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Film promocyjny - czyli? 
 
Film promocyjny prezentuje instytucję,  np. bibliotekę, jej działania i dokonania, produkty 
i usługi – czyli to, co biblioteka oferuje w ramach swoich działań i współpracy z różnymi 
partnerami dla społeczności lokalnej.  
 
Film promocyjny jest nieco dłuższy niż przeciętny spot reklamowy i zazwyczaj zawiera 
skondensowane informacje wstępne na temat danego podmiotu i jego partnerów.  
 
Taki film może być umieszczony na stronie internetowej biblioteki, w mediach 
społecznościowych (Facebook, YouTube), w lokalnych mediach elektronicznych 
(TV  internetowa, serwis lokalny dla mieszkańców), na stronie internetowej miejscowości, 
gminy, miasta, a także prezentowany podczas odbywających się imprez dla społeczności 
lokalnej.  
 
Film promocyjny ma zachęcać lokalną społeczność, jej bliższych i dalszych sąsiadów, 
potencjalnych sponsorów i partnerów, do czynnego udziału w podejmowanych przez 
bibliotekę działaniach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pomysł to klucz do dobrego filmu promocyjnego. 
 Założeniem filmu promocyjnego jest promocja działań 

realizowanych w ramach zawiązanego partnerstwa przez 
bibliotekę, a nie dokumentacja z ich realizacji. 

 Film promocyjny musi być komunikatywny i jednoznaczny, 
skierowany do określonego odbiorcy.  

 Kamera widzi świat inaczej - czasem mniej znaczy więcej. 
 Realizacja filmu promocyjnego to rejestracja obrazów, 

które wcześniej zostały opracowane w scenariuszu. 
 Film promocyjny pełni funkcje promocyjne 

i uwiarygadniające podejmowane działania. 
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Co powstanie? 
 
3-minutowy film promocyjny, prezentujący historię i dokonania zawiązanego przez 
bibliotekę partnerstwa na podstawie wcześniej przygotowanego i konsultowanego z liderem 
partnerstwa scenariusza. 
 
Co sfilmujemy? 

 krótką historię partnerstwa, czyli jak to się wszystko zaczęło 
 działania realizowane w ramach partnerstwa biblioteki 
 ludzi działających na rzecz społeczności lokalnej - krótkie wywiady (setki) z: liderem 

partnerstwa z ramienia biblioteki, przedstawicielami partnera/-ów, przedstawicielami 
społeczności lokalnej 

 miejsce/miejsca, w których są realizowane 
działania na rzecz społeczności lokalnej (np. 
atrakcyjność turystyczną regionu, jeśli 
działania skierowane są także dla turystów) 

 społeczność lokalną korzystającą z działań 
realizowanych w ramach partnerstwa i ich 
opinie w odpowiedzi na jedno i to samo 
pytanie: „Co zmieniło się w społeczności 
dzięki działaniom podejmowanym przez 
bibliotekę?” 

 utożsamianie się i realizację hasła 
przewodniego Konkursu „Partnerstwo - to 
nas kręci!”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pytania i odpowiedzi do 

setek zostaną opracowane 
podczas powstawania 
scenariusza. 

 Ilość osób do wywiadów 
zostanie ustalona przed 
nagraniem. 

 Lista i ilość osób, które 
wystąpią przed kamerą, 
zostanie doprecyzowana z 
liderem partnerstwa przez 
Wykonawcę filmu 
promocyjnego.  

 Lista rekwizytów do filmu 
zostanie ustalona podczas 
konsultacji Wykonawcy filmu 
promocyjnego z liderem 
partnerstwa. 
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Po co kręcimy film promocyjny 

dotyczący partnerstw 

bibliotek? 
Biblioteka to miejsce, gdzie wszystko się zaczyna. To miejsce spotkań, planowania 
i realizacji kreatywnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej. To miejsce, gdzie 
mieszkańcy małych miejscowości dzięki bibliotekom działają wspólnie. Razem realizują 
ciekawe pomysły i czują się bardziej związani ze swoją społecznością. Film promocyjny jaki 
powstanie to przestrzeń do podzielenia się swoją historią, przedstawienia szerszemu gronu 
swoich realizacji i planów w ramach rozwoju partnerstw na rzecz rozwoju miejscowości 
i społeczności lokalnej i zachęcenia społeczności do udziału w realizowanych działaniach. 
 
Film powstanie m.in. dla: 

 promocji idei budowania partnerstw na rzecz rozwoju środowisk lokalnych, które 
powstały w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 

 promocji  partnerskich inicjatyw biblioteki, opartych na aktywnej i kreatywnej 
współpracy międzysektorowej z samorządem, biznesem, organizacjami 
pozarządowymi na rzecz społeczności w regionie zgodnie z założeniem, że działając 
wspólnie, w szerokim partnerstwie, biblioteki są w stanie odpowiedzieć na potrzeby 
społeczne, umacniając przy tym pozycję ważnej instytucji samorządowej, nadążającej 
za zmieniającym się otoczeniem i rzeczywistością 

 przedstawienia skuteczności podejmowanych działań przez bibliotekę w regionie, 
w tym, że aktywizują i integrują społeczność lokalną, stwarzając im przyjazne miejsce 
do wspólnego działania, kreatywnego spędzania czasu 

 przedstawienia szerszemu gronu aniżeli społeczność lokalna, realizacji i planów 
w ramach rozwoju partnerstw  

 promocji biblioteki, która prowadzi aktywną i kreatywną współpracę międzysektorową 
z samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi na rzecz społeczności 
w swoim regionie 

 promocji partnerów biblioteki 
 kreatywnego spędzenia czasu podczas realizacji filmu i integracja osób z biblioteki 

i przedstawicieli partnerów biblioteki. 
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Dlaczego to robimy? 

 
W ramach zawiązanych partnerstw realizowane są działania jednorazowe, cykliczne i mające 
charakter długofalowy. Projekty aktywizują i integrują różne grupy pokoleniowe - dzieci, 
młodzież i seniorów. Katalog działań partnerstw bibliotek jest bardzo zróżnicowany, 

począwszy od koordynacji oferty edukacyjnej czy 
kulturalnej dla wybranych grup społecznych, 
poprzez działania odpowiadające na bieżące 
problemy wynikające ze specyfiki środowiska, np. 
dotyczące ochrony środowiska, promocji gminy 
czy wysokiej stopy bezrobocia, aż po szerokie 
partnerstwa strategiczne mające na celu 
długofalowy i wieloaspektowy rozwój 
społeczności.  
 
Coraz częściej biblioteki angażują się we 
współpracę partnerską wychodzącą poza 
standardowe obszary działalności biblioteki, 

wierząc, że działając wspólnie, w szerokim partnerstwie, są w stanie odpowiedzieć na 
potrzeby społeczne, umacniając przy tym pozycję ważnej instytucji samorządowej, 
nadążającej za zmieniającym się otoczeniem i rzeczywistością.  

 
 

Dla kogo? 
 
Film promocyjny powstanie jako narzędzie promocyjne dla: 

 biblioteki 
 partnera/-ów działających w ramach zawiązanego partnerstwa  
 dla społeczności lokalnej  
 dla innych bibliotek, w celu zachęcenia do odejmowania ciekawych inicjatyw dla 

społeczności lokalnej 
 osób prezentujących swoją działalność czy twórczość w ramach partnerstwa. 

 

 
 

Realizując film promujący 
dokonania biblioteki w ramach 
partnerstwa powinien przyświecać 
jeden wspólny cel – robimy to dla 
rozwoju naszej społeczności 
lokalnej, chcemy uwiarygodnić 
nasze działania i przedstawić je w 
przystępnej, ciekawej formie 
wideo. 
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Jak powstanie scenariusz? 
 
 

 W pierwszej kolejności na podstawie  przesłanego Formularza Konkursowego oraz 
przekazanych Organizatorowi materiałów uzupełniających stanowiących integralną 
część Formularza, powstanie szkic 
scenariusza filmu promocyjnego.  

 Szkic scenariusza filmu promocyjnego 
zostanie opracowany przez Wykonawcę 
filmu promocyjnego zapewnionego przez 
Organizatora Konkursu (dalej: Wykonawcę 
filmu promocyjnego). 

 Przygotowany szkic scenariusza będzie 
konsultowany przez Wykonawcę filmu 
promocyjnego z liderem partnerstwa 
wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym, 
aby finalna wersja była atrakcyjna i 
przedstawiała możliwie najpełniej poziom zaawansowania działań funkcjonującego 
partnerstwa. 

 Konsultacje w sprawie scenariusza będą odbywały się telefonicznie bądź e-mailowo wg 
przekazanych danych kontaktowych do lidera partnerstwa na bieżąco lub/i w 
uzgodnionych wcześniej terminach dogodnych dla lidera partnerstwa i Wykonawcy 
filmu promocyjnego.  

 Opracowany przez Wykonawcę filmu promocyjnego scenariusz przed realizacją filmu, 
zostanie zaakceptowany przez Organizatora Konkursu. 

 
 
 

 
1. Analiza Formularza 

Konkursowego i materiałów 
dodatkowych 

2. Szkic scenariusza 
3. Konsultacje szkicu scenariusza 
4. Zatwierdzenie scenariusza 
 

Dane kontaktowe do Wykonawcy filmu promocyjnego zostaną przekazane Laureatom 
Konkursu drogą elektroniczną wraz z informacją o wygranej. 
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Kto znajdzie się w ekipie 

filmowej? 
 

 W przypadku realizacji filmu promocyjnego, kluczem do sukcesu są w pierwszej 
kolejności ludzie, którzy będą stanowić na czas realizacji filmu promocyjnego ekipę 
filmową.  

 Warto zorganizować spotkanie w bibliotece, na którym zostanie podejęta wspólnie 
decyzja kto i ile osób może znaleźć się w ekipie filmowej oraz w jakich rolach te osoby 
będą czuły się najlepiej w zależności od posiadanych predyspozycji.  

 Ustalenia i wszelkie dodatkowe informacje ze spotkania należy przekazać Wykonawcy 
filmu promocyjnego z ramienia Organizatora Konkursu w ramach konsultacji 
dotyczących scenariusza w formie telefonicznej albo/i e-mailowej. 

 

 

 

 

 
 
 

Ogólny skład ekipy filmowej: 
 lider partnerstwa – 

przedstawiciel  biblioteki 
 przedstawiciel  

partnera/partnerów biblioteki  
 przedstawiciel społeczności 

lokalnej 
 w przypadku udziału dzieci 

niezbędny jest opiekun – 
pedagog 

 Wykonawcy filmu promocyjnego  
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Jak się przygotować do 

nagrania filmu? 

 
Kilka istotnych wskazówek przed rozpoczęciem nagrania: 

 Podczas konsultacji dotyczących scenariusza przekaż Wykonawcy filmu promocyjnego 
możliwie najpełniej informacje, które będą pomocne w sprawnej realizacji filmu 

 przygotuj plan zdjęciowy wg uzgodnionego  scenariusza filmu promocyjnego 
 przygotuj wszystkie zaplanowane i potencjalne rekwizyty, które mogą zostać 

wykorzystane podczas nagrania (np. tablica informacyjna z kalendarzem spotkań, 
działań, imprez; kronika prezentująca dotychczasowe dokonania biblioteki; kącik 
z pracami dzieci, wystawa fotografii, czy wystawa działalności twórców lokalnych – 

w zależności od podejmowanych działań 
w ramach partnerstwa) 

 przygotuj Plan A i Plan B realizacji filmu 
promocyjnego – zadbaj o możliwość nagrania 
filmu zarówno w plenerze (np. podczas 
eventu/imprezy dla lokalnej społeczności), 
jak i w budynku biblioteki 

 zadbaj o zaplecze dla całej ekipy filmowej, 
zarówno wszystkich osób występujących 
w filmie, jak i Wykonawcy filmu 
promocyjnego.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Postaw na otwartą 
współpracę 

 Próby wg scenariusza i 
przygotowanie do nagrania 
to połowa sukcesu 

 Przygotuj plan zdjęciowy wg 
scenariusza 

 Przygotuj rekwizyty wg 
scenariusza 

 Warto mieć zawsze Plan B 
 Zaplecze techniczne też jest 

ważne. 
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6 żelaznych zasad wystąpień 

przed kamerą: 
1. Grunt to przygotowanie. Nie idź „na żywioł”! Receptą na pozbycie się nawyku 

mówienia o niczym oraz na opanowanie 
tremy, jest właściwe przygotowanie przed 
wystąpieniem. Przygotuj się do wystąpienia 
ćwicząc scenariusz przed nagraniem. 
Pamiętaj, że nawet profesjonalni prezenterzy 
ćwiczą swoje wystąpienia, przygotowują 
kwestie i scenariusz. 

2. Widz będzie oceniał Cię po wyglądzie. 
Zadbaj o swój wygląd zewnętrzny - 
świadomość, że dobrze się prezentujesz 
pozytywnie wpłynie na stan emocji i doda 
Tobie pewności siebie. Unikaj zbyt 
wyrazistych i kontrastujących ze sobą 
wzorów (unikamy pasków, kropek oraz 
innych drobnych wzorów) i nadmiaru 
kolorów. Przygotowując garderobę z myślą o wystąpieniu przed kamerą ostrożnie 
odnieś się do czerni, bieli i czerwieni.  Tzw. telewizyjnymi kolorami są wszelkie odcienie 
niebieskiego (jasny błękit, błękit marynarski, granat) oraz wszelkie barwy pastelowe. 
Unikaj wszystkiego, co nadmiernie odwraca uwagę np. połyskujących przedmiotów, 
długich brzęczących kolczyków, pstrokatych dodatków, czy zbyt wzorzystych koszul, 
krawata. Istotną rolę odgrywa profesjonalny makijaż biznesowy oraz staranna fryzura. 

3. Nie stój „na baczność”. Pamiętaj - kamera demaskuje zbyt ekspresywną mimikę 
i gestykulację oraz problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą. 
Podczas rozmowy nie poruszaj się niepotrzebnie, nie kołysz na boki, nie dotykaj rękami 
twarzy. Zachowaj wyprostowaną i otwartą postawę (unikaj np. skrzyżowanych rąk) 
oraz kontroluj gestykulację, by pozostała ona na umiarkowanym poziomie.  

4. Mów wyraźnie i naturalnie. Postaraj się zachować umiarkowane tempo wypowiedzi. 
Zachowaj naturalne odstępy na oddech. Pamiętaj o pauzach i akcentach w trakcie 
swojej wypowiedzi. Unikaj pokasływania, odchrząkiwania oraz głośnego przełykania 
śliny. Przed rozpoczęciem nagrania najlepiej napij się wody.  

5. Utrzymaj wzrok na kamerze przed rozpoczęciem i po zakończeniu nagrania, przez co 
najmniej 3 sekundy.  

6. Współpracuj z reżyserem i stosuj się do wskazówek podczas procesu nagrywania. 

 
 

1. Grunt to przygotowanie - Nie 
idź „na żywioł”! 

2. Widz będzie oceniał Cię po 
wyglądzie 

3. Nie stój „na baczność” i zwróć 
uwagę na postawę ciała i 
gestykulację 

4. Mów wyraźnie i naturalnie 
5. Utrzymaj wzrok na kamerze 
6. Współpracuj z reżyserem 
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Jak zrealizujemy nagranie 

filmu? 

 
Harmonogram realizacji filmu promocyjnego 
ustalają wspólnie Laureat Konkursu i 
Organizator Konkursu w porozumieniu w 
Wykonawcą filmu promocyjnego. 
 
Przygotowana i wydrukowana lista obecności ekipy filmowej na planie zdjęciowym, przyczyni 
się do sprawnej realizacji scenariusza wg ustalonego harmonogramu - listę Wykonawcy filmu 
promocyjnego z przekazuje lider partnerstwa. 
 

 Wykonawca filmu promocyjnego w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników 

skontaktuje się z Laureatami Konkursu w celu ustalenia propozycji terminu nagrania. 
 Finalny termin, godziny nagrania filmu promocyjnego i przebieg dnia zdjęciowego 

zostaną uzgodnione podczas konsultacji Wykonawcy filmu promocyjnego z liderem 
partnerstwa. Niezbędne jest pisemne potwierdzenie (e-mail) przez wszystkie osoby 
zaangażowane finalnej daty nagrania na 
min. 5 dni przed realizacją nagrania. 
 

Ile będzie trwało 

nagranie? 

 
 Realizacja (nagranie) filmu promocyjnego wg ustalonego wcześniej harmonogramu i 

scenariusza będzie trwała maksymalnie jeden dzień roboczy. 

Harmonogram realizacji filmu i lista 
obecności ekipy filmowej na planie 
zdjęciowym jest podstawą sprawnej 
realizacji filmu promocyjnego. 

Zakres terminowy realizacji nagrania obejmuje okres od sierpnia do września 2014. 
 

Realizacja (nagranie) filmu odbywa się 
w lokalnym środowisku partnerstwa w 
miejscu/-ach wg scenariusza. 
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, 
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu 
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

Jakie formalności? 
 

 Każda osoba z ekipy filmowej, która zostanie nagrana indywidualnie, otrzyma do 

podpisania formularz zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku. Podpisanie 
formularza umożliwiać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami publikację filmu 
promocyjnego w internecie i na nośnikach przenośnych (płyta CD, DVD, pendrive). 

 
Co dalej? 

 
Po nagraniu, zmontowaniu filmu promocyjnego:  

 nastąpi przekazanie Laureatowi spotu reklamowego wraz z prawami do jego eksploatacji 

 promocja zrealizowanego spotu reklamowego w ramach Konkursu na stronach 
internetowych www.biblioteki.org, www.cal.org.pl oraz na stronach serwisów 
społecznościowych Organizatora Konkursu i FRSI (Facebook, YouTube), docierających 
łącznie do ponad 10 000 użytkowników 

 film warto zamieścić na serwisie internetowym biblioteki, partnerów, serwisie 
regionalnym, gminnym wraz z odpowiednią adnotacją przekazaną przez Organizatora 
Konkursu wraz z filmem. 

 
 
 

Do zobaczenia na planie! 
 

 
 
Nagrany film promocyjny zostanie przekazany Laureatom do końca października 2014 r. 

http://www.biblioteki.org/
http://www.cal.org.pl/
https://www.facebook.com/pages/Centrum-Wspierania-Aktywno%C5%9Bci-Lokalnej-CAL/228792643853840?sk=info
https://www.youtube.com/user/bibliotekiorg


Projekt realizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, 
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu 
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 

 
O Konkursie „Partnerstwo – to nas kręci!”: 
Konkurs „Partnerstwo – to nas kręci!” jest skierowany do 31 bibliotek i ich partnerów uczestniczących w I 
lub II rundzie Programu wspierania partnerstw bibliotek, realizowanego w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Głównym celem konkursu jest wsparcie i promocja partnerstw, 
które w okresie realizacji Programu będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, poczynią 
największe postępy oraz wykażą się kreatywnością w planowaniu swoich działań na rzecz społeczności 
lokalnych. Więcej na stronie Organizatora Konkursu www.cal.org.pl.  
 
 
O Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: 
CAL jako organizacja pozarządowa od 2000 r. działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce, 
wychodząc z założenia, że zmiana społeczna zawsze zaczyna się na poziomie lokalnym. "Odkryj siłę 
społeczności" – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania CAL. Edukuje i wspiera środowisko 
animatorów społecznych w Polsce, tj. pracowników instytucji i organizacji działających w różnych 
obszarach od pomocy społecznej, przez kulturę, po ekologię, prowadząc Szkołę Animacji Społecznej, 
tworząc im przestrzeń spotkań oraz starając się dostrzegać i doceniać ich pracę. Jest organizatorem 
regionalnych i ogólnopolskich Forów Animatorów, a od kilku lat przyznaje nagrodę w ramach Konkursu im. 
Heleny Radlińskiej. Prowadzi badania, obserwację i diagnozę społeczności lokalnych w ramach 
Laboratoriów Społecznych CAL. Jest współzałożycielem Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, w 
ramach którego współpracuje z Collegium Civitas i innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Promuje 
aktywność społeczną. W Programie Rozwoju Bibliotek CAL odpowiada za program edukacyjny – szkolenia 
podstawowe, a także wsparcie dla partnerstw lokalnych. Więcej na stronie www.cal.org.pl, 
www.badaniawdzialaniu.pl, www.standardypomocy.pl, www.decydujmyrazem.pl oraz  
www.inicjatywysasiedzkie.pl.    
 
 
 
O Programie Rozwoju Bibliotek w Polsce:  
Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie realizowane w Polsce przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do 
komputerów, internetu i szkoleń i lepiej służyć mieszkańcom małych miejscowości. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej na stronie www.biblioteki.org.  
 

http://www.cal.org.pl/
http://www.cal.org.pl/
http://www.badaniawdzialaniu.pl/
http://www.standardypomocy.pl/
http://www.decydujmyrazem.pl/
http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/
http://www.biblioteki.org/

