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INSTYTUCJE KULTURY 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. 

 
Liczebność instytucji kultury, wydarzeń kulturalnych oraz ich uczestników w ostatnich latach  

w województwie małopolskim nie uległa większym zmianom. Małopolska wśród innych województw od 
wielu lat plasuje się na czołowych miejscach zarówno pod względem ilości instytucji kultury, jak  
i liczby uczestników imprez. Niewątpliwie duŜą rolę w rozwoju kulturalnym regionu odgrywa miasto 
Kraków, zarówno ze względu na swoją przeszłość kulturalną, jak i bieŜący rozwój instytucji kultury. 
 

W 2005 roku liczba teatrów i instytucji muzycznych  w województwie małopolskim wyniosła 
20, z czego 70% stanowiły teatry dramatyczne, 20% filharmonie, orkiestry i chóry, a pozostałe 10% to 
teatry muzyczne. W Krakowie mieściło się 80% wszystkich teatrów i instytucji muzycznych Małopolski. 
Na scenach teatralnych odbyły się 4072 przedstawienia i koncerty, które obejrzało 717,6 tys. widzów  
i słuchaczy, z czego w Krakowie odpowiednio 3273 przedstawienia i 629,1 tys. widzów i słuchaczy.  
W stosunku do roku 2004 liczba widzów w województwie wzrosła jedynie o 1,5%. W wyŜej 
wymienionych obiektach znajdowało się 5191 miejsc na widowni, co oznacza, Ŝe na jedno miejsce 
przypadało średnio 629 mieszkańców Małopolski. Przeciętnie jedno przedstawienie obejrzało 176 
widzów, podczas gdy w 2004 roku liczba ta wyniosła 173 osoby. W teatrach dramatycznych jeden 
spektakl obejrzały średnio 173 osoby, w teatrach muzycznych wskaźnik ten wyniósł 396 osób, 
natomiast w filharmonii -164 osoby. 
 
TABL. 1          TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE W 2005 R. 
 

Przedstawienia i koncerty Widzowie i słuchacze 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
w liczbach 

bezwzględnych w % w tys. w % 

      
OGÓŁEM…………………..…... 20 4072 100,0 717,6 100,0 

Teatry dramatyczne…………… 14 3219 79,0 556,3 77,5 

Teatry muzyczne………...….… 2 112 2,8 44,4 6,2 

Filharmonie, orkiestry, chóry … 4 741 18,2 116,9 16,3 
 
 

Według stanu na koniec 2005 roku liczba muzeów i oddziałów muzealnych  wynosiła 104,  
w tym 36 jednostek to oddziały muzealne. Najliczniejszy pod względem ilości muzeów okazał się 
Kraków – 41 placówek. Spośród wszystkich muzeów, 76% stanowiły muzea naleŜące do sektora 
publicznego (jednostki administracji rządowej i samorządowej), a 24% to jednostki sektora prywatnego 
(m.in. organizacji społecznych i kościelnych). Obiekty muzealne przystosowane dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowiły 28%. Liczba muzealiów wyniosła 3922,4 tys.  
i z roku na rok systematycznie wzrasta. Małopolskie muzea zorganizowały 465 wystaw w kraju, co 
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stanowiło wzrost o 8,9% w porównaniu z 2004 rokiem. Poza granicami Polski zorganizowano 20 
wystaw. Muzea w Małopolsce zwiedziło 5644,4 tys. osób, tj. o 14,2% więcej w odniesieniu do roku 
poprzedniego. Zwiedzający w zorganizowanych grupach stanowili 3018,3 tys. osób, z czego 57,7% to 
młodzieŜ szkolna. Muzea miasta Krakowa odwiedziło w 2005 roku 2099,8 tys. zwiedzających i był to 
wzrost o 13,8% w stosunku do 2004 roku. Na 1 muzeum Małopolski przypadało przeciętnie 54,3 tys. 
zwiedzających. Liczba odczytów i lekcji muzealnych spadła o 10,5% (z 8552 w 2004 r. do 7655  
w 2005 r.), natomiast liczba seansów filmowych organizowanych dla zwiedzających wzrosła 
nieznacznie o 0,9% (z 4754 w 2004 r. do 4798 w 2005 r.).  
 
 

RODZAJE MUZEÓW I ODDZIAŁÓW MUZEALNYCH W 2005 R.  
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ZWIEDZAJĄCY MUZEA WEDŁUG RODZAJU MUZEUM W 2005 R. 

Inne
20%

Artystyczne
28%

Martyrologiczne
14%

Historyczne
10%

Biograficzne
8%

Przyrodnicze
8% Regionalne

7%
Etnograficzne

2%

Archeologiczne
1%

Techniki
2%

 
Galerie  uzupełniają ofertę muzeów jako instytucji zajmujących się wystawiennictwem.  

W 2005 roku w województwie małopolskim działało 66 galerii, z czego 45,5% stanowiły galerie sektora 
publicznego (państwowe i samorządowe), a 54,5% galerie sektora prywatnego. Jedynie 23% galerii 
przystosowanych było dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Galerie zorganizowały 
727 wystaw w kraju, które zwiedziło 452,0 tys. osób. Porównując te dane z rokiem 2004 odnotowano 
spadek zarówno liczby wystaw (o 3,7%), jak i liczby zwiedzających galerie (o 3,8%). Przeciętnie na  
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1 wystawie było 622 zwiedzających i wskaźnik ten nie zmienił się w odniesieniu do roku 2004.  
W samym mieście Krakowie 49 galerii odwiedziło 325,6 tys. osób. W 2005 roku małopolskie galerie 
zorganizowały 6 aukcji, przeciętnie na jednej aukcji było około 907 osób. Na działalność oświatową 
galerii składały się: odczyty i prelekcje (średnio 48 osób na 1 odczycie), spotkania autorskie (średnio 
80 osób), pogadanki na wystawach (średnio 32 osoby) i seanse filmowe (średnio 23 osoby). 
 

W województwie małopolskim w 2005 roku działały takŜe placówki informacyjno- 
-biblioteczne . Wśród nich 61% stanowiły biblioteki naukowe, 24% biblioteki fachowe, 7% biblioteki 
pedagogiczne, 4% ośrodki informacji naukowo-technicznej (INTE), 3% biblioteki fachowo- 
-beletrystyczne, a biblioteki towarzystw naukowych - 1%. Liczba czytelników we wszystkich 
placówkach informacyjno-bibliotecznych łącznie wyniosła 434,4 tys., z czego najwięcej czytelników 
było w bibliotekach naukowych (86,5%) i pedagogicznych (9,3%). Wśród czytelników tych bibliotek 
największą grupę tworzyli studenci, uczniowie, pracownicy naukowi i nauczyciele. Czytelnicy 
wypoŜyczyli na zewnątrz łącznie 3240,8 tys. woluminów księgozbioru, w tym 3060,5 tys. ksiąŜek. 
Przeciętnie 1 czytelnik biblioteki wypoŜyczył w ciągu omawianego roku 7 ksiąŜek. Łączna liczba 
miejsc dla czytelników wyniosła 6530. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych to 89,7 tys. m2,  
a liczba pracowników 1419 osób, co oznacza, Ŝe w 1 placówce informacyjno-bibliotecznej pracowało 
średnio 5 osób. Wykształcenie bibliotekarskie wyŜsze posiadało 51,3% wszystkich zatrudnionych. 
Jedynie 65,4% placówek informacyjno-bibliotecznych wyposaŜonych było w komputery.  
 
TABL. 2          SIEĆ I DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNYCH W 2005 R. 
 

Liczba placówek a 
Miejsca  

dla czytelników a 
Czytelnicy 

WypoŜyczenia 
księgozbioru  
na zewnątrz RODZAJE BIBLIOTEK 

w liczbach bezwzględnych w tys. 
     
Naukowe.............................. 179 5612 375,7 2657,5 

Fachowe .............................. 69 452 9,2 61,5 

Fachowo-beletrystyczne...... 8 45 5,7 60,2 

Pedagogiczne...................... 22 332 40,2 429,8 

Towarzystw naukowych....... 2 8 0,4 0,4 

Ośrodki INTE ....................... 13 133 7,3 66,7 
 
a   Stan w dniu 31 XII. 

 
WciąŜ najliczniejszą grupą instytucji kultury pozostają biblioteki publiczne wraz z filiami , 

których ilość w 2005 roku wyniosła 766, z czego 73,9% znajdowało się na wsi. W porównaniu  
z rokiem 2004 w liczbie bibliotek nastąpił spadek o 0,4%. Z zasobów bibliotek skorzystało 710,6 tys. 
czytelników, którzy wypoŜyczyli łącznie 12741,1 tys. woluminów księgozbioru. Jeden czytelnik  
w Małopolsce w ciągu 2005 roku wypoŜyczył średnio 18 woluminów księgozbioru. W porównaniu  
z rokiem poprzednim ilość czytelników zmieniła się nieznacznie, tj. nastąpił spadek o 0,3%, a liczba 
wypoŜyczeń spadła o 4,0%. Wśród czytelników największą grupę korzystających z bibliotek 
publicznych stanowiły osoby do 15 roku Ŝycia (27,6% ogółu), między 16 a 19 rokiem Ŝycia (19,9% 
ogółu) oraz 25 a 44 rokiem Ŝycia (19,8% ogółu). Taka sama zaleŜność występuje w podziale 
czytelników według zajęcia, gdzie najliczniejszą  grupą wypoŜyczających byli uczniowie (48,5% ogółu) 
i studenci (15,1% ogółu). Zwiększyła się liczba miejsc dla czytelników o 1,2%, co oznacza, Ŝe  
w bibliotekach przybyły dodatkowo 92 miejsca dla czytelników. Zmniejszyła się natomiast 
powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych o 540 m2. Biblioteki publiczne wyposaŜone w komputery 
stanowiły 53% ogółu bibliotek i znajdowało się w nich łącznie 1407 komputerów, z których 57,3% 
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udostępniono dla czytelników. Jedynie 11,2% wszystkich bibliotek publicznych i filii w 2005 roku było 
przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na koniec 2005 roku  
w bibliotekach publicznych pracowało 1430 osób, a pracownicy z wykształceniem wyŜszym 
bibliotekarskim stanowili 31,7% ogółu zatrudnionych. W Krakowie biblioteki publiczne i filie stanowiły 
9,3% ogółu, tj. 71 jednostek. Spośród czytelników bibliotek 30,1% to czytelnicy w mieście Krakowie. 
WypoŜyczenia w Krakowie w ciągu roku 2005 wyniosły 3746,3 tys. woluminów, tj. 29,4% wszystkich 
wypoŜyczeń w małopolskich bibliotekach. Na 1 czytelnika przypadało niecałe 18 wypoŜyczeń 
woluminów księgozbioru. 
 

Do placówek kultury zaliczyć naleŜy równieŜ takie instytucje, jak domy kultury, o środki 
kultury, kluby i świetlice , których w 2005 roku było 489. W porównaniu z rokiem 2003 wystąpił 
niewielki przyrost ich liczby - o 10 placówek. Wśród tych instytucji 136 to domy kultury, 142 - ośrodki 
kultury, 68 - kluby i 143 - świetlice. Na wsi znajdowało się 65% wszystkich omawianych placówek,  
a w miastach 35%. W 2005 roku odbyło się 25 tys. imprez zorganizowanych przez domy i ośrodki 
kultury oraz świetlice i kluby (liczba ta nie uległa zmianie od 2003 roku), w których udział wzięło 
3771,4 tys. uczestników (ich liczba wzrosła o 13,5% w porównaniu z 2003 rokiem). Średnio  
w 1 imprezie uczestniczyło 151 osób. Liczba uczestników na imprezach organizowanych przez te 
placówki w miastach stanowiła 76,2% ogółu, a na wsi udział ten wyniósł jedynie 23,8%. W placówkach 
tych działało 2021 zespołów artystycznych z 34,3 tys. członków, 1594 koła i kluby zainteresowań 
(m.in. plastyczne, komputerowe, fotograficzne) z 29,5 tys. członków. W jednej placówce kultury 
pracowało średnio 7 osób. Zaledwie 13,5% obiektów przystosowanych było dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Z wszystkich instytucji kultury 16% znajdowało się w Krakowie, z czego 
najwięcej było klubów kultury (44) i domów kultury (24). Krakowskie ośrodki zorganizowały 11,1 tys. 
imprez, na które przybyło 1319,5 tys. osób. Uczestnicy imprez organizowanych w mieście Krakowie 
stanowili 35% wszystkich biorących udział w małopolskich imprezach. 
 

 
LICZBA UCZESTNIKÓW NA 1 IMPREZ Ę W 2005 R. 
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W Małopolsce w 2005 roku działało 49 kin  z 98 salami kinowymi. Liczba kin nie uległa 

zmianie, natomiast o 14% zwiększyła się liczebność sal. W kinach znajdowało się 22,3 tys. miejsc na 
widowni, podczas gdy w 2004 roku liczba ta wyniosła 20,8 tys. (tj. nastąpił wzrost o 7,4%). 
Wyświetlonych zostało 109,7 tys. seansów, na których zgromadziło się 2539,5 tys. widzów. Podczas 
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gdy liczba widzów zmniejszyła się o 26,4%, ilość wyświetlonych seansów wzrosła o 7,3% w stosunku 
do 2004 roku. 1 seans obejrzało przeciętnie 23 widzów. Na 1 miejsce w kinie w 2005 roku przypadało 
średnio 147 Małopolan, a 1 miejsce w kinie w ciągu roku zajęte było przez 114 widzów. W mieście 
Krakowie działało 14 kin, a filmy w nich obejrzało 2050,3 tys. widzów. Na 1 seans przypadało średnio 
22 widzów. 
 
 
TABL. 3          KORZYSTAJĄCY Z INSTYTUCJI KULTURY WEDŁUG POWIATÓW W 2005 R. 
 

Widzowie  
kin 

Zwiedzający 
muzea 

Uczestnicy imprez w 
domach i ośrodkach 
kultury, świetlicach i 

klubach 

Czytelnicy 
bibliotek 

publicznych WYSZCZEGÓLNIENIE 

na 1000 mieszkańców 

WOJEWÓDZTWO ............... 778 1730 1156 218 

Powiaty:     

bocheński............................. 196 523 584 257 

brzeski ................................. 46 264 1054 209 

chrzanowski ......................... 210 669 1201 312 

dąbrowski ............................ 58 137 1445 174 

gorlicki.................................. 116 321 958 223 

krakowski ............................. 11 504 531 126 

limanowski ........................... 84 112 350 192 

miechowski ......................... - - 845 179 

myślenicki ............................ 49 181 1049 153 

nowosądecki ....................... 61 223 1262 177 

nowotarski .......................... 318 3618 1108 178 

olkuski ................................. 154 40 496 218 

oświęcimski ........................ 289 4963 1247 236 

proszowicki ......................... 22 - 321 138 

suski .................................... - 20 1089 184 

tarnowski ............................. 7 629 752 173 

tatrzański ............................ 857 2076 547 171 

wadowicki ........................... 98 3336 1038 165 

wielicki ................................ - 8339 490 181 
Miasta na prawach 
powiatu: 

    

Kraków ................................ 2706 2771 1741 283 

Nowy Sącz .......................... 1155 512 2746 294 

Tarnów ................................ 861 292 1673 288 
 
 
Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdań rocznych z działalności kulturalnej  
o symbolu „K” za 2005 rok. Szczegółowe dane znajdą Państwo w publikacji „Kultura w 2005 r.” , 
która ukaŜe się w sierpniu br. oraz na stronie internetowej www.stat.gov.pl 
 
Opracowanie: Magdalena Górska, Joanna Włoch; Ośrodek Statystyki Kultury US Kraków,  
                       tel. 012 656 57 53  


