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INSTYTUCJE KULTURY
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

Województwo małopolskie, a przede wszystkim Kraków, dysponuje znaczną liczbą placówek
upowszechniania kultury, co wśród innych regionów Polski plasuje go w pierwszej trójce województw
i dużych miast. Świadczy o tym nie tylko liczebność tych instytucji, ale również liczba uczestników
wydarzeń kulturalnych przez nie organizowanych.
W roku 2003 działalność kulturalną prowadziło 21 teatrów, 103 muzea i oddziały muzealne,
773 biblioteki publiczne i filie biblioteczne, 71 galerii, 53 kina oraz 479 domów i ośrodków kultury oraz
klubów i świetlic. Porównując z rokiem 2002 wzrosła ilość placówek bibliotecznych i ich filii o 2
instytucje, a teatrów o 4 placówki. Bez zmian pozostała liczba kin. Natomiast zmniejszyła się liczba
muzeów (o 2 placówki) i galerii (o 5 placówek).

STRUKTURA JEDNOSTEK KULTURY WG PODREGIONÓW W 2003 R.
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-2W 21 teatrach i instytucjach muzycznych województwa małopolskiego w roku 2003 można
było uczestniczyć w 3768 przedstawieniach, imprezach i koncertach. Wśród teatrów działały: teatry
dramatyczne (13), lalkowe (2), opery (1), operetki (1), filharmonie (1), orkiestry i chóry (3) oraz zespoły
pieśni i tańca.
W mieście Krakowie funkcjonowało 17 teatrów i instytucji muzycznych, które zaprezentowały 3145
przedstawień i koncertów (w tym 110 na terenie innych województw) i uczestniczyło w nich 612,1 tys.
widzów i słuchaczy (w tym 29,2 tys. na terenie innych województw). W podregionie krakowskotarnowskim działały 2 placówki, w których zaprezentowano 402 przedstawienia i koncerty we własnym
województwie, a uczestniczyło w nich 39,2 tys. widzów i słuchaczy. Natomiast w podregionie
nowosądeckim w 2 teatrach zaprezentowano 362 przedstawienia i koncerty (w tym 31 na terenie
innych województw), a uczestniczyło w nich 64,6 tys. widzów i słuchaczy (w tym 13,9 tys. na terenie
innych województw). Wszystkie te instytucje dysponowały łącznie ponad 5,7 tys. miejsc na widowni.
W województwie małopolskim na jedno miejsce w stałej sali przypadało średnio 573 mieszkańców,
z czego w mieście Krakowie było ich 154, w podregionie krakowsko-tarnowskim 3688 i nowosądeckim
2824. Na jedno miejsce w stałej sali przypadało średnio 126 widzów, z czego w Krakowie było to 125,
w podregionie krakowsko-tarnowskim – 104, a nowosądeckim - 166.
W województwie małopolskim na jedno przedstawienie przypadało średnio 183 widzów, z tego
w Krakowie - 195, w podregionie krakowsko-tarnowskim - 97 i nowosądeckim - 179.
Według stanu na koniec 2003 roku w województwie małopolskim działały 103 muzea
i oddziały muzealne, z czego aż 41 znajdowało się w Krakowie, drugim w kolejności był powiat
nowotarski (6) oraz powiaty krakowski i wadowicki (po 5). Muzea te w swoich pomieszczeniach
przechowują zbiory z różnych dziedzin, m.in.: malarstwa, rzeźby, grafiki, archeologii, etnografii, historii
kraju, życia i działalności wybitnych osób, okazy przyrody i techniki.
W Małopolsce 4650,2 tys. zwiedzających muzea, miało możliwość zobaczyć 446 wystaw czasowych
w kraju. Porównując z rokiem poprzednim liczba zwiedzających wzrosła o 23% (tj. o 868,8 tys. osób),
a liczba wystaw spadła o ponad 2% (tj. o 12 wystaw). Muzea oprócz gromadzenia, przechowywania
i udostępniania zbiorów muzealnych, prowadzą także działalność oświatową w ramach, której odbyło
się ponad 8 tys. odczytów i lekcji muzealnych. Zorganizowały one również dla zwiedzających w 6-ciu
powiatach (dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, olkuskim, oświęcimskim i tatrzańskim) oraz
w Krakowie łącznie 4251 seansów filmowych. W województwie małopolskim osobom poruszającym
się na wózkach inwalidzkich sprzyja jedynie 23,3% obiektów muzealnych.
Przeciętnie na 1000 mieszkańców Małopolski przypadało 1432 osób zwiedzających muzea i było to aż
o 22,4% więcej niż w roku 2002. Najwyższy wskaźnik liczby osób zwiedzających na 1000
mieszkańców był w następujących powiatach: wielickim (6981), nowotarskim (4008) i oświęcimskim
(3098). Ostatnie dwa miejsca, gdzie wskaźnik ten nie przekroczył 20 osób zwiedzających na 1000
mieszkańców należały do powiatów: miechowskiego i suskiego.
Średnio w województwie małopolskim na 32 tys. mieszkańców przypadała 1 placówka muzealna. Do
powiatów, gdzie wskaźnik ten był niższy należały: miasto Kraków (18 tys.), powiat dąbrowski (20 tys.),
tatrzański (22 tys.), miechowski (26 tys.), Nowy Sącz (28 tys.), nowotarski (30 tys.), wadowicki
(31 tys.).
W województwie małopolskim w 2003 roku objętych badaniem było 71 galerii. Zdecydowana
większość tych instytucji (54) znajdowała się w mieście Krakowie. Tylko niecałe 20% wszystkich
małopolskich galerii mieściło się w obiektach przystosowanych dla osób poruszających się na

-3wózkach inwalidzkich. Galerie w ubiegłym roku zwiedziło 574,4 tys. osób. Liczba zwiedzających
galerie w podregionach wynosiła odpowiednio: krakowsko-tarnowskim (34,3 tys.), nowosądeckim
(99,8 tys.) i mieście Krakowie (440,3 tys.). Wśród 828 wystaw zorganizowanych przez galerie w ciągu
2003 roku było: 706 wystaw własnych, 67 zagranicznych, 28 międzynarodowych i 27 polskich za
granicą. Na 1000 mieszkańców Małopolski jedynie 177 osób odwiedziło galerię. Współczynnik ten
wahał się od 4 osób zwiedzających w powiecie wielickim do 581 w mieście Krakowie.

RODZAJE MUZEÓW I ODDZIAŁÓW MUZEALNYCH W 2003 R.
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W 2003 roku w Małopolsce działały 773 biblioteki publiczne i ich filie. Jedynie 10% bibliotek
było obiektami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W porównaniu
z rokiem 2002 liczba bibliotek publicznych wzrosła o 2. Najwięcej, bo aż 69 bibliotek mieściło się
w Krakowie i 13 w Tarnowie. Przeciętnie na 1 placówkę biblioteczną, tj. bibliotekę i filię biblioteczną,
przypadało 4208 mieszkańców Małopolski. W powiatach grodzkich współczynnik ten kształtował się
następująco: Nowy Sącz - 12057 mieszkańca, Kraków - 10981 mieszkańca, Tarnów - 9128
mieszkańca.
Od paru lat systematycznie zwiększa się liczba czytelników. Porównując z rokiem 2002 zanotowano
wzrost czytelników w województwie małopolskim o 19,7 tys. osób i w 2003 roku było to 708,9 tys.
W podregionie krakowsko-tarnowskim czytelnicy stanowili 41,6% ogółu (294,7 tys.), a różnica
pomiędzy podregionem nowosądeckim (206,7 tys.) a miastem Krakowem (207,5 tys.) była niewielka
i wynosiła 0,1%. Spośród 1000 mieszkańców Małopolski 218 było czytelnikami bibliotek publicznych,
co oznacza, że co 5-ty mieszkaniec korzystał co najmniej jeden raz z zasobów bibliotecznych.
Współczynnik ten był wyższy w powiecie chrzanowskim (320 czytelników), Tarnowie (286
czytelników), Krakowie (274 czytelników), Nowym Sączu (262 czytelników) oraz w powiatach:
bocheńskim (283 czytelników), oświęcimskim (243 czytelników), olkuskim (231 czytelników) i gorlickim
(220 czytelników).

-4Z roku na rok wzrastają także wypożyczenia księgozbioru (średnio o 2,6%) i w ubiegłym roku wyniosły
13338,4 tys. woluminów. W województwie małopolskim w ciągu roku, na 1000 mieszkańców
dokonano 4107 wypożyczeń, w powiatach ziemskich współczynnik ten wyniósł 3704, a w miastach na
prawach powiatu 5065. Oznacza to, że każdy mieszkaniec wypożyczył w 2003 r. średnio 4 książki.
W województwie małopolskim na 1 czytelnika w 2003 r. przypadało 18,8 wol. wypożyczeń podobnie
jak rok wcześniej. W podregionie nowosądeckim 1 czytelnik wypożyczył przeciętnie prawie 20 wol.
księgozbioru i był to, podobnie jak w roku 2002, najwyższy wskaźnik w województwie małopolskim.
Prawie 18,5 wol. wypożyczeń księgozbioru dokonano w podregionie krakowsko-tarnowskim (18,6 wol.
w 2002 r.), a w Krakowie 18,4 wol. wypożyczeń (18,3 wol. w 2002 r.). Podobnie jak w latach
poprzednich więcej wypożyczeń dokonywali czytelnicy bibliotek publicznych i ich filii zlokalizowanych
na wsi (19,6 wol.), niż w miastach (18,4 wol.).

WYPOŻYCZENIA KSIĘGOZBIORU NA 1 CZYTELNIKA WEDŁUG POWIATÓW W 2003 R.
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W 2003 roku w województwie małopolskim działało 381 placówek informacyjnobibliotecznych i był to spadek o 5,5% w porównaniu z rokiem 2001. Zmniejszyła się liczba bibliotek:
naukowych (z 262 do 256), fachowych (z 87 do 77), fachowo-beletrystycznych (z 11 do 9) oraz
ośrodków informacji naukowo-technicznej (z 19 do 16). Placówki te posiadały 12317,7 tys. wol.

-5księgozbioru, w tym 9540,4 tys. wol. książek i 2777,4 tys. wol. czasopism. W okresie minionych dwóch
lat o 2% wzrosła liczba wypożyczeń księgozbioru (na zewnątrz i na miejscu) z 7385 tys. do 7525 tys.
woluminów. Zmalała natomiast ogólna liczba pracowników zatrudnionych w placówkach informacyjnobibliotecznych z 1443 do 1404 osób. W roku 2003 ze zbiorów placówek informacyjno-bibliotecznych
skorzystało 401 tys. czytelników. Na 1000 mieszkańców Małopolski przypadały: 2 miejsca
biblioteczne, 2317 wypożyczeń (na zewnątrz i na miejscu), 85 woluminów księgozbioru oraz 124
czytelników.
Liczba kin na przestrzeni dwóch lat (2002 i 2003 roku) uległa niewielkiej zmianie (spadek o 3
kina) i wynosiła 53 placówki. W powiatach ziemskich na koniec 2003 r. działały 34 kina, a w miastach
Kraków, Nowy Sącz i Tarnów było ich łącznie 19. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
przystosowanych było 45% obiektów.
W województwie małopolskim 48 kin posiadało jedną salę projekcyjną z 12286 miejscami dla widzów.
Dwie sale projekcyjne z 230 miejscami posiadało jedno kino. W przedziale od 3 do 7 sal projekcyjnych
znalazło się również jedno kino z 488 miejscami. Pozostałe trzy kina miały 8 i więcej sal
wyposażonych w 7873 miejsc. Przeciętnie na jednej sali projekcyjnej były 243 miejsca. W mieście
Krakowie działało 14 kin z 10,7 tys. miejsc, a na 47 salach projekcyjnych 2073,9 tys. widzów oglądało
77,1 tys. seansów.
Od roku 2000 systematycznie wzrasta liczba seansów. W Małopolsce porównując z rokiem 2002
wzrost ten wyniósł ponad 2% i w 2003 r. wyświetlonych było 93,1 tys. seansów. Spadła natomiast
liczba widzów z 2711 tys. w 2002 r. do 2559 tys. w 2003 r. Na 1 seansie najwięcej widzów było
w powiecie proszowickim (80), Tarnowie (54) oraz powiecie wadowickim (46) i chrzanowskim (41).
Wskaźnik ten był najniższy w powiecie nowosądeckim (11), limanowskim (14) i myślenickim (14) oraz
dąbrowskim (17) i krakowskim (17). W 2003 roku przeciętnie w ciągu roku na 1 sali seans oglądało
29,8 tys. widzów, z czego wynika, że na jednym miejscu na widowni rocznie siada 123 widzów.
Do placówek kultury zaliczyć należy również: 129 domów kultury, 144 ośrodki kultury, 137
świetlic i 69 klubów. Porównując z rokiem 2001 wzrosła liczba domów kultury (o 4), klubów (o 5)
i świetlic (o 7), natomiast bez zmian pozostała liczba ośrodków kultury. Niestety zmalała liczba osób
zatrudnionych w tych jednostkach o niecałe 1% i na koniec 2003 roku osiągnęła ona poziom 3335
pracowników. W 384 małopolskich pracowniach specjalistycznych działały m.in. następujące
pracownie: fotograficzna (13), filmowa (9), plastyczna (115), muzyczna (115), politechniczna (15),
studio radiowe (1), studio telewizyjne (1) i komputerowe (43). Na 226 sal widowiskowych (tj. w 47%
jednostek) przypadało 34,4 tys. miejsc. W roku 2003 odbyło się 25,5 tys. imprez zorganizowanych
przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice, w których udział wzięło 3323,2 tys. uczestników. Na
1329 seansach filmowych było 44,5 tys. widzów, 2958 dyskotekach bawiło się 216,6 tys. uczestników,
w 6271 prelekcjach, spotkaniach i wykładach uczestniczyło 388,7 tys. osób, na 4256 imprezach
turystycznych i sportowo-rekreacyjnych było 472,1 tys. uczestników. Natomiast 2147 wystaw zwiedziło
388,7 tys. osób, na 5904 występach zespołów amatorskich było 1130,3 tys. widzów, a 1808 występów
artystów i zespołów zawodowych oglądało 581,4 tys. widzów.
W Krakowie i powiecie nowosądeckim działały po 23 domy kultury. Zaledwie 14% małopolskich
domów kultury było obiektami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Jedynie w Nowym Sączu w 2003 roku nie było ośrodka kultury, a tylko 15% obiektów było obiektami
przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. W 11 powiatach Małopolski (tj. bocheńskim, brzeskim,
chrzanowskim, dąbrowskim, miechowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim,
proszowickim i suskim) nie było klubów, a w całym województwie jedynie 12% obiektów było
przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tylko 5% budynków, w których
mieściły się świetlice było przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
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TABL. 1 UCZESTNICY IMPREZ KULTURALNYCH W 2003 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Czytelnicy
bibliotek
publicznych

Widzowie
kin

Zwiedzający
muzea

Zwiedzający
galerie

Uczestnicy
imprez
w domach
i ośrodkach
kultury oraz
klubach
i świetlicach

na 1000 mieszkańców
Województwo ………….

218

788

1432

177

1023

Powiaty ziemskie ……….

195

129

1241

35

893

Bocheński ……………….
Brzeski …………………...
Chrzanowski …………….
Dąbrowski ……………….
Gorlicki …………………..
Krakowski ………………..
Limanowski ……………...
Miechowski ……………...
Myślenicki ……………….
Nowosądecki ……………
Nowotarski ………………
Olkuski …………………...
Oświęcimski ……………..
Proszowicki ……………...
Suski ……………………..
Tarnowski ………………
Tatrzański ……………….
Wadowicki ……………….
Wielicki …………………..

283
208

126
41
174
19
94

493
298
711
256

707
917

177
231
243
163
195
178
173
169
182

17
79
39
26
371
160
334
18
31
18
1165
23
-

284
566
109
6
231
137
4008
95
3098
16
195
2256
2038
6981

85
11
160
112
137
11
21
23
0
25
149
4

987
454
307
597
869
1375
1138
798
1447
506
811
957
885
876
906

Miasta na prawach
powiatu …………………..

275

2356

1886

515

1333

M. Kraków ……………….
M. Nowy Sącz …………..
M. Tarnów ……………….

274
262
286

2738
1081
828

2305
376
291

581
446
144

1445
1225
693

320
176
220
125
196
178
152
183
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