


Plan webinaru

1. Nakreślenie problemu
2. Metodologia
3. Wyniki prowadzonych badań
4. Rekomendacje



Frekwencja (łac. frequentia – częstotliwość) 

Frekwencja może odnosić się do:
- liczby osób
- liczby odwiedzin
- procentowego lub wyrażonego liczbowo stosunku, 

np. liczby uczestników danego wydarzenia do liczby 
dostępnych miejsc

Źródło: Fatyga, B.., Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury. Termin Frekwencja. 
Obserwatorium żywej kultury - sieć badawcza. http://ozkultura.pl/node/75



Metodologia
Pytania badawcze:
- Czy publiczne muzea w Polsce 

monitorują frekwencję 
w trakcie wydarzeń online, 
w mediach społecznościowych 
oraz na stronie internetowej

- Jakie dane są przy tym 
uwzględniane? 

- Jakie są największe trudności 
w monitorowaniu frekwencji 
online?

Techniki badawcze:

wywiady ankiety
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Wydarzenia online

Monitorowanie frekwencji z uwzględnieniem takich 
wskaźników jak:
• liczba uczestników (zalogowanych) w trakcie całego 

wydarzenia (64%)
• liczba zarejestrowanych na wydarzenie osób (48%)
• liczba sprzedanych biletów (31%)
• liczba uczestników bez weryfikowania czasu spędzonego 

na platformie (31%)



Transmisja wydarzeń
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liczba wszystkich odbiorców bez względu na czas oglądania

liczba reakcji/polubień

liczba udostępnień

zasięgi

liczba komentarzy

liczba unikanych odbiorców (oglądających wydarzenie min.
3 sekundy)

liczba odbiorców wyświetlających film co najmniej 1 minutę

średni czas oglądania w minutach

Wykres 1. Dane uwzględniane przy monitorowaniu frekwencji w trakcie transmisji wydarzeń 
na żywo w mediach społecznościowych (n=39)
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Liczba osób lubiących stronę

Całkowita liczba wyświetleń (odsłon) strony

Liczba obserwujących/subskrybentów

Liczba unikalnych użytkowników

Zasięgi poszczególnych postów/relacji

Liczba reakcji/polubień postów

Liczba udostępnień

Liczba komentarzy

Zasięgi strony/kanału

Liczba przejść z relacji do profilu instytucji

Średni czas oglądania

Aktywność w czasie rzeczywistym

Godzina aktywności użytkowników

Liczba zapisanych "do ulubionych"

Średnia liczba obejrzeń na widza

Czas oglądania (w minutach) Media 
społecznościowe

Wykres 2. Dane uwzględniane przy monitorowaniu aktywności użytkowników 
w mediach społecznościowych (n=76)



Strona internetowa

Wykres 3. Dane uwzględniane przy monitoringu aktywności użytkowników strony internetowej muzeum (n=84)
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Całkowita liczba odwiedzających stronę

Liczba odsłon strony/podstrony (pojedyncze wczytanie strony)

Liczba unikanych użytkowników strony internetowej instytucji

Liczba nowych użytkowników

Średni czas korzystania ze strony

Liczba powracajacych użytkowników

Lokalizacja użytkowników

Liczba pobrań dostępnych na stronie materiałów

Liczba sesji (sesja to cała grupa działań użytkowników)

W jaki sposób użytkownicy trafili na stronę



Trudności w monitorowaniu 
frekwencji

• Brakuje spójnej praktyki
• „Realność pozyskiwanych 

danych”
• Brak 

• narzędzi gromadzenia danych
• wiedzy
• czasu



Rekomendacje
• sformułowanie jasnych, jednolitych 

wytycznych monitorowania frekwencji online
• uwzględnienie kilku wskaźników świadczących 

o różnym poziomie zaangażowania odbiorców, 
tj. zainteresowanie, aktywność, interakcje

• uwzględnienie różnic między platformami
• doprecyzowanie przedziału czasowego 

monitorowania aktywności odbiorców
• stworzenie systemu wsparcia
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