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INSTYTUCJE KULTURY 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2007 ROKU 

 
 

Województwo małopolskie jest jednym z centrów aktywności kulturalnej w Polsce. W 2007 roku 
na terenie województwa działało 106 muzeów i instytucji paramuzealnych, 63 galerie, 47 kin,  
19 teatrów i instytucji muzycznych. Wydarzenia kulturalne przyciągały mieszkańców województwa  
i liczne grono turystów krajowych i zagranicznych. Wzrosła liczba osób zwiedzających muzea, galerie  
i salony sztuki, a także widzów w teatrach i instytucjach muzycznych. Istotną rolę w rozwoju kulturalnym 
regionu odgrywa miasto Kraków, ze względu na swoją historię, tradycję i przeszłość kulturalną, jak  
i bieżący rozwój instytucji kultury. 

 
Na terenie województwa małopolskiego rokrocznie odbywają się interesujące wydarzenia kulturalne, 

prężnie działa tu wiele instytucji kultury. Z ogólnej liczby 1778 instytucji kultury największy odsetek (42,9%) 
stanowią biblioteki publiczne, na drugim miejscu plasują się domy kultury, kluby i świetlice (27,7%). Znaczny 
udział zajmują placówki informacyjno-biblioteczne (16,2%). Kolejne miejsca zajmują muzea (6,0%), galerie 
(3,5%), kina (2,6%) oraz teatry i instytucje muzyczne (1,1%). 
 

Instytucje kultury w miastach na prawach powiatu województwa małopolskiego w 2007 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzea odgrywają istotną rolę w prezentowaniu historii i tradycji oraz w rozpowszechnianiu kultury. 
W województwie małopolskim działało 106 muzeów i oddziałów muzealnych, z czego 75,5% należało do 
sektora publicznego, a 24,5% do sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę według rodzajów stanowiły nadal 
muzea regionalne (26,5%), artystyczne (19,8%) i historyczne (15,1%). W 2007 r. największym zaintereso-
waniem zwiedzających cieszyły się muzea artystyczne (26,4% ogółu zwiedzających) oraz martyrologiczne 
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(20,5% ogółu zwiedzających). Liczba zwiedzających muzea w 2007 r. wyniosła 6012 tys. osób i był to wzrost 
o 9,7% w porównaniu z 2006 r. Młodzież szkolna stanowiła 31,5% wszystkich zwiedzających muzea. Liczba 
wystaw czasowych zorganizowanych przez muzea na terenie kraju wyniosła 456, co stanowiło wzrost  
o 6,5% w porównaniu z 2006 r. 

 
 

 
Obiekty muzealne nie były wy-

starczająco przystosowane dla potrzeb 
korzystających z nich osób niepełno-
sprawnych. W 2007 r. zaledwie 21,7% 
obiektów muzealnych było przystosowa-
nych dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.  

 
 
Muzea prowadziły działalność eduka-

cyjną, organizowały odczyty i prelekcje.  

W 2007 r. liczba odczytów i lekcji muzealnych 

wzrosła o 41,6% (z 8318 w 2006 r. do 11777). 

Odnotowano również nieznaczny wzrost 

w liczbie seansów filmowych zorganizowanych 

dla zwiedzających o 4,1% (z 4140 w 2006 r. 

do 4310). Liczba muzealiów w 2007 r. wynio-

sła 3478,3 tys., co nieznacznie różniło się na 

plus w porównaniu z poprzednim rokiem.  

 
 

 
TABL.1  PODSTAWOWE DANE O MUZEACH WEDŁUG RODZAJÓW W 2007 R. 
 

Wystawy czasowe Muzea i oddziały  
muzealne a własne w kraju obce krajowe 

i z zagranicy 
Zwiedzający muzea 

WYSZCZE- 
  GÓLNIENIE w liczbach  

bezwzględ- 
nych 

w od-
setkach 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 

w od-
setkach 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 

w od-
setkach w tysiącach w od-

setkach 

OGÓŁEM ............ 106 100,0 316 100,0 140 100,0 6012,0 100,0          
Artystyczne ........... 21 19,8 30 9,5 39 27,9 1588,6 26,4          
Archeologiczne ..... 2 1,9 7 2,2 9 6,4 83,3 1,4          
Etnograficzne......... 8 7,5 39 12,3 13 9,3 196,8 3,3          
Historyczne............ 16 15,1 50 15,8 12 8,6 662,5 11,0          
Biograficzne........... 8 7,5 7 2,2 4 2,8 451,6 7,5          
Martyrologiczne..... 3 2,8 8 2,5 1 0,7 1232,2 20,5          
Przyrodnicze ......... 6 5,7 16 5,1 3 2,1 127,6 2,1          
Techniki ................. 3 2,8 23 7,3 7 5,0 191,0 3,2          
Regionalne ............. 28 26,5 102 32,3 39 27,9 282,8 4,7          
Inne ....................... 11 10,4 34 10,8 13 9,3 1195,7 19,9 
 
a Stan w dniu 31 XII. 

Zwiedzający muzea według rodzajów muzeum w 2007 r.
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Ofertę muzeów uzupełnia działalność 
galerii i salonów sztuki. W 2007 r. na tere-
nie województwa małopolskiego działały 63 
galerie, co stanowi spadek o 4,5% w porów-
naniu z 2006 r. Galerie sektora prywatnego 
stanowiły 52,4%, natomiast sektora publicz-
nego 47,6% ogółu. Liczba zwiedzających 
galerie i salony sztuki wzrosła o 19,6%  
w porównaniu z 2006 r. i wyniosła 503 tys. 

osób. 69,8% galerii posiadało własną stronę internetową. Wystawy krajowe obejrzało 402,9 tys. osób (80,1% 
ogółu zwiedzających), wystawy zagraniczne w Polsce 38,7 tys. osób (7,7% ogółu zwiedzających), zaś wystawy 
międzynarodowe w Polsce 61,4 tys. osób (12,2% ogółu zwiedzających). Galerie w województwie małopolskim 
zorganizowały łącznie 679 wystaw, tj. o 11,7% mniej niż w roku poprzednim, z czego 570 to wystawy w kraju. 
Wystawy krajowe stanowiły 83,9% wszystkich wystaw zorganizowanych w Polsce, wystawy zagraniczne - 7,8%, 
międzynarodowe - 4,6%, a wystawy polskie za granicą - 3,7%. Działalność wydawnicza galerii w 2007 r. objęła 
1360 tytułów o łącznym nakładzie 305,6 tys. egzemplarzy. Spośród zbiorów własnych galerii największy odsetek 
stanowiły fotografie - 49,2% i tzw. „nowe media” (elektroniczne) - 44,9%. 

W województwie małopolskim w 2007 r. działało 47 kin stałych, co stanowi 9,5% w skali kraju, z tego 35 
kin posiadało 1 salę projekcyjną, 6 kin 2 sale projekcyjne, 2 dysponowały od 3-5 salami, zaś 4 kina miały powyżej 
8 sal. Wszystkie kina w Małopolsce oferowały 22,0 tys. miejsc na widowni.  

 

W 2007 r. w 97 salach kinowych wyświetlono 118,4 tys. seansów, o 2,8% mniej niż w 2006 r. Ogólna liczba 

widzów w kinach wyniosła 3301,9 tys. i spadła o 2,2% w porównaniu z 2006 r. Przeciętnie na 1 seans  

w województwie małopolskim przypadało 28 widzów, tak samo jak w roku ubiegłym. Przeciętna liczba wi-

dzów na 1 seans była najwyższa w powiecie chrzanowskim i wyniosła 57 osób. Najwięcej widzów zebrały 

kina w mieście Kraków - 81,2% wszystkich widzów województwa małopolskiego.  
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W Małopolsce, podobnie jak w 2006 r., działało 19 teatrów i instytucji muzycznych, z tego 12 te-
atrów dramatycznych (w tym 2 lalkowe), 3 teatry muzyczne (w tym 2 opery i 1 operetka), 3 orkiestry i chóry, 
1 filharmonia. W 2007 r. wystawiono 4078 przedstawień, czyli o 4,2% więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej 
przedstawień wystawiły teatry dramatyczne - 80,6% przedstawień. Koncerty zorganizowane przez orkiestry, 
chóry i filharmonie stanowiły 15,4% ogółu imprez, a przedstawienia wystawione przez teatry muzyczne 
4,0%. Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych w województwie małopolskim wzrosła o 10,0% 
w porównaniu z 2006 r. i wyniosła 774,7 tys. osób. Jedno przedstawienie obejrzało przeciętnie 190 widzów, 
czyli 10 osób więcej niż przed rokiem. 

W omawianym okresie zmniejszyła 
się liczba bibliotek publicznych i filii, 
czytelników oraz wypożyczeń książek  
i czasopism, natomiast nieznacznie wzrósł 
księgozbiór bibliotek. W roku 2007 na tere-
nie województwa małopolskiego działały 
763 biblioteki publiczne i filie biblioteczne, 
co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu  
z 2006 r. 73,5% ogółu bibliotek w woje-
wództwie zlokalizowanych było w gminach 
wiejskich. Księgozbiór bibliotek na koniec 
roku wyniósł 10846,7 tys. woluminów. Zbio-
ry specjalne obejmowały 231,5 tys. wolu-
minów, tj. o 1,3% więcej w stosunku do 
roku poprzedniego. Liczba czytelników 
zmniejszyła się o 2,9% i wyniosła 682,4 tys. 
osób. Najliczniejszą grupę czytelników 
stanowiły osoby poniżej 15 roku życia 
(26,0% ogółu czytelników) oraz osoby mię-
dzy 25 a 44 rokiem życia (21,5% ogółu 
czytelników). Najmniej było czytelników  
w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia 
(5,6% ogółu czytelników). W strukturze 
czytelników według wykonywanego zajęcia 
uczniowie stanowili 45,4%, studenci - 
16,2%, pracownicy umysłowi - 15,3%, ro-
botnicy - 5,5%, a rolnicy - 1,0% ogółu czy-
telników. 

W porównaniu z 2006 r. odnotowa-
no 3,8% spadek wypożyczeń księgozbioru 
(książek i czasopism) z 12356,2 tys. do 
11882,2 tys. woluminów. Przeciętny czytel-
nik wypożyczył w 2007 r. 17 pozycji. Naj-
więcej - 23 woluminy wypożyczył czytelnik w powiecie nowosądeckim, zaś najmniej - 13 woluminów w po-
wiecie proszowickim. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych zwiększyła się o 413 m² i wyniosła  
67751 m², zaś liczba miejsc dla korzystających ze zbiorów bibliotecznych wzrosła do 8070. 
 

TABL.2 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WEDŁUG 
 POWIATÓW W 2007 R. 

Czytelnicy 

Wypoży-
czenia 
księgo- 
zbioru  

w wolu-
minach 

POWIATY 

Liczba 
ludności na 
1 bibliote-

kę pu-
bliczną a b 

na 1000 mieszkańców 

Wypoży-
czenia 
księgo 
zbioru-  

na 1 czy-
telnika 

OGÓŁEM ................. 4298 208 3629 17,4
   
Powiaty razem ……. 3455 182 3225 17,8
   
  bocheński …………… 2735 230 3615 15,7   
  brzeski ……………… 3017 202 4528 22,4   
  chrzanowski ………… 3365 326 4653 14,3   
  dąbrowski ………… 3252 162 3409 21,0   
  gorlicki …………… 3438 199 3980 20,0   
  krakowski ………… 3998 123 2278 18,6   
  limanowski ………… 3316 184 2986 16,2   
  miechowski ………… 3372 169 2322 13,7   
 myślenicki ………… 4919 155 2559 16,6   

  nowosądecki …….... 3226 174 3946 22,7   
 nowotarski ………… 3212 169 2557 15,2   

  olkuski ……………… 3562 219 3404 15,6   
  oświęcimski ………… 4033 209 3522 16,9   
  proszowicki ………… 3340 139 1756 12,7   
  suski ………………… 2656 172 2930 17,0   
  tarnowski …………… 3039 168 3419 20,4   
  tatrzański …………… 3833 166 3316 20,0   
 wadowicki ………… 3367 153 2834 18,5   

  wielicki …………… 5365 169 2975 17,6
   
Miasta na prawach 
  powiatu razem 10518 273 4605 16,9
   
  Kraków …………… 10656 277 4719 17,0   
 Nowy Sącz ………… 10559 253 4440 17,5   

  Tarnów …………… 9677 263 3990 15,2
 
a Stan w dniu 31 XII.  b Łącznie z filiami.     
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Biblioteki w Małopolsce są z roku na rok le-
piej wyposażone w sprzęt komputerowy. W 2007 r. 
519 bibliotek wyposażonych było w komputery, co 
stanowiło 14,3% wzrost w porównaniu z 2006 r. 
Wzrosła liczba komputerów użytkowanych w biblio-
tekach z 1719 do 2029, z czego 1063 były dostępne 
dla czytelników (wzrost o 9,2%). 

W omawianym okresie nieznacznie wzrosła 
liczba pracowników bibliotek i wyniosła 1477 osób. 
Wykształcenie wyższe bibliotekarskie posiadało 
37,0%, a średnie wykształcenie bibliotekarskie 
3,3%. 

Według stanu na koniec 2007 r. w wojewódz-
twie małopolskim działało 288 placówek informacyjno-bibliotecznych1. Wśród nich najliczniejszą grupę 
stanowiły biblioteki naukowe (63,2%), biblioteki fachowe (22,2%), biblioteki pedagogiczne (7,6%), natomiast 
najmniej działało ośrodków informacji naukowo-technicznej (3,8%) oraz bibliotek fachowo-beletrystycznych 
(2,8%) i bibliotek towarzystw naukowych (0,7%). Liczba czytelników we wszystkich placówkach informacyj-
no-bibliotecznych wynosiła 446,8 tys. W porównaniu z 20051 rokiem liczba ta wzrosła o 2,8%. Najwięcej 
czytelników korzystało z bibliotek naukowych i pedagogicznych, co stanowi odpowiednio: 85,7% i 11,1%. 
Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz łącznie 3192,6 tys. woluminów księgozbioru. Przeciętnie 1 czytelnik 
wypożyczył w 2007 roku 7 książek. W relacji do roku 2005 o 5,8% wzrosła liczba bibliotek wyposażonych 
w komputery.  

W 2007 r. w województwie małopolskim działało 145 świetlic1, 141 ośrodków kultury1, 139 domów 
kultury1, 67 klubów1. 65,2% ogółu wymienionych instytucji zlokalizowanych było na wsi, 34,8% w mieście. 
Placówki te zorganizowały 27,4 tys. imprez, czyli o 9,9% więcej niż w 2005 r. Wśród imprez organizowanych 
przez instytucje kultury dominowały występy zespołów amatorskich (25,3%), prelekcje, spotkania, wykłady 
(23,2%), imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne (16,2%). W imprezach zorganizowanych przez domy 
kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice uczestniczyło 4228,2 tys. osób, czyli o 12,1% więcej niż w 2005 r. 
Przeciętnie w 1 imprezie uczestniczyły 154 osoby. Krakowskie ośrodki zorganizowały najwięcej, bo 12,3 tys. 
imprez, które zgromadziły 1616,8 tys. uczestników. 

 

 

Informacja sygnalna została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych z działalności kultural-
nej o symbolu „K” za 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 Badanie instytucji przeprowadzane co 2 lata.  
 
 
 
Opracowała: Małgorzata Kolczyk; Ośrodek Statystyki Kultury, tel. 012 420 40 80 
Skład komputerowy - Wydział Analiz 

Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2007 r.
Stan w dniu 31 XII
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