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Streszczenie rozprawy doktorskiej  

pt. „Wpływ komunikacji cyfrowej na udział interesariuszy w budowaniu marki miasta” 

napisanej przez mgr. Maię Maziashvili pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. SGH 

Izabeli Kowalik w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

 

Rozwój Internetu i technologii cyfrowych znalazł zastosowanie w brandingu miejsc i wpłynął 

na zarządzanie miastami. Rosnąca rola mediów społecznościowych umożliwiła władzom miasta 

angażowanie w zarządzanie marką miasta licznych grup interesariuszy. Jednakże, pomimo 

znaczenia przypisywanego w literaturze udziałowi interesariuszy oraz znaczeniu technologii 

cyfrowych w promowaniu wizerunku miejsca, istnieje luka badawcza dotycząca stosowania 

technologii cyfrowych do strategicznego zarządzania marką miasta.  

Przedstawiona rozprawa ma na celu identyfikację w jaki sposób cyfryzacja może wpłynąć na 

udział interesariuszy w procesie zarządzania marką miasta. Celem teoretycznym rozprawy jest 

weryfikacja modelu Strategicznego Zarządzania Marką Miejsca (SPBM, Hanna & Rowley, 2013) 

oraz znaczenia technologii cyfrowych w tym procesie, z perspektywy władz lokalnych. Kolejnym 

celem jest opracowanie i przetestowanie modelu uwarunkowań i konsekwencji udziału obywateli 

w zarządzaniu marką miasta za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Celem praktycznym rozprawy 

jest zaś uzyskanie wskazówek co do partycypacji interesariuszy w budowaniu marki miasta i jej 

możliwych rezultatów. Badania przedstawiają wnioski dotyczące poprawy relacji miast z 

interesariuszami wewnętrznymi przez ich aktywny udział w zarządzaniu marką miasta za 

pośrednictwem cyfrowych narzędzi komunikacji. 

Rozprawę oparto na danych pierwotnych oraz wtórnych. W wyniku przeglądu 

dotychczasowych badań z zakresu marketingu miejsc i zarządzania w sektorze publicznym, 

określono szczegółowe hipotezy do weryfikacji w badaniach empirycznych. Pierwsza część tych 

badań odnosi się do weryfikacji modelu SPBM i została przeprowadzona metodą indywidualnych 

wywiadów pogłębionych. Druga część, przeprowadzona przy wykorzystaniu metody badań 

kwestionariuszowych z zastosowaniem Internetu (CAWI), miała na celu przetestowanie hipotez 

dotyczących uwarunkowań i skutków partycypacji mieszkanców w brandingu miasta. Dobór próby 

mieszkańców miast gruzińskich i polskich pozwolił na porównanie wyników odnoszących się do 

kontekstu dwóch krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. 

Realizacji wyznaczonych celów podporządkowana została struktura rozprawy. W rozdziale 

pierwszym omówiono ewolucję koncepcji marketingu terytorialnego i możliwości zastosowania 

marketingu relacji w sferze publicznej. W rozdziale drugim opisano modele zarządzania marką 

miasta, przy czym szczególną uwagę zwrócono na temat zaangażowania interesariuszy w branding. 

Rozdział trzeci przedstawia przegląd badań nad zastosowaniem komunikacji cyfrowej w brandingu 

miejsc i prowadzi do postawienia hipotez do badań pierwotnych. Kolejne dwa rozdziały zawierają 

empiryczną część rozprawy. W rozdziale czwartym przedstawiono badanie jakościowe dotyczące 

procesu zarządzania marką miasta z perspektywy polskich i gruzińskich władz sześciu wybranych 

miast. W rozdziale piątym przeanalizowano uwarunkowania i konsekwencje udziału obywateli w 

brandingu miast na przykładzie dwóch miast z Polski i Gruzji, przy zastosowaniu modelowania 

równań strukturalnych (SEM). Rozdział szósty stanowi zestawienie wniosków z badań 

ilościowych i jakościowych oraz konfrontację z wynikami podobnych badań z literatury światowej. 

Podsumowując, na podstawie przedstawionych analiz wykazano, że technologie cyfrowe 

dostarczają ważnych narzędzi pomagających zwiększyć zaangażowanie obywateli w zarządzaniu 

miastem, zarówno z perspektywy samorządów jak i mieszkańców. Wykazano, że na partycypację 

obywateli w brandingu miasta wpływają czynniki technologiczne i relacyjne. Stwierdzono, że 
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czynniki związane z postawą wobec współpracy mają słaby wpływ na partycypację obywateli w 

brandingu w obu miastach. 

Jako konsekwencje udziału mieszkańców w procesie zarządzania marką miasta wyróżniono: 

zadowolenie z marki miejsca, wzmocnienie relacji pomiędzy interesariuszami a władzami 

lokalnymi oraz wzmocnienie poczucia utożsamiania się z marką miasta (w Polsce). Wykazano 

również, że partycypacja obywateli w budowaniu marki miasta nie tylko w Internecie, ale również 

poza nim, ma pozytywny wpływ na trwałe relacje pomiędzy obywatelami a władzami lokalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


