
 
URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 

 
 

Informacja sygnalna Data opracowania - czerwiec 2005 r. 

 
Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Kontakt: e-mail:sekretariatUSKRK@stat.gov.pl 

                 tel. (0-12) 415-38-84  
 
 Nr 12
 
 

INSTYTUCJE KULTURY 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. 

 
 

Województwo małopolskie należy do regionów, gdzie kultura rozwija się bardzo dynamicznie  
i ma duży wpływ na codzienne życie mieszkańców. Stolica województwa - Kraków - stwarza możliwo-
ści lepszego dostępu do jednych z większych instytucji i wydarzeń kulturalnych w kraju.  
 

Wciąż najbardziej popularna, powszechnie dostępna i najlepiej zorganizowana jest sieć bi-
bliotek publicznych. W 2004 roku w Małopolsce działało 769 bibliotek publicznych i filii. W porówna-
niu z 2003 rokiem był to spadek o 4 placówki biblioteczne. Bibliotek publicznych było 188 (w tym  
1 biblioteka wojewódzka, 6 bibliotek w miastach na prawach powiatu, 12 bibliotek gminy miejskiej,  
40 bibliotek gminy miejsko-wiejskiej, 126 bibliotek gminy wiejskiej oraz 3 inne), a filii bibliotecznych 
581. 
 
TABL.1         BIBLIOTEKI PUBLICZNE W 2004 R. 
                     Stan w dniu 31 XII 
 

Powierzchnia 
w m2 

Miejsca dla 
czytelników 

Pracownicy 
ogółem 

Czytelnicy a  Ludność 
WYSZCZEGÓLNIENIE

na 1 bibliotekę i filię 

OGÓŁEM …………….. 87 10 1,9 927 4240

Miasto ………………… 180 16 4,1 2437 8068

Wieś …………………... 54 8 1,1 392 2885

a  W ciągu roku. 
 
Z roku na rok zwiększa się liczba czytelników, w ubiegłym roku wyniosła ona 712,8 tys. i była o 0,5% 
wyższa w stosunku do 2003 r. Wzrosła również liczba księgozbioru o 0,8% i na koniec 2004 r. wynio-
sła 10675,3 tys. woluminów; z czego 99,4% stanowiły książki, a 0,6% czasopisma. W 2004 roku 
wpływy księgozbioru wyniosły 311 tys. wol., natomiast ubytki 226 tys. wol. Nieznacznie spadła liczba 
wypożyczeń (o 0,5%) i w 2004 roku wyniosła 13275,9 tys. woluminów.  
W Małopolsce wypożyczenia na 1 czytelnika wyniosły 18,6 woluminów. Najwyższy wskaźnik zanoto-
wano w powiatach: nowosądeckim (23,3), brzeskim (22,6) i tarnowskim (21,5). Wśród gmin najwyższe 
wypożyczenia na 1 czytelnika odnotowano w Szczawnicy (48,1), Bieczu (42,1) oraz Podegrodziu 
(40,6). Przeciwieństwem są gminy, gdzie wskaźnik wypożyczeń na 1 czytelnika był najniższy: Słabo-
szów (7,2), Nowy Targ (7,6) oraz Radziemice i Proszowice (po 8,2). Liczba wypożyczeń na 1000 
mieszkańców w 2004 roku kształtowała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniosła 4077 



 - 2 -

woluminów, z czego w mieście Krakowie było to 5037 woluminów, w podregionie krakowsko-
tarnowskim - 3897 i podregionie nowosądeckim - 3646.  
 
Wśród czytelników pogrupowanych według wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku do  
15 lat (200,5 tys.) i w stosunku do 2003 roku nastąpił ich spadek o 1% oraz w wieku 25-44 lata  
(138,8 tys.), gdzie zanotowano wzrost o prawie 5% w stosunku do 2003 roku. Natomiast największy 
wzrost czytelników odnotowano w grupie 45-60 lat (o 7,4%).  
Grupując czytelników bibliotek publicznych według zajęcia należy zauważyć, że wzrost czytelników 
odnotowano w grupie studentów (o 3,5%), pracowników umysłowych (o 3,8%) oraz robotników  
(o 1,5%). Spadek w stosunku do poprzedniego roku wystąpił w grupie uczniów (o 2,2%) i rolników  
(o 9,4%). Strukturę czytelnictwa według wieku i zajęcia przedstawia poniższy wykres. 
 
 

CZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W 2004 R. 
 

WEDŁUG WIEKU 

 
 

WEDŁUG ZAJĘCIA 

 
 
Wzrasta liczba pracowników bibliotek zwłaszcza z wykształceniem wyższym. W 2004 roku w bibliote-
kach pracowały 1432 osoby ogółem, w tym z wykształceniem wyższym 430 osób (wzrost o 10%  
w stosunku do roku 2003). Zwiększa się również powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych (wzrost  
o 4%) do poziomu 67 tys. m2 na koniec 2004 r. Tendencję wzrostową widać jednak głównie w mia-
stach – przyrost o 6,4%, ponieważ na wsi wzrost powierzchni wyniósł tylko 1,3%. Przybyło także 
miejsc dla czytelników, których było 7832 (w miastach - 3206, na wsi - 4626). Również tutaj odnoto-
wano większy przyrost w miastach (o 2,2%) niż na wsi (o 0,2%).  
 

Liczba muzeów w województwie małopolskim w odniesieniu do roku 2003 nie uległa zmianie  
i na koniec 2004 r. można było zwiedzać 103 muzea i oddziały muzealne. Pomimo, że liczba muze-
ów nie uległa zmianie pozytywnym zjawiskiem jest zwiększenie się liczby zwiedzających w stosunku 

28,1% 19,4% 19,2% 19,5% 9,0% 4,8% 

do 15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat powyżej 60 lat

48,7% 15,3% 13,4% 5,2% 17,4% 

uczniowie studenci pracownicy umysłowi robotnicy pozostali 
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do 2003 roku o 6,3%. W 2004 roku liczba zwiedzających wyniosła 4943,1 tys. osób. Wśród powiatów 
najwięcej zwiedzających odnotowano w mieście Krakowie 1845,2 tys. (37,3% ogółu zwiedzających)  
i powiatach ziemskich: wielickim 834,1 tys. (16,9%), nowotarskim 670,1 tys. (13,6%), oświęcimskim 
574,8 tys. (11,6%). 

 
Spośród wszystkich rodzajów muzeów największym powodzeniem wśród odwiedzających cieszą się 
muzea artystyczne (29% zwiedzających). Młodzież szkolna najczęściej odwiedza oprócz artystycz-
nych również muzea biograficzne, martyrologiczne i etnograficzne, co przedstawia tablica 2. W woje-
wództwie małopolskim najliczniej reprezentowane są muzea regionalne, artystyczne oraz historyczne. 
W ramach prowadzonej działalności oświatowej muzea organizują coraz więcej odczytów (w roku 
2004 – 8552) i seansów filmowych (w roku 2004 – 4754).  
 
W małopolskich muzeach w 2004 roku zobaczyć można było oprócz wystaw stałych również 427 wy-
staw czasowych organizowanych w kraju (z tego 291 własnych i 136 obcych krajowych i z zagranicy). 
W porównaniu z 2003 rokiem było ich mniej odpowiednio o 3,3%, jeżeli chodzi o wystawy własne  
i 6,2% przy wystawach obcych. Muzea prezentują również swoje zbiory za granicą i w ubiegłym roku 
zorganizowano 18 wystaw poza granicami Polski (o 6 mniej niż w 2003 roku).  
 
Zbiory muzeów obejmowały na koniec 2004 roku 3920,1 tys. muzealiów (liczonych w jednostkach 
inwentarzowych) i był to wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Naj-
więcej muzealiów to zbiory z dziedziny przyrody (53%), następnie archeologii (14%), historii (11%)  
i sztuki (8%).  
 
TABL.2         PODSTAWOWE DANE O MUZEACH WEDŁUG RODZAJÓW W 2004 R. 
 

Zwiedzający 
Muzea i oddzia-

ły muzealne 

Wystawy  
czasowe  
w kraju ogółem 

w tym mło-
dzież szkolna  
(w % ogółu) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

stan w dniu 
 31 XII 

w ciągu roku 

OGÓŁEM …………..……….... 103 427 4943078 28,5

Artystyczne …………..………. 21 79 1431362 15,6

Archeologiczne ………..…...... 2 12 61358 31,4

Etnograficzne …………..……. 7 55 88881 45,6

Historyczne …………….....…. 15 72 495320 21,0

Biograficzne ……………..…… 8 6 273660 65,5

Martyrologiczne ………..…….. 2 5 577014 51,3

Przyrodnicze …………..……... 7 26 499456 17,8

Techniki …………………..…... 4 24 109147 29,9

Regionalne ……………..…….. 27 123 334004 36,1

Inne ………………………..….. 10 25 1072876 28,3
 
 

Oferta muzeów uzupełniana jest przez podmioty zajmujące się również działalnością wysta-
wienniczą, jakimi są galerie. W województwie małopolskim 56% galerii to galerie zaliczane do sektora 
prywatnego, 44% to galerie działające w sektorze publicznym. W ubiegłym roku na terenie naszego 
województwa badanych było 66 galerii i był to spadek w stosunku do 2003 roku o 7%. 
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Galerie przygotowały i zaprezentowały w 2004 roku 755 wystaw w kraju (z tego 676 wystaw własnych, 
59 zagranicznych i 20 międzynarodowych) i 822 ekspozycje (z tego 739 krajowe, 63 zagraniczne i 20 
międzynarodowych). Liczba wystaw była mniejsza o 5,7%, a ekspozycji o 7,0% w stosunku do po-
przedniego roku. W ubiegłym roku za granicą małopolskie galerie zaprezentowały 34 wystawy. Wy-
stawy w galeriach Małopolski zwiedziło 469,6 tys. osób i w stosunku do poprzedniego roku był to spa-
dek o 18,2%. W 2004 roku na 1000 mieszkańców Małopolski przypadało 144 odwiedzających galerie,  
tj. o 33 osoby mniej niż rok wcześniej. Jedną wystawę zobaczyło średnio 622 osoby, podczas gdy  
w 2003 roku - 717 osób. Największa liczba zwiedzających przypadała na miasto Kraków (301,7 tys.,  
tj. 64% ogółu), gdzie mieści się większość galerii (49, tj. 74%) i gdzie najwięcej zaprezentowano wy-
staw (550, tj. 73%).  
 
W 2004 roku galerie zorganizowały 358 odczytów i prelekcji, na których zgromadziło się 19,9 tys. słu-
chaczy, 270 spotkań autorskich z 14,8 tys. uczestników oraz 256 seansów filmowych, na które przyby-
ło 6,8 tys. widzów. 
 

W województwie małopolskim na koniec 2004 roku działalność prowadziło 49 kin, podczas 
gdy w 2003 roku było ich 53. Kina te dysponowały taką samą liczbą sal jak rok wcześniej (86)  
i 20,8 tys. miejsc na widowni, co oznacza spadek o 0,6% w stosunku do 2003 roku. Przeciętnie  
w jednej sali znajdowało się 241 miejsc. W ciągu 2004 roku odbyło się 102,3 tys. seansów filmowych  
i w stosunku do roku 2003 nastąpił ich wzrost o prawie 10%. Seanse w kinach obejrzało łącznie 
3450,4 tys. widzów (wzrost o prawie 35% w stosunku do 2003 roku).  
 
Przeciętnie na jednym seansie były 34 osoby. Najwięcej widzów na jeden seans przypadało średnio  
w powiatach: proszowickim 198 osób, chrzanowskim 57 osób, nowotarskim i wadowickim po 53 oso-
by, tarnowskim 50 osób oraz mieście Tarnowie 82 osoby. Natomiast najmniej w powiatach: krakow-
skim 21 osób, myślenickim 23 osoby, nowosądeckim 25 osób, brzeskim 26 osób i olkuskim 28 osób.  
 
W Małopolsce działało 41 kin posiadających jedną salę projekcyjną z 11,3 tys. miejsc, 4 kina posiada-
jące dwie sale projekcyjne z 1,1 tys. miejsc, jedno kino z 3-5 salami i łączną liczbą 0,5 tys. miejsc oraz 
3 kina posiadające 8 i więcej sal projekcyjnych z 7,9 tys. miejsc.  
 
 
TABL.3          WYBRANE WSKAŹNIKI WEDŁUG PODREGIONÓW W 2004 R. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Widzowie i słucha-

cze a na 1 przedsta-
wienie i koncert 

Widzowie kin 
na 1 seans 

Wypożyczenia  
księgozbioru 

na 1 czytelnika 

WOJEWÓDZTWO …………. 173 34 18,6

Podregion: 
  krakowsko-tarnowski …...... 75 50 18,5

  nowosądecki ………………. 160 37 19,1

  m. Kraków …………………. 189 32 18,4

a Teatrów i instytucji muzycznych. 
 
 

Liczba teatrów i instytucji muzycznych w Małopolsce w 2004 roku wyniosła 20, w tym 16 
było w mieście Krakowie, 2 w podregionie krakowsko-tarnowskim i 2 w podregionie nowosądeckim. 
Teatrów lalkowych i muzycznych było po 2, dramatycznych 12 oraz 1 filharmonia i 3 orkiestry i chóry. 
Instytucje te dysponowały łącznie 5,6 tys. miejsc na widowni.  
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TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE WEDŁUG RODZAJÓW W 2004 R. 

 
 

PRZEDSTAWIENIA I KONCERTY 

 
 

WIDZOWIE I SŁUCHACZE 
 

 
 
 
W 2004 roku teatry i instytucje muzyczne wystawiły 4081 spektakli i koncertów, w których uczestniczy-
ło 706,9 tys. widzów i słuchaczy. Liczba przedstawień wzrosła w porównaniu z rokiem 2003 o 4,4%, 
natomiast wśród widzów nastąpił spadek o 1,3%. Najwięcej widzów było w podregionie m. Krakowa  
i stanowili oni 86,6% wszystkich widzów, drugie miejsce zajmował podregion nowosądecki 8,3%  
i podregion krakowsko- tarnowski 5,1%.  
 
Podobnie kształtowała się ilość przedstawień, gdzie miasto Kraków było na pierwszym miejscu 
(3234), a następne miejsca zajmował podregion krakowsko-tarnowski (479), gdzie zaobserwowano 
największy wzrost w stosunki do poprzedniego roku o 19,2% i podregion nowosądecki (368). Na jedno 
przedstawienie w Małopolsce przypadało średnio 173 widzów, przy czym w mieście Krakowie 189 
widzów, podregionie nowosądeckim 160, a najmniej w podregionie krakowsko-tarnowskim zaledwie 
75 osób.  
 
 
 

teatry lalkowe 
17%

opera i operetka 
3% 

filharmonia 
14% 

orkiestry i chóry
8%

teatry 
dramatyczne 

58% 

teatry lalkowe 
19% 

opera i operetka 
8% 

filharmonia 
13% 

orkiestry i chóry
5%

teatry 
dramatyczne 

55% 
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TABL.4          KORZYSTAJĄCYCH Z INSTYTUCJI KULTURY WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIA- 
                      TÓW W 2004 R. 
 

Czytelnicy 
bibliotek 

Widzowie  
kin 

Zwiedzający 
muzea 

Zwiedzający 
galerie WYSZCZEGÓLNIENIE 

na 1000 mieszkańców 
 
WOJEWÓDZTWO …………. 219 1060

 
1518 144

Podregion krakowsko- 
  -tarnowski ……………..….. 211 253

 
1361 54

 Powiaty:  
  bocheński ………………….. 270 342 461 -
  brzeski ……………………... 205 58 278 -
  chrzanowski ……………….. 318 284 687 -
  dąbrowski ………………….. 172 80 312 -
  krakowski ………………….. 128 31 519 12
  miechowski ………………... 179 - 2 165
  olkuski ……………………… 226 200 31 29
  oświęcimski ……………….. 239 442 3753 10
  proszowicki ………………... 167 18 - 2
  tarnowski …………………... 177 15 752 -
  wielicki ……………………... 185 - 8096 4

Miasto na prawach powiatu  
  Tarnów …………………...... 298 1443 324 491

Podregion nowosądecki … 191 413 1087 84
 Powiaty:  
  gorlicki ……………………… 225 193 281 78
  limanowski ………………… 195 175 112 -
  myślenicki …………………. 154 76 168 193
  nowosądecki ………………. 180 93 169 93
  nowotarski …………………. 182 595 3716 17
  suski ………………………... 190 - 20 26
  tatrzański …………………... 175 1461 2228 150
  wadowicki ………………….. 170 132 1665 -

Miasto na prawach powiatu  
  Nowy Sącz ………………… 287 1946 366 351

Podregion m. Kraków ……. 274 3485 2434 398

Miasto na prawach powiatu  
  Kraków ……………….......... 274 3485 2434 398
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Grażyna Rosiek, Joanna Włoch; Ośrodek Statystyki Kultury 
 
 


