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Co czytają Polacy?



Popularne gatunki
Polacy najczęściej sięgają po książki o tematyce 
sensacyjno-kryminalnej. Zgodnie z raportem 
literatura tego gatunku zajmuje aż 24% wszystkich 
wyborów naszych rodaków. Wyjątkiem w tym 
przypadku są jedynie osoby w wieku nastoletnim, 
które z wiadomych względów sięgają przede 
wszystkim po literaturę młodzieżową oraz lektury 
szkolne.

Drugie miejsce wśród Polaków zajmuje popularna 
literatura obyczajowo-romansowa, czyli wszelkiego 
rodzaju lekkie powieści. Z wyników raportu 
wywnioskować można, że po tego typu książki sięgają 
przede wszystkim kobiety i młode dziewczęta (30%), 
podczas gdy mężczyźni o wiele bardziej preferują 
gatunki fantasy i science fiction. Dotyczy to przede 
wszystkim panów w wieku 25-39 lat.

W naszym kraju dobrze sprzedaje się również 
literatura faktu, a przede wszystkim biografie i 
wspomnienia, publicystyka, reportaże oraz książki 
poświęcone historii XX wieku. Co ciekawe, tego typu 
lektury o wiele częściej wybierają mężczyźni.
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Kto czyta książki historyczne?

Można przyjąć, że najważniejsze oficyny wydają łącznie około 250 
nowych tytułów rocznie. Do tej liczby należy doliczyć wznowienia klasyki 
polskiej, jak i zagranicznej historiografii oraz tytuły ukazujące się w 
wydawnictwach akademickich i naukowych. W dalszym ciągu największą 
popularnością cieszą się książki o drugiej wojnie światowej, zarówno te z 
dziedziny szeroko rozumianej historii wojskowości, jak i sensacji 
historycznej. Trend ten utrzymywać się będzie zapewne przez najbliższe 
lata.

Tematyka i sposób prowadzenia narracji w książkach historycznych 
sprawiają, że wśród czytelników dominują mężczyźni. Powoli sytuacja ta 
jest przełamywana. Polscy wydawcy dostrzegli wzorem swych zachodnich 
kolegów, że historia podana w lżejszym wydaniu, dopuszczająca elementy 
fikcji, jak w przypadku beletryzowanych biografii, jest chętnie czytana 
także przez kobiety. Podobnie rzecz wygląda z sagami rodzinnymi

Czytaj więcej: https://histmag.org/Ksiazki-historyczne-czytaja-mezczyzni-
po-beletryzowane-biografie-czesto-siegaja-kobiety-4569
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Książki patriotyczne dla dzieci polecane przez blogerów

https://www.matczyn
efanaber ie .pl /ksiazki -

o-patr iotyzmie-dla-
dz iec i/
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POKOLENIE Z I MILLENIALSI



ŹRÓDŁO: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/jestesmy-skrzywdzonym-
pokoleniem-krol ikami-doswiadczalnymi,246,4263

POKOLENIE Z



POKOLENIE Z



Na jakie parametry książek
zwracają uwagę różne pokolenia

Baby boomers
- Cena vs. jakość, autorytety, wielkość trzcionki

Pokolenie X
- Wysoka jakość techniczna, zagraniczny autor, znany 

autor, trendy, ekspozycja w księgarni, opis, okładka

Millenialsi
- Cena vs. jakość, użyteczność, czy jest audiobook, 

polecenia, nagrody



Na jakie parametry książek
zwracają uwagę różne pokolenia

Pokolenie Z
•Polecenia influencerów
•Dostępność na wszystkich 

nośnikach
•Okładka w zgodzie z 

trendami
•Brak “boomerskiego” 

języka
•Międzygatunkowość



Rynek Silver 
to ponad

13 milionów
czytelników



Pokolenie 50+
- ma pieniądze
- Jest lojalnym czytelnikiem
- potrzebuje specjalnej oferty
- potrzebuje specjalnej promocji
- oczekuje innej komunikacji



Silversi to zróżnicowana grupa



Baby Boomers –

pokolenie powojennego

wyżu demograficznego

(1946-64)

9  mln osób w Polsce



dogodna
lokalizacja, 

łatwość poruszania
się po sklepie, 

przejrzysta
polityka zwrotów, 

możliwość
rozmowy

Tylko 27% uważa 
zakupy za formę 

relaksu

Są skłonni spisać na
straty sprzedawcę, jeśli

w sklepie panuje
bałagan lub jest  

problem ze zwrotem

Zwyczaje zakupowe Baby Boomers,  za raportem Shopping by Generation, przygotowanym przez firmę Colloquy.

Istotna jest dla 
nich cena

 Dokonując wyboru 
produktu, kierują się 

często jego popularnością – 
dwukrotnie bardziej niż 

Millenialsi



Ułatw
poruszanie się

po księgarni

Rozmowa
to postawa

Zamień stres
na

przyjemność

Uważaj na 
bałagan i 

reklamacje!

Stwórz program 
lojalnościowy

https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,22510817,niesieciowa-ksiegarnia-to-moze-sie-udac.html



84 % ankietowanych Baby Boomers 
preferuje zakupy 

w sklepach stacjonarnych 



ponad 80% na emeryturze rozwija 
swoje hobby

....dlatego 



poznaj dobrze oczekiwania 



Przeanalizuj
dotychczasowe

wybory

Poznaj
statystyki

Stwórz ankietę 

Podczas 
rozmowy

Nie bój się testów



Badanie osób 60+ - CBOS

•  ǫgladają telewizję (98%)
•  chodzą do kościoła, uczestniczy w mszach, nabożeństwach (88%).
•  spotykają się ze znajomymi, przyjaciółmi w domu (88%) bądź poza domem (78%) 
•  większość czyta ksiażki, czasopisma, gazety (84%)
•  słucha radia, muzyki (82%)
•  chodzi na spacery, piesze wycieczki (75%)
•  uprawia działkę, ogród (70%).
•  opiekuje się wnukami/prawnukami (59%)



Po 60-tce stawiamy na podróże i wycieczki. Tę formę
spędzania wolnego czasu wskazało aż 30 procent badanych

aktywny senior
https://cafesenior.pl/artykuly/jak-seniorzy-spedzaja-czas-wolny-raport-cafesenior-pl,71462.html



Jedno pokolenie
-

Dwie różne postawy



Poświęcający się



Poświęcające się konserwatystki – jestem szczęśliwa, gdy jestem potrzebna

• Czas wolny spędzają sprzątając, gotując, oglądając telewizję
• Często opiekują się wnukami i niedołężnymi krewnymi – książeczki dla wnuków
• Są religijne i praktykujące – książki religijne
• Kultywują polskie tradycje
• Są patriotkami i zwolenniczkami tego, co „polskie”



Korzystający z życia



Mój czas jest teraz i
zamierzam to wykorzystać

• Chcą być aktywni I sprawni jak najdłużej, ale dla siebie, 
nie innych

• Czas wolny spędzają aktywnie 
• Temat zdrowego żywienia, diety, zdrowych
 produktów jest niezwykle ważny
• Interesują się alternatywnymi metodami 
dbania o zdrowie
• Interesują się nowinkami wydawniczymi, chcą być “na 

czasie”
• Czytają dużo dla relaksu



Insight – Wszystko mogę, nic nie muszę, 

• Są aktywnymi użytkownikami social mediów

• Zamiast myśleć o tym, że są starzy, wolą myśleć, że 
wchodzą w trzecią młodość

• Korzystają z nowych technologii, robią zakupy on-line, 
uczą się języków I nowych rzeczy

• Aktywnie korzystają z oferty kulturalnej

• Mają sentyment do PRL-u – ale nie do ustroju, tylko 
potraw, filmów, piosenek itp

• Postrzegają się średnio o 15 lat młodziej



Ulbubione kategorie książek:

- Zdrowie i zdrowy styl życia (profilaktyka)
- Odżywianie, zdrowe diety
- Podróże, przewodniki
- Biografie
- Książki historyczne
- Powieść historyczna
- Literatura kobieca (pokolenia, kobiety)
- Kryminał
- Poradniki - relacje



Pokolenie X – 
pokolenie transformacji
Urodzeni w latach 1965-1979

 



Pokolenie X
Urodzone w latach 1965-1979

- chcą być samowystarczalni
- podatni na reklamy i działania marketingowe
- cenią sobie wysoką jakość i ponadczasowość
- mocno zorientowani na sukces
- dużo podejmowanych działań skupia się na 
utrzymaniu zatrudnienia 
- doświadczenie chaosu sprawia, że poszukują 
sensu własnej egzystencji
- część to ofiary transformacji - wypaleni i 

zmęczeni
- część to wygrani transformacji – właściciele 

firm, managerowie, wysokiej klasy eksperci



Zwracają uwagę na 
rekomendacje, 

opinie ekspertów, 
nagrody, 

wyróżnienia

Pozytywnie
reagują na

e-mail marketing

Facebook to ulubiony
portal społecznościowy

Zwyczaje zakupowe,  za raportem Shopping by Generation, przygotowanym przez firmę Colloquy.

Istotna jest 
wysoka jakość

86% korzysta z programów
lojalnościowych, 
85% z kuponów



Silver Power

• Nowy Biznes
• Nowe hobby
• Nowa miłość



STARSI I SENIORZY 
TO... RODZICE 
SILVERSÓW

Nigdy nie będę starcem. 
Dla mnie bycie starym 
zawsze oznacza bycie 15 
lat starszym ode mnie. 
Francis Bacon



Pokolenie X

• Kupują książki i albumy wysokiej jakości
• Chłoną nowości, interesuje ich 

edukacja zawodowa, rozwój, miłość, 
seks i finanse

• Są kolekcjonerami, zbierają
interesujące serie

• Lubią elegancką grafikę, nowoczesny
design

• Są wyczuleni na stygmatyzację ze
względu na wiek

• Doceniają silne osobowości, 
pozytywnych bohaterów, osoby, który
poradziły sobie z przeciwnościami

• Szukają bohaterów w swoim wieku



Wygrani transformacji



Szukający relaksu



Hobby, 
resentyment



Starsze osoby, mające 
więcej niż 60 lat, 

częściej dowiadują się 
o książkach od 

rodziny (48%), rzadziej 
od znajomych (38%)

Top 5 kategorii: 
literature obyczajowa, 
sensacyjna, biografie i 
wspomnienia, historia

Po lekturę z większą 
częstotliwością sięgają 

kobiety, osoby w związku 
i posiadające dzieci oraz 

z wyższym wykształceniem

Specyfika polskiego czytelnika 50+

Klasyka literatury 
wybierana jest 
przez osoby 70+

Z bibliotek liczniej korzystają 
kobiety (15%) niż mężczyźni 

(10%) oraz czytelnicy najstarsi, 
po 70 roku życia (21%)

Źródła: Badanie Merlin.pl 2015, PBC 2020,  



Źródło: Raport z badania dla TVP, Konsument 50+, grudzień 2020

Internet – grupa 50+

75% uważa, że Internet 
daje im dostęp do 
produktów i usług, 

niedostepnych w innych 
źródłach

88 % uważa, że z 
Internetu mozna się 

wiele dowiedzieć

70% osób twierdzi, że 
Internet umozliwia im 
kontakt ze znajomymi

58% kupuje ksiązki przez 
Internet



Pokolenie 50+ w Internecie

• W całym polskim Internecie jest 5,8 mln osób z pokolenia Silver
• 22% internautów w Polsce to osoby 50plus
• Podobnie jak inne pokolenia, kupuje i sprzedaje na Allegro, pyta

Google o trasę, komunikuje się za pomocą Messengera i WhatsAppa
• Najwyższe zasięgi wśród serwisów internetowych: WP.pl (67%), Onet.pl

(65%), Interia.pl (55%)
• Na podium w zasięgach: Google (85%), Facebook (76%),WP (67%)
• Najbardziej popularna tematyka witryn: kultura i rozrywka (95%), 

informacje i publicystyka (90%), styl życia (85%)
• 32% Silversów korzysta z mediów społecznościowych kilka razy

dziennie
• FB – ok. 3 miliony osób 50+, NK – 843 tys., Instagram – 463 tys.
• Kobiet 50+ jest w mediach społecznościowych o 50% więcej niż

mężczyzn



Lektury szkolne, podręczniki… 

Praktyczny przewodnik dla księgarni
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 LISTA LEKTUR SZKOLNYCH
Uaktualniona we wrześniu 2021r. przez MEN 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 
nowy wykaz lektur szkolnych. 

Do kanonu lektur zostały wprowadzone m.in.: 
• Opowieści o Marii Skłodowskiej Curie, 
• Kronika Książąt Polskich, 
• Raport Witolda Pileckiego, 
• Wspomnienia z Wołynia Zofii Kossak, 
• a także dzieła Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego.



 LISTA LEKTUR SZKOLNYCH
Uaktualniona we wrześniu 2021r. przez MEN 



 LISTA LEKTUR SZKOLNYCH
Uaktualniona we wrześniu 2021r. przez MEN 



LEKTURY SZKOLNE 
Jak sprawić by kupowano je z Twojej księgarni

Wcześniejsze zamówienia – subskrypcja   

• Pakiety dla szkół w pobliżu księgarni plus spotkania
• Dostawa do domów dzieci w dzielnicy 
• Pakiety historyczne dla rodzin 
• Dziadek-Tata-Wnukowie- pakiety międzypokoleniowe
• Bony szkolne- na lektury i podręczniki z bonusem
• Zdjęcia słynnych szkół, postaci dzielnicy w wieku szkolnym, pamiątki 

szkolne vintage itp.



LEKTURY SZKOLNE  a może PODRĘCZNIKI
Warto je mieć w księgarni- dlaczego?. 



LISTA LEKTUR SZKOLNYCH
Jak je wykorzystać do promocji historii?.

Zasób Lektury.gov i gotowe programy edukacyjne



Booktalking czyli gawęda o książce
KONKURS W KSIĘGARNI 

Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. 

Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, 
fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób,
by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie.

Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest 
nieujawnianie wszystkich
informacji o książce, ale uwzględnianie tylko "kuszących" fragmentów.
Prezentacje powinny być jak rzut okiem na to, co naprawdę ciekawego 
znajduje się między okładkami książki. 



Jak nawigować czytelnika?

Praktyczny przewodnik dla księgarni
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Historia w 2021 roku

Popularne gatunki -przegląd
Praktyczny przewodnik dla księgarni
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HISTORIA TOP GATUNKI w 2021 roku
W POLSCE  

.

• Historia II RP, 
• Biografie polityków 
• Biografie ludzi kultury, 
• Wydania wspomnień

Cieszącą się dużą popularnością 
nowością było pojawienie się 
licznych audiobooków.



2021r. - HITY HISTORIA 

.

Przejdź 



2021r.- HITY HISTORIA 

.

Przejdź 



2021r. - HITY HISTORIA 

.

Przejdź 



2021r. -HISTORIA -KOMIKSY 

.

Przejdź 



2021r. – HISTORIA - AUDIOBOOKI 
MUZEUM HISTORII POLSKI 

.



Jak nawigować czytelnika?

O tym będzie głośno..
Praktyczny przewodnik dla księgarni
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ROCZNICE
2022 rokiem 
ważnych postaci.  

.



2022 r - te rocznice będziemy obchodzić 
VADEMECUM HISTORYCZNEJ KSIĄŻKI 

.

• 100 lat od  wyboru pierwszych prezydentów RP,
• 90  lat od złamania Enigmy, 
• 200 lat od  opublikowania pierwszego zbioru poezji   

Adama Mickiewicza 
• 100 lat od urodzin Władysława Bartoszewskiego 
• Okrągłe rocznice urodzin Józefa  Mackiewicza, 

Brunona Schulza. 



NAGRODY
Wyróżnienia

.



2022 r. uhonorowanie książki historycznej  

.

Istotnym elementem promocji nie tylko samej 
wiedzy o historii, ale także poświęconych jej 
publikacji są nagrody przyznawane książkom 
historycznym. 
Choć może nie wpływa to pozytywnie na ich 
jakość i znaczenie, to ich liczba stale rośnie, a wraz 
z nią także ilość poświęconych im doniesień 
medialnych co jest korzystne także dla księgarni.



Książka historyczna – księgarnie - wydarzenia  

.

Książka historyczna, jako specyficzny nośnik pewnych wartości 
nie funkcjonuje w oderwaniu od innych nośników i przekaźników 
wiedzy historycznej.
Takimi nośnikami są czasopisma historyczne, portale internetowe 
poświęcone różnym aspektom historii, specjalistyczne kanały i 
pasma telewizyjne, liczne imprezy, konkursy, zloty, pikniki, 
wystawy, kongresy, uroczystości czy tak ostatnio modne 
rekonstrukcje historyczne. 
To naturalne kanały nie tylko promocji, ale również 
sprzedaży oferty historycznej.

Niezwykle ważną rolę w upowszechnianiu informacji 
o dostępnych na rynku wydawniczym publikacjach o tematyce 
historycznej pełnią różnorakie internetowe serwisy, portale i 
wortale tematyczne. 
Źródło:

.



Książka historyczna – gdzie szukać sojuszy?

.

1. Jak zainteresować lokalne media?

2. Jak współpracować z portalami historycznymi?

3. Rekonstrukcje historyczne – czy w mojej okolicy coś się dzieje?

4. Mapa dobrych adresów – szkoły, lokalni celebryci fani historii,
pisarze, dziennikarze.

5. Ściana poleceń i dobrych kontaktów – zaangażuj czytelników.



.

. 

Konferencja Księgarzy w  Sharjah
Pierwsza na świecie Międzynarodowa Konferencja Księgarzy odbyła się 
w maju 2022 roku w Sharjah i zgromadziła ponad 385 księgarzy, 
dystrybutorów, ekspertów wydawniczych i konsultantów biznesowych 
z 56 krajów.
O czym mówili księgarze?
✅ Case Booknook Store 
✅ Co robi  Malezyjska Izba Książki
✅ O inicjatywie Walking Book Fairs 
INSPIRACJA DLA  KSIEGARZE W POLSCE?



.

CASE STUDY- czego możemy nauczyć się od innych?
Księgarnia Antonio Machado w Madrycie.
Księgarnia, która przejmuje bank. 



CASE STUDY- czego możemy nauczyć się od innych? 

.

Księgarnia Antonio Machado otworzyła swoje podwoje w 1971 roku, w miejscu 
przeznaczonym do tej pory na sprzedaż kapeluszy. 
Pół wieku później pożegnała się z tą siedzibą mieszczącą się przy Calle Fernando VI 
17. Ale nie opuszcza Madrytu, dzielnicy, ani nawet bloku. Tym razem zastępuje 
mniej charyzmatyczny biznes  czyli  księgarnię w dawnym oddziale banku. 



Jak sprofilować 
komunikację o ofercie  
w social mediach? 
Facebook 
czy Instagram?

.



Facebook

Bliskie więzi, treści od przyjaciół, 
znajomych.  
Różnorodność treści – stawiamy na 
więzi!

• Facebook to w większości zwarta społeczność 
ludzi, którzy się znają. 

• Na przykład grupa  po ukończeniu studiów,  z 
pracy, grupa rodzinna itp.

• Różnorodne treści: clue stanowi tekst i obraz 
  (video) i merytoryka. 

Wspólne zainteresowania, 
magia zdjęć i pasji.
Zdjęcia i estetyka.   

• Instagram pozwala budować i dołączać do społeczności
ludzi, którzy podzielają wspólne zainteresowania, takie jak:
fotografia, moda, filmy, technologia, podróże, bycie eko, 
planowanie czasu itp.

• Jest fotocentryczny, z naciskiem na zdjęcia i filmy. 
• Estetyka  wyrazu jest tu bardzo ważna.

Instagram 



You Tube

Edukacja, rozrywka, 
umiejętności. 

• YouTube: treści wideo, muzyka, rozrywka 
   i edukacja. Treść jest bardziej dopracowana 
   i często dotyczy wiedzy fachowej. 
• Aby przesyłać filmy na YouTube, potrzeba 

dobrej konfiguracji aparatu i umiejętności 
edycji wideo.

• Współtwórcy YouTube to zróżnicowana 
grupa uczestników, od dużych producentów 
mediów, takich jak: stacje telewizyjne,  
reklamodawcy, po instytucje kultury, 
instytucje edukacyjne, działaczy 
społecznych, fanów mediów i amatorów. 

Rozrywka, autentyczność, 
naturalność.  
• TikTok dotyczy głównie treści wideo.
• To krótkie filmy trwające około 60 sekund, przy 

czym większość filmów trwa około 15 sekund 
lub mniej. 

• Większość treści TikTok to zabawne filmy:  
    z dowcipami, taneczne, z synchronizacją  ust,     
o modzie i urodzie itp.
• Aby stworzyć  Tik Toka  wystarczy aparat w 

smartfonie i gotowe. Tik Tokerem może zostać 
każdy bez zaplecza technicznego.

Tik Tok  



Poznaj swoją personę!

.



Kto czyta książki 
historyczne?

• Czy to jednolita grupa odbiorców ?
• Jak formułować komunikat do kobiet a jak do mężczyzn?

.



• .



Facebook Instagram
 



Facebook Instagram 



Facebook Instagram



Facebook Instagram 



Czy media 
społecznościowe 
sprzedają książki
historyczne?

 

. POZNAJ opinie 
profesjonalistów. 



Mity o mediach 
społecznościowych
i książkach? 

 

Czy warto 
posiadać przyjaciół 
przed, pomiędzy
i po premierach książek?



Jak stworzyć na FB i Instagramie swoją unikalność jako 
księgarni?
• Przykłady działań, dobre praktyki.
• Jak budować wartość dodaną (klimat, ekspozycja, obsługa) i umieć o 
tym mówić na fanpage’u, w newsletterach, na bannerach?



!

 

Ryan Raffaelli – profesor Harvard Business School
prowadził badania w latach 2005-2018 niezależnych 
księgarń w USA.
Wyniki badań zamieścił  w publikacji:
„Rewolucja w handlu detalicznym:

Nowela o odrodzeniu  niezależnych księgarń”
„Niezależne księgarnie
stanowią opowieść o nadziei dla firm 
kierowanych  przez społeczność”



Dlaczego warto kupować książki w  księgarni?                
Autorzy wydawnictwa   Bloomsbury akcja YT, IG #ChooseBookshops

„Tam spotykasz  ludzi a nie algorytmy „     „Możesz dotknąć książki, poczuć jej 

zapach „

https://www.youtube.com/watch?v=z6Obn3onkts

„Tam czekają na Ciebie książki, 

które mogą zmienić Twoje życie 

Księgarnie  są centrum i sercem Twojej dzielnicy    

Za każdym razem gdy wchodzę 

do księgarni wychodzę z nową inspiracją 



!

Tradycyjny kanał i social media małżeństwo doskonałe 
#moc hashtagów

• Odnoszący sukcesy księgarze niezależni maj obie społeczności 
bezpośrednią i social media. 

• Hashtag #bookstagram był wykorzystany w ponad 35 milionach 
zdjęć w serwisie  IG od 2010 r.

• Inne #hahstagi IG 
• Bookstagrampl , #czytambolubię #książkazamiasttorebki 

#wybierzksięgarnie #bookstagramer #ksiegarnia #książkimojeżycie

• Można zamieszczać do 30 hahastagów
• Trzeba je zmieniać w zależności od książki i grupy 
• Wybierać hahstagi o średniej popularności
• Zaznaczać miejsce (gdzie was znaleźć) 

„



Pokaż swoje wartości i unikalność na social mediach

Niszowe księgarnie 
Naszym celem jest dostarczenie Ci wartościowej książki, którą pokochasz bo wiemy co lubisz . 

Wyszukamy ją dla Ciebie. Dla nas książka  to nie  asortyment  tylko przedmiot z duszą i to nie tylko bestsellery. 

Oferujemy Ci  możliwości odkrycia czegoś nowego i ekscytującego, 

co trudno Ci będzie odkryć w internecie. 



Osobiste rekomendacje księgarzy nie algorytmu! 
#Meet the Booksellers YT, FB, case niszowej księgarni 
LIGHTHOUSE



Efektywna promocja polskiej 

książki on-line… 
Praktyczny przewodnik dla księgarni

Czerw ie c  
2022



Nagrodzone kampanie książek, które 
mogą nas zainspirować…

/



Jeśli
oglądałeś
-
nasza
książka
jest tym
co
kochasz

/



Stań się kimś 
innym!

/



 Moc książek

/



Książka zawsze dotrzyma Ci 
towarzystwa



/

Z książką żyjesz podwójnie! 



/

Jesteś tym co czytasz.

Stajesz się 
wyjątkowy
dzięki książkom



Wykorzystaj algorytmy na swoją korzyść



Czyli jak tego uniknąć



Facebook

• Reakcje wyżej od polubień 
(komentarze, emotikony) – 
zachęcaj do reakcji

• Nowe treści wyżej – publikuj, 
   gdy odbiorcy aktywni
• Wysoki potencjał grup
• Dyskusje “rozgałęzione”
• Udostępnienia
• Livy!!!!!
• Stories

• REGULARNOŚĆ

• Rolka, Rolka, Rolka
• Ilość komentarzy + 

odpowiedzi twórcy
• Ilość czasu “konsumowania

postu”– karuzele, dłuższe
posty

• godziny
• Stories
• #

REGULARNOŚĆ

Instagram



Rolka

• Zabawa, muzyka
• Działa trend 
ogólnoświatowy

• Działają #
• Może być na feedzie
• Instagram wypycha ją
na zewnątrz

• Krótko

• Poznajemy sie bliżej
• Tylko dobę aktywne
• Nieidealne
• Od kuchni i z ludzkiej
strony

• Tylko dla obserwatorów
• Muzyka jako dodatek
• Indywidualna kreacja

Instastories



JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE
Znajdź sojuszników

1. Wspólne livy
2. Wspólne wydarzenia
3. Proś o udostępnienia
4. Proś o oznaczenia i oznaczaj



Promocja

4 cechy dobrej promocji wydawniczej w SM

Kontekst

Czytelnik książek jest bardziej
wymagajacy niz przeciętny
użytkownik SM. Pokaż szerszy
kontekst książki, autora, problem.

Oddziaływanie na zmysły, emocje lub
wyobraźnię

Same fakty to za mało. Sprawdź 
Personę czytelnika i dobierz  
odpowiednie środki.

Zadbaj o szczegóły

Szczególnie, jesli twoim 
czytelnikiem jest kobieta. 
Dlatego jedna forma promocji 
to za mało. Dewersyfikuj – 
promuj post, relację, 
wydarzenie, itp.

Pamiętaj o języku korzyści

Pytanie podstawowe – CO LEKTURA TWOJEJ 
KSIĄŻKI DA CZYTELNIKOWI – rozwiń.



JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE
(łamigłówki, głosowania, emotikony, 
memy) komiksy) 
przykłady



JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE
(łamigłówki, głosowania, emotikony, 
memy) komiksy) 
przykłady



JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE
Wykorzystaj wirtualne spotkania i zachęcaj do 

pytań/komentarzy

1. Wirtualne targi
2. Spotkania autorskie
3. Wydarzenia
4. Livy
5. Miejsca w sieci (blogerzy, portale, itp)



JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE?
• Konkursy, rozdania

• Pytania

• Zaproszenia na ciekawe dla twojej grupy zewnętrzne 

Miejsce do komentowania

• Wydarzenia zza kulis



Efektywna promocja
w księgarni stacjonarnej

Czerw iec  
2022



Udostępnienie wirtualnych escape roomów o tematyce patriotycznej i 
symboli narodowych, wyświetlane projekcje 

Organizacja Warsztatów – np. Warsztaty Niepodległości” dla dzieci – w 
księgarniach i wirtualnie

Wystawa o tematyce patriotycznej, np. „Pokolenia wolności” – wspólne 
działanie lokalnego muzeum lub galerii z księgarnią (wystawa artystów + 
książki)

Projekcja filmu o znanym Polaku dla uczniów szkół średnich

Warsztaty kaligrafii, rysunku, malarstwa o tematyce patriotycznej lub 
historycznej 

Promocja treści patriotycznych w
księgarniach stacjonarnych:



Merchandising
- Stworzenie odrębnego działu
- Wyróżnienie Nowości, Hitów, Bestsellerów
- Wyróżnienie książek polecanych przez blogerów, Influencerów
- Nagrodzone książki 

Wydarzenia cykliczne, np:
Historia polski w komiksie
Historia lokalnej ojczyzny
Polscy nobliści w literaturze

- Uzupełnienie oferty o gry i zabawy o tematyce patriotycznej

Promocja treści patriotycznych w
księgarniach stacjonarnych:



Merchandising:



Merchandising:



Eventy w księgarni:



Zadbaj o witrynę księgarni i przyciągnij uwagę osób, które będą 
przechadzać się w pobliżu w wiosenne dni. Pokaż, że sprzedajesz nie tylko 
książki, ale także zabawki, kartki, artykuły papiernicze i puzzle – w czasach 
pandemii i ograniczeń w liczbie osób w sklepie witryna księgarni to jedyna 
część, którą widzi każdy. Spraw, żeby witryna żyła – uwolnij kreatywność!
Dobry przykład: kolorowe witryny księgarni Kafka i spółka
Dobry przykład: witryny księgarni Locum
Dobry przykład: witryna księgarni Skład Główny

Promocja treści patriotycznych w
księgarniach stacjonarnych:



Witryna jest jak okładka książki:



Witryna jest jak okładka książki:





Idzie nowe, serial “Kobieta za ladą”
jest już niemodny…



Przykład z Holandii





Ważny jest klimat



Dopasuj komunikat do klienta:



Specjalizacja:
Księgarnia Red Scare (Tulsa, Oklahoma) - Promuje wartości wzajemnej pomocy, demokracji bezpośredniej, 

antyautorytaryzmu, autonomii i solidarności” jednocześnie przeciwstawiając się kapitalizmowi, imperializmowi, negują: 

patriarchat,, rasizm, kolonializm i wszystkie inne formy ucisku.



Księgarnia Bullerbyn – kultowe lektury dla najmłodszych - Warszawa



A może Księgarnia plus Kawiarnia:



Big Book Café Warszawa:



Księgarnia Zemsta, Poznań:



Księgarnia Zemsta, Poznań
(stowarzyszenie anarchistów)

- Nazwa – anarchia I skojarzenie z
książką Fredry

https://static.polityka.pl/_resource/res/path/f4/3a/f43a82e0-ffef-4b7a-a8f3-1e50683b1a18_f1400x900



Cel – księgarnia pełna ludzi:



Współpraca z ogólnopolskimi i lokalnymi 
ośrodkami kultury
i

instytucjami promującymi wartości
polskości i dziedzictwa narodowego

Czerwiec
2022



Media
- Lokalne gazety
- Lokalne media internetowe
- Lokalni blogerzy, Influencerzy
- Lokalne radio i TV

Lokalne ośrodki kultury:
- Biblioteki
- Domy kultury
- Muzea, Galerie

- Lokalne ośrodki władzy

Myśl globalnie, działaj lokalnie:



Inspiracja:



Scenariusz warsztatów
Warsztat – lekcja historii Polski dla dzieci

Warsztat KTO TY JESTEŚ – POLAK MAŁY przeznaczony jest dla dzieci z grup 
przedszkolnych i szkolnych (nauczanie początkowe). Lekcja-spacer po księgarni 
z elementami edukacyjnymi oraz zabawami, który ma na celu zapoznanie dzieci 
z HISTORIĄ POLSKI na podstawie wybranych książeczek, w tym: zwrócenie ich 
uwagi na najważniejsze cechy sklepu z książkami, a także zainteresowanie 
dzieci literaturą poprzez pokazywanie nietypowych, atrakcyjnych graficznie 
książek. 

Celem jest tu ukazanie księgarni jako miejsca przyjaznego, gdzie dzieci mogą 
poznać podstawy historii w przyjemny i ciekawy sposób. 
Warsztat powinien być jak najbardziej atrakcyjny i wzbudzić ciekawość dzieci. 
Warsztat może dodatkowo w przyszłości sprawić, że do księgarni będą 
napływać nowi czytelnicy, np. z okolicznych szkół i przedszkoli.



Scenariusz warsztatów
Warsztat – lekcja historii Polski dla dzieci

I.   ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
CEL:
zwrócenie uwagi najmłodszych czytelników na treści historyczne i patriotyczne
nauczenie dzieci podstaw historii – w uzgodnieniu z nauczycielem
zachęcenie dzieci do obcowania z książkami,
rozbudzenie ciekawości do historii Polski
rozwijanie wyobraźni (prezentacja multimedialna, warsztat plastyczny).
METODY:
spacer po księgarni,
zabawa na spostrzegawczość – np. znalezienie książek z flagą lub godłem Polski na okładce
prezentacja multimedialna,
pogadanka,
warsztat plastyczny,
zabawa ruchowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
komputer, rzutnik (prezentacja multimedialna),
kartki A4,
kredki, flamastry,
wybrane książki,
tekturowe strzałki z opisami działów.
CZAS TRWANIA: 60-90  min.



Scenariusz warsztatów
Warsztat – lekcja historii Polski dla dzieci

Przebieg warsztatów

POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE KSIĘGARZY
Pytania do dzieci:
Czy wiedzą, gdzie się znajdują? (księgarnia/biblioteka/sklep papierniczy)
Czy wiedzą, kim jest księgarz?
Przeczytanie krótkiej bajki historyczno-patriotycznej 
Pytania do dzieci – związane z przeczytaną bajką

SPACER PO KSIEGARNI
Księgarz oprowadza grupę po wszystkich działach, pokazuje zaplecze.
Dzieci mogą oglądać książki, przy każdym dziale krótka charakterystyka. Staramy się, aby to dzieci samodzielnie 
opisały, czym charakteryzuje się dany dział. Przy każdym dziale wspólnie wybieramy i odkładamy jedną książkę 
(album, poradnik, poezja, książka dziecięca, proza, reportaż itd.).

ZABAWA – forma konkursu (za każdą poprawną odpowiedź dziecko dostaje nagrodę – np. zakładkę).
Zadanie dla dzieci:
wyszukać książkę historyczną,
wyszukać komiks patriotyczny,
powiedzieć patriotyczny wierszyk
wymienić znanego Polaka, który zasłużył się Polsce



Scenariusz warsztatów
Warsztat – lekcja historii Polski dla dzieci – wspólnie ze szkołą 

Przebieg warsztatów

PRAEZENTACJA MULTIMEDIALNA
Pokaz około 5-10 najciekawszych postaci historycznych

WARSZTAT PLASTYCZNY: KTO TY JESTEŚ – POLAK MAŁY
Na podstawie zebranych wiadomości i zainspirowane zdjęciami dzieci rysują CO TO DLA NICH 
ZNACZY.

ZABAWA RUCHOWA – dobrze sprawdza się po każdych warsztatach!

PODZIĘKOWANIA, POŻEGNANIE
Każdemu uczestnikowi można wręczyć wcześniej przygotowany drobiazg 


