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CHAPTER XII

KULTURA I TURYSTYKA

CULTURE AND TOURISM

Uwagi ogólne

General notes

Kultura

Culture

1. Do ksi gozbioru bibliotek publicznych zaliczono ksi ki i broszury oraz gazety i czasopisma.
Za czytelnika uwa a si osob , która w c gu
roku sprawozdawczego zosta a zarejestrowana
w bibliotece i dokona a co najmniej jednego wypoyczenia.
2. Informacje dotycz ce galerii sztuki obejmu
jednostki, których podstawowym rodzajem dzia alno ci jest wystawiennictwo.
3. Informacje o teatrach i instytucjach muzycznych oraz przedsi biorstwach estradowych dotycz profesjonalnych jednostek artystycznych i rozrywkowych prowadz cych regularn
dzia alno sceniczn .
W liczbie teatrów uwzgl dniono jednostki wyodbnione pod wzgl dem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno-finansowym, prowadz ce jednoroddzia alno
sceniczn , niezale nie od liczby
posiadanych scen.
Jednostki pogrupowano wyodr bniaj c:
- dzia alno
teatrów dramatycznych i lalkowych,
- dzia alno
teatrów muzycznych, obejmuj
dzia alno
sceniczn oper, operetek, musicali
i baletów,
- dzia alno
koncertow filharmonii, orkiestr
i chórów,
- dzia alno rozrywkow estradow .
4. Informacje o dzia alno ci domów i o rodków
kultury, klubów i wietlic opracowano na podstawie badania cyklicznego przeprowadzanego co
dwa lata.
5. Informacje o kinach dotycz dzia alno ci kin
ogólnie dost pnych, tj. powo anych do publicznego udost pniania filmów w formie projekcji na
seansach filmowych, bez wzgl du na rodzaj
stosowanego no nika filmu (ta ma wiat oczu a,
ta ma magnetyczna eksploatowana w technice
wideo).
6. Dane o abonentach radiowych i telewizyjnych dotycz osób i instytucji, które ui ci y op aty
abonamentowe uprawniaj ce do korzystania
z urz dze odbiorczych radiofonii bezprzewodowej
oraz z odbiorczych urz dze telewizyjnych. Dane
dotycz tak e osób korzystaj cych – na mocy
szczególnych przepisów – z prawa do bezp atnego
korzystania z urz dze odbiorczych (np. inwalidów
wojennych i wojskowych).
Dane obejmuj równie instytucje op aca ce
abonament za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych w samochodach.

1. Books and pamphlets as well as newspapers
and magazines constitute the collection of public
libraries.
A borrower is a person who in the course
of a reporting year was registered at a library and
checked out at least one item.
2. Information concerning art galleries includes
entities, in which exhibiting is the basic type of
activity.
3. Information regarding theatres and music
institutions as well as entertainment enterprises concerns professional, artistic and entertainment entities conducting regular performances.
Theatres include entities, independent in regard to their legal, organizational, economic and
financial status, conducting uniform performing
activity, regardless of the number of stages possessed.
Entities are grouped comprising:
- the activity of dramatic theatres and puppet
theatres,
- the activity of music theatres, including opera,
operetta, musical and ballet performances,
- the concert activity of philharmonic orchestras,
orchestras and choirs,
- entertainment activities.
4. Information regarding the activity of cultural
centres and establishments, clubs and community centres was compiled on the basis of
periodic surveys conducted every two years.
5. Information regarding cinemas concerns the
activity of public cinemas, i.e., established for the
purpose of public film screenings, regardless of
the film carrier used (light-sensitive and magnetic
tape).
6. Data regarding radio and television subscribers concern persons and institutions, which
paid the subscription fee in order to use
wireless radio and television receivers. The
data also concern persons exempt, on the basis
of special regulations, from paying the subscription fee (e.g., disabled war and military
veterans).
Data also concern institutions paying the subscription for using radio and television receivers
in vehicles.

TURYSTYKA
1. BAZA NOCLEGOWA TURYSTYKI DOTYCZY
TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW ZBIOROWEGO
ZAKWATEROWANIA, TJ. NIE OBEJMUJE POKOI GO CINNYCH I KWATER AGROTURYSTYCZNYCH.
DO POZOSTA YCH OBIEKTÓW ZALICZONO
OBIEKTY, KTÓRE NIE ODPOWIADAJ WARUNKOM PRZEWIDZIANYM DLA HOTELI,
MOTELI, PENSJONATÓW, DOMÓW W YCIECZKOWYCH, SCHRONISK, KEMPINGÓW,
PÓL BIWAKOWYCH
I DOMKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ OBIEKTY WYKORZYSTYWANE DLA POTRZEB TURYSTYKI (NP. DOMY STUDENCKIE, INTERNATY, HOTELE ROBOTNICZE), A PONADTO
ZAK ADY UZDROWISKOWE.
2. DANE O MIEJSCACH NOCLEGOWYCH WYKAZANO WED UG STANU W DNIU 31 VII; DOTYCZ MIEJSC CA OROCZNYCH I SEZONOWYCH. W INFORMACJACH NIE UWZGL DNIA
SI MIEJSC W OBIEKTACH PRZEJ CIOWO
NIECZYNNYCH Z POWODU PRZEBUDOWY,
REMONTU ITP.
3. PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA OBEJMUJ ZAK ADY I
PUNKTY GASTRONOMICZNE STA E I SEZONOWE. DO BARÓW I KAWIARNI ZALICZONO
TAK E: WINIARNIE, PI-WIARNIE, JAD ODAJNIE ITP.; DO PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH – TAK E SMA ALNIE, PIJALNIE, LODZIARNIE, BUFETY ITP.
4. DANE O PRZYJAZDACH DO POLSKI I W YJAZDACH Z POLSKI DOTYCZ PRZEKROCZE GRANICY, REJESTROWANYCH PRZEZ
STRA GRANICZN , BEZ WZGL DU NA CEL
PODRÓ Y OSÓB PRZEKRACZAJ CYCH
GRANIC I D UGO
ICH POBYTU. NIE
UWZGL DNIAJ NATOMIAST OSÓB OBS UGUJ CYCH TAKIE RODKI TRANSPORTU,
JAK: SAMOLOTY, POCI GI, STATKI I INNE
JEDNOSTKI P YWAJ CE ORAZ OSÓB PRZEKRACZAJ CYCH GRANIC W RAMACH RUCHU UPROSZCZONEGO.

Tourism
1. Tourist accommodation facilities include collective tourist accommodation establishments (i.e., do
not include rooms for rent and agrotourism lodgings).
The remaining facilities of collective accommodation establishments include hotel facilities which do
not correspond to conditions expected in hotels,
motels, boarding houses, excursion hostels, shelters, camping sites, tent camp sites and tourist
cottages, other facilities used by the tourism industry (e.g., student dormitories, boarding schools,
employee boarding houses) and health establishments.
2. Data on number of beds are presented as
of 31 VII; these data concern whole year’s and
seasonal places. Places in temporary inactive
facilities due to expansion, renovation, etc., are not
included.
3. Catering establishments in collective tourists
accommodation establishments include permanent
and seasonal catering facilities and outlets. Catering facilities and cafes also include: wine houses,
beer halls, canteens, etc.; and catering outlets also
include fry houses, drink bars, ice-cream parlours,
snack bars, etc.
4. Data regarding arrivals to Poland and departures from Poland, registered by the Border Guard,
concern border crossing regardless of the purpose
of travel or length of stay. Not included, however,
are persons engaged in services on such means of
transport as: airplanes, trains, ships and other
water-based means of transport as well as persons
crossing the border within the framework of cross
border traffic.

