13).

22 Ph. Kotler, M arketing., s. 623.
23 Z. Kruczek, Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, w: Współczesne ten

dencje w turystyce i  rekreacji, red. J. Wyrzykowski, K. Klementowski, Wyd. Akademii Wycho
wania Fizycznego, Wrocław 2004, s. 90.

http://trademarketer.pl/index.php?option=
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w jeden dzień jest w stanie przyciągnąć liczbę uczestników porównywalną 
z liczbą odwiedzaj ących obiekt w pozostałe dni roku24.

Niemal każde z analizowanych 47 muzeów proponuje zwiedzającym 
uczestnictwo w wydarzeniach. Ich charakter wynika z istniejących (obecnie lub 
w przeszłości) tradycji na danym obszarze i praktykowanych obrzędów. Czas 
odbywania uwarunkowany jest natomiast naturalną zmiennością pór roku lub 
zaplanowany jest w związku z innymi wydarzeniami (np. Noc Muzeów). Naj
częściej organizowane są: warsztaty twórczości ludowej, pokazy rzemiosła 
tradycyjnego, festiwal kultury regionalnej, jarmarki rękodzieła, sztuki ludowej, 
tradycyjnego jadła, kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe, plenery malar
skie, majówki, noc świętojańska (czyli w lubuskim tzw. Kupałki), święto mio
du, święto chleba, dożynki, pożegnanie lata, wykopki, czyli kopanie (w zależ
ności od regionu Polski) ziemniaków, kartofli lub bulw. Celebrowane są też 
unikatowe święta charakterystyczne dla danego regionu, np. „Czarne wesele”, 
czyli obrządek kopania torfu w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach25.

Kolejne medium służące promocji muzeów, jakim jest internet, ze względu 
na swoją rolę w dostosowywaniu oferty do wymagań współczesnego rynku 
wymaga, zdaniem autorki, osobnego omówienia.

In ternet ja k o  narzędzie kom unikacji w m uzeach na wolnym powietrzu

Udowadnianie znaczenia internetu we współczesnym świecie i jego wpły
wu na skuteczność działań rynkowych jest już dzisiaj truizmem. Wkracza on 
niepodzielnie we wszelkie sfery życia społecznego, będąc dla wielu podstawo
wym (a nieraz jedynym) źródłem wiedzy. W branży turystycznej, według badań 
Gemius SA, dla 58% internautów stanowi główne źródło informacji na temat 
planowanego wyjazdu26. Trudno więc nie dostrzec konieczności istnienia 
w sieci, chcących podążyć za współczesnością, muzeów. Posiadanie strony 
internetowej jest przy tym aktywnością najbardziej oczywistą i podstawową. 
Zrozumiały to już bez zastrzeżeń wszystkie z analizowanych muzeów etnogra
ficznych na wolnym powietrzu, z wyjątkiem (co może być zaskoczeniem) Mu

24 Dowodzą tego dane zebrane przez autorkę. Za: E. Kasperska, Marketing eventowy w promo
cji kulturowych wartości regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Marketing i  komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010. s. 358.

25 Opracowanie własne na podstawie kalendarzy imprez muzeów etnograficznych na wolnym 
powietrzu.

26 Turystyka wśród internautów, gemiusReport, wrzesień-październik 2008, s. 2. https://www.ge 
mius.pl/pl/raporty (20.02.13).

https://www.ge
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zeum Ziemi Biłgorajskiej, o którym informacje uzyskać można tylko z oficjal
nej strony miasta Biłgoraj lub portali krajoznawczych (tab. 2). W większości 
strony muzeów można ocenić pozytywnie. Są czytelne, mają intuicyjny układ 
i przyjemną estetykę. Zawartość części stron ogranicza się do prezentacji pod
stawowych informacji na temat muzeum, jego historii, zgromadzonych zbio
rów, planowanych imprez i informacji organizacyjnych dla zwiedzających. Są 
jednak też i takie, które proponują internautom wirtualny spacer po terenie mu
zeum, odsłuchanie fragmentów nagrań ludowych, część ma oprawę muzyczną 
uaktywniającą się po wejściu na stronę.

Tabela 2
Analiza stron internetowych muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu i ich zawartości

Strona
www

Wirtualny 
spacer po 
muzeum

Polecane
strony

Sponso
rzy lub 
patroni 

medialni
Facebook

Y outube/ 
Nk/ 

Twitter

Najmniej 
polecanych 
stron/naj

więcej pole
canych stron

46 10 25 11 28 2/1/1 2/42Liczba muzeów

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych muzeów.

Ponad połowa muzeów poleca też inne strony internetowe o bardzo różno
rodnym charakterze (tab. 3), co jest działaniem przynoszącym wymierne korzy
ści, bowiem na zasadzie wzajemności, portale polecane przez muzea rekomen
dują je  na swoich stronach27. Dla skutecznej promocji muzeów znaczenie mają 
zwłaszcza portale upowszechniające kulturę ludową oraz wiedzę krajoznawczą, 
a także regionalne portale informacyjne i popularyzujące region. Odrębną, cho
ciaż też dość liczną, grupę polecanych stron stanowią adresy sponsorów anga
żuj ących się w mecenat muzeów. Wobec permanentnego niedofinansowania 
polskich obiektów kulturalnych informacja ta jest budująca. Są jednak niestety, 
na liście analizowanych instytucji kultury, również takie, które nie podają in
formacji na ten temat. Należy więc domniemywać, że po prostu nie mają żad
nego sponsora. W kilku przypadkach na stronach muzeów można znaleźć re
komendację dla restauracji. Są to lokale usytuowane na terenie muzeów lub 
w bezpośrednim ich sąsiedztwie, oferujące przeważnie dania kuchni regional
nej, a więc będące tym samym dopełnieniem oferty kulturalnej muzeum o wra
żenia kulinarne.

27 Ze względu na rozmiary przedsięwzięcia, nie można z całą pewnością stwierdzić, że są to 
działania wzajemne w wypadku wszystkich adresów, jednak wyrywkowe sprawdzenie kilkunastu 
z nich dowiodło, że strony polecających je muzeów są na nich obecne.
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Tabela 3
Analiza stron internetowych polecanych przez muzea

Charakter polecanych stron 
internetowych Przykłady stron

Strony samorządów
miasta
gminy
powiaty
województwa

Instytucje państwowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Pamięci Narodowej
Archiwum Państwowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe
biblioteki

Ogólnopolskie portale 
informacyjne

http ://www. coigdzie .pl/ 
http://www.konkursfotograficzny.info/

Bazy danych o muzeach
http://www.museo.pl
http://www.pasazmuzealny.pl/
http :// skanseny.net/
http :// muzeaskansenowskie .eu/

Regionalne media 
(patroni medialni)

telewizja
radio
prasa

Regionalne organizacje 
turystyczne

http://www.prot.gda.pl/
http://www.kdot.pl/

Regionalne portale infor
macyjne i popularyzujące 
region

http://www.wrotapodlasia.pl/
http://jakiecudne.pl/
http :// gramyrazem.eu/pl
http://kulturamalopolski.pl/
http://www.krainawkrate.com.pl/
http://www.odkryjpomorze.pl/
http ://lodzkie .travel//
http://www.mojekaszuby.pl/
http://wrota.warmia.mazury.pl/
http://www.masuria.eu/
http://www.watra.pl/

Portale kulturalne i eduka
cyjne

http://free4edu.info/
http://www.benedyktyni.eu/
http://www.bohaterowie1939.pl/
http://www.naukadlaswiata.org/index.php
http://www.martyrologiawsipolskich.pl/
http://www.kursnakulture.pl/
http://www.etnologia.pl/
http://pk.org.pl/
http://www.edukacjamuzealna.pl/

Portale krajoznawcze

http://www.polskaniezwykla.pl
http ://www.zabytki .pl/
http://www.turystykadzieci.pl
http://www.maliturysci.pl/
http://polskieszlakiwodne.pl/
http://www.turystykadlawszystkich.pl/
http://www.polen-gastgeber.com/

http://www.konkursfotograficzny.info/
http://www.museo.pl
http://www.pasazmuzealny.pl/
http://www.prot.gda.pl/
http://www.kdot.pl/
http://www.wrotapodlasia.pl/
http://jakiecudne.pl/
http://kulturamalopolski.pl/
http://www.krainawkrate.com.pl/
http://www.odkryjpomorze.pl/
http://www.mojekaszuby.pl/
http://wrota.warmia.mazury.pl/
http://www.masuria.eu/
http://www.watra.pl/
http://free4edu.info/
http://www.benedyktyni.eu/
http://www.bohaterowie1939.pl/
http://www.naukadlaswiata.org/index.php
http://www.martyrologiawsipolskich.pl/
http://www.kursnakulture.pl/
http://www.etnologia.pl/
http://pk.org.pl/
http://www.edukacjamuzealna.pl/
http://www.polskaniezwykla.pl
http://www.zabytki
http://www.turystykadzieci.pl
http://www.maliturysci.pl/
http://polskieszlakiwodne.pl/
http://www.turystykadlawszystkich.pl/
http://www.polen-gastgeber.com/
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Portale o tematyce wiej
skiej i kulturze ludowej

http://www.polskieetno.pl/
http://wiano.eu/
http ://www.kulturawsi .pl/
http://www.kulturaludowa.pl/
http://www.aktywnawies.pl/

Tematyczne sklepy inter
netowe

http://www.folkownia.pl/ 
http ://www.ludowomi .pl/ 
http :// dolinakultury.pl/

Inne atrakcje turystyczne

inne muzea etnograficzne
inne atrakcje turystyczne z regionu (sanktuaria, pozostałe muzea, 
parki rozrywki - aquaparki, parki dinozaurów, itp.) 
obiekty gastronomiczne (głównie o „ludowym” charakterze) 
galerie sztuki z regionu

Inne portale o tematyce 
turystycznej

http://zarabiajnaturystyce.pl/
http://www.targiturystyczneonline.pl/
http://noclego.pl/

Inne
sponsorzy 
restauracje 
szkoły artystyczne
uczelnie (instytuty etnologii i antropologii)

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron internetowych muzeów.

Ponad połowa muzeów jest obecna na Facebooku, dwa z nich maj ą  profil na 
Youtube, jedno dodatkowo na Nk, a inne na Twitterze (tab. 2). Świadczy to 
o rozumieniu przez muzea potrzeby podążania za współczesnością. Wśród 
wszystkich analizowanych obiektów, jednym z najbardziej aktywnych w sieci 
jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Park Etnograficzny w Tokarni, maj ą- 
cy bardzo rozbudowaną, dynamiczną stronę (m.in. z wirtualnym spacerem), 
możliwość zapoznania się z ofertą muzeum na Youtube i posiadający konto na 
Facebooku. Liczba polecanych przez Park stron należy również do jednych 
z najliczniejszych i wynosi 23 adresy.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli również jest 
obecne na Facebooku i Youtube, do tego ma profil na NK. Muzeum Etnogra
ficzne w Toruniu prowadzi zdecydowanie najszerszą współpracę z partnerami, 
poleca aż 42 adresy, w tym licznie reprezentowane są instytuty etnologii i an
tropologii polskich uczelni wyższych. Muzeum jest obecne na Facebooku, 
z czwartą, co do wielkości, liczbą zwolenników (1200 osób). Najbardziej lubia
ny na Facebooku jest jednak zdecydowanie Kaszubski Park Etnograficzny im. 
Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, który ma 5740 
fanów. Ponadto jako jedyny oferuje internautom możliwość ściągnięcia audio- 
booka zawierającego omówienie muzealnych obiektów. Liczba rekomendowa
nych przez wdzydzkie muzeum stron również jest jedną z największych i skupia 
30 adresów. Dodatkowo, dyrektor muzeum pełni równocześnie funkcj ę prezesa

http://www.polskieetno.pl/
http://wiano.eu/
http://www.kulturawsi
http://www.kulturaludowa.pl/
http://www.aktywnawies.pl/
http://www.folkownia.pl/
http://www.ludowomi
http://zarabiajnaturystyce.pl/
http://www.targiturystyczneonline.pl/
http://noclego.pl/
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Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu. Muzeum we Wdzydzach jest 
przy tym najstarszym tego typu obiektem w Polsce (powstało w 1906 roku), co 
nie przeszkadza mu, jak  wykazano, być równocześnie prężnie działającą insty
tucją, również w obszarze nowoczesnych form promocji marketingowej.

Podsumowanie

Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu, jak  również inne instytucje kul
tury, nie unikną dziś konkurowania o swój byt na rynku bogatym w bardzo róż
norodne oferty, dostarczane przez bardzo wielu oferentów. Jest to przy tym 
rynek dynamiczny, odpowiadający na wyzwania współczesności generowaniem 
nowych produktów i nowymi sposobami ich promocji. Muzea sięgają także po 
nowoczesne narzędzia, dołączając do listy swoich działań marketing sensorycz
ny, eventy czy stałą i aktywną obecność w internecie. Jest to ich odpowiedź na 
rosnące wymagania klienta, którego nie zadowalają już oglądane zza szyby 
muzealne eksponaty, omawiane przez „przykurzonych” kustoszy. Podobnie jak 
w innych dziedzinach życia, klient pragnie atrakcyjnego, barwnego przekazu 
przy użyciu nowoczesnych technik i przede wszystkim wygody w dotarciu do 
informacji. Wydaje się, że muzea zrozumiały tę podstawową determinantę ich 
współczesnej egzystencji i nie pozostaną w tyle za innymi podmiotami w walce 
o satysfakcję klienta.

PROM OTIO N OF CULTURAL INSTITUTIONS ON TH E EXAM PLE 
OF OPEN-AIR ETH NO GRA PH IC MUSEUMS 

Summary

The paper is an attempt to approximate promotion tools used by cultural institutions. These 
are discussed more detailed on the example of open-air ethnographic museums. The author want
ed to point to the need for promotional activities by these entities. Especially because they are 
a component of the tourism product of the region and therefore they are, among other touristic 
attractions, the subject of consumer choices. Particular attention was paid to the presence of mu
seums on the Internet. For the purpose of the article was done an analysis of museums websites, 
their contents and their associated addresses.
Keywords: open-air museum, cultural institutions, promotion, internet
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