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Kultura w województwie pomorskim w 2008 r. 
  

 
W 2008 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nie zaobserwowano istotnych 

zmian w działalności instytucji kultury.  
Nieznacznie zwiększyła się liczba wystaw organizowanych przez muzea oraz 

liczba seansów w kinach, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby wystaw orga-
nizowanych przez galerie oraz przedstawień teatralnych i koncertów. Wzrosła 
liczba osób zwiedzających galerie oraz frekwencja w kinach, zmniejszyła się nato-
miast liczba czytelników i wypożyczeń w bibliotekach publicznych oraz liczba wi-
dzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych.  

Według stanu na koniec 2008 r. najliczniejszą grupę instytucji kultury stanowiły biblioteki publicz-
ne wraz z filiami, których liczba placówek wyniosła 336 (z czego 59,2% znajdowało się na wsi). W po-

równaniu z rokiem 2007 nastą-
pił spadek w liczbie bibliotek 
(o 0,6%). Liczba punktów biblio-
tecznych zmniejszyła się ze 
108 w 2007 r. do 103 w 2008 r. 
(o 4,6%), w tym 65,0% funkcjo-
nowało na wsi. Zmniejszyła się 
też w porównaniu z 2007 r. 
liczba miejsc dla czytelników 
o 2,3% i powierzchnia pomiesz-
czeń bibliotecznych o 713 m2. 

Biblioteki publiczne wyposa-
żone w komputery stanowiły 
74,4% ogółu bibliotek i znaj-

dowało się w nich 1427 komputerów, z których 52,0% dostępnych było dla czytelników. 
Na koniec 2008 r. w bibliotekach publicznych pracowało 877 osób, a pracownicy z wykształce-

niem wyższym bibliotekarskim stanowili 31,0% ogółu zatrudnionych. 
 

Tabl. 1. Biblioteki publiczne 
2007 2008 

Wyszczególnienie 
w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 

Biblioteki i filie a..................................... 338 336 99,4 
Punkty biblioteczne a ............................ 108 103 95,4 
Księgozbiór a w tys. wol. ...................... 6008,0 5907,5 98,3 
Czytelnicy zarejestrowani w tys. .......... 334,8 313,2 93,5 
     na 1000 ludności ............................ 152 142 x 
Wypożyczenia księgozbioru w tys. wol.  6421,8 6042,3 94,1 
     na 1000 ludności ............................ 2910 2732 x 
     na 1 czytelnika ................................ 19,2 19,3 x 

a Stan w dniu 31 XII. 



 

 

Zmniejszającej się liczbie bibliotek publicznych towarzyszył spadek liczby zarejestrowanych 
czytelników. Ich liczba osiągnęła 313,2 tys. osób, przy czym większość (76,5%) stanowili czytel-
nicy bibliotek w miastach. 

Zmniejszyła się również liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz (o 5,9% w stosunku do 
2007 r.), aczkolwiek wskaźnik wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika zwiększył się z 19,2 do 19,3. 

W 2008 r. na wsi zmniejszyła się, w porównaniu z rokiem poprzednim, zarówno liczba czytelni-
ków (o 1,6 tys.), jak i liczba wypożyczeń księgozbioru (o 32,2 tys.). 

Wskaźnik wypożyczeń księgozbioru w woluminach na 1 czytelnika na wsi pozostał na niezmie-
nionym w stosunku do 2007 r. poziomie – 20,8.  

Obserwując strukturę wieku czytelników można zauważyć, że najliczniejszą grupą były dzieci 
i młodzież do lat 19 (40,1% całej zbiorowości). W podziale czytelników według zajęcia, wśród wy-
pożyczających przeważali uczniowie i studenci (53,1% ogółu). 

W województwie pomorskim w 2008 r. funkcjonowało 57 muzeów pełniących istotną rolę w ukazywa-
niu historii i tradycji oraz 
upowszechnianiu kultury, 
spośród których najliczniej-
szą grupę stanowiły muzea 
historyczne – 11, muzea 
artystyczne – 9, muzea 
regionalne – 9 oraz muzea 
etnograficzne – 6. 

Muzea i wystawy muze-
alne zwiedziło 1886,7 tys. 
osób (o 7,9% mniej niż 
w roku poprzednim), w tym 
367,1 tys. młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach (o 18,5% mniej w stosunku do 2007 r.).  

Największym powodzeniem wśród zwiedzających w 2008 r. cieszyły się, podobnie jak w roku 
poprzednim, muzea o profilu artystycznym i historycznym (po 323,7 tys. zwiedzających), marty-
rologicznym (130,0 tys. zwiedzających) i etnograficznym (110,0 tys. zwiedzających). Zwiększyła 
się liczba muzealiów – o 139,8 tys. (40,1%) i aktywność wystawiennicza – zaprezentowano 305 
wystaw, o 7,4% więcej niż w 2007 r. 

 

 
W ramach prowadzonej działalności oświatowej muzea zorganizowały 3,7 tys. odczytów i lekcji 

muzealnych oraz zaprezentowały 1,7 tys. seansów filmowych dla zwiedzających (odpowiednio 
o 22,7% i 13,6% więcej niż w ub. roku). 

Tabl. 2. Muzea 

2007 2008 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 
Muzea a................................................  51 57 111,8 
Muzealia a w tys. .................................  348,4 488,1 140,1 
Wystawy organizowane przez muzea  284 305 107,4 
Zwiedzający w tys. ..............................  2049,6 1886,7 92,1 
     w tym młodzież szkolna b ...............  450,2 367,1 81,5 
Zwiedzający na 1000 ludności ............  929 852 x 

a Stan w dniu 31 XII.   b Zwiedzająca muzea w zorganizowanych grupach. 



 

 

Ofertę muzeów uzupełniały 
instytucje zajmujące się wy-
stawiennictwem, prezentujące 
głównie dzieła sztuki współ-
czesnej – 16 galerii i salonów 
sztuki. Galerie zaprezentowa-
ły 188 wystaw (o 15,3% mniej 
niż w 2007 r.), które zwiedzi-
ło 140,2 tys. osób (o 8,6% 
więcej niż w ub. roku). 

Szerokie możliwości uczest-
nictwa w kulturze przedstawiają instytucje prowadzące profesjonalną działalność widowiskową, tj. 
teatry, instytucje muzycz-
ne i rozrywkowe. W 2008 r. 
funkcjonowało 14 teatrów 
i instytucji muzycznych 
z  5,2 tys. miejsc na wi-
downi (o 6,9% mniej niż 
w 2007 r.). Liczba przed-
stawień i koncertów zmala-
ła w stosunku do ub. roku 
o 212 (6,7%), a liczba wi-
dzów i słuchaczy o 29,3 tys. 
osób (3,6%). Wzrosła fre-
kwencja na 1 przedsta-
wienie – z 254 osób w 2007 r. do 263 osób w 2008 r. Na niezmienionym w stosunku do 2007 r. 
poziomie (211) pozostała liczba przedstawień i koncertów przypadająca w ciągu roku na 1 instytu-
cję artystyczną. 

Według stanu na koniec 2008 r. w województwie pomorskim działalność prowadziły 23 kina dys-
ponujące 14,5 tys. miejscami 
na widowni (wzrost o 1,3% 
w  stosunku do 2007 r.). 
W ciągu 2008 r. odbyło się 
80,5 tys. seansów filmowych 
(wzrost o 1,6%), z udziałem 
2869,1 tys. widzów. Liczba 
widzów zwiększyła się o 3,1%, 
a  przeciętna frekwencja na 
1 seansie wzrosła w porów-
naniu z rokiem poprzednim 
z 35 do 36 osób. 
 
 

 
 
 
 

Opracowanie, redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk, Małgorzata Kloz – Wydział Analiz i Udostępniania Informacji. 

Tabl. 3. Galerie sztuki 
2007 2008 Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 

Galerie a .............................................. 18 16 88,9 
Wystawy ............................................. 222 188 84,7 
     w tym zagraniczne ......................... 11 7 63,6 
Ekspozycje ......................................... 230 195 84,8 
Zwiedzający w tys. ............................. 129,1 140,2 108,6 

a Stan w dniu 31 XII. 

Tabl. 4. Teatry i instytucje muzyczne 
2007 2008 Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 

Teatry i instytucje muzyczne a ............ 15 14 93,3 
Miejsca na widowni w stałej sali a ....... 5619 5234 93,1 
Przedstawienia i koncerty b ................ 3170 2958 93,3 
Widzowie i słuchacze:     
    w tys. .............................................. 806,3 777,0 96,4 
    na 1000 ludności ............................ 365 351 x 
    na 1 przedstawienie ....................... 254 263 x 

a Stan w dniu 31 XII.   b Łącznie z imprezami zorganizowanymi w plenerze. 

Tabl. 5. Kina 
2007 2008 Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2007 = 100 

Kina a .................................................. 21 23 109,5 
Miejsca na widowni a .......................... 14325 14515 101,3 
Seanse ............................................... 79254 80548 101,6 
Widzowie:     
    w tys. .............................................. 2781,6 2869,1 103,1 
    na 1000 ludności ............................ 1261 1297 x 
    na 1 seans ...................................... 35 36 x 
    na 1 kino ......................................... 132457 124742 x 

a Stan w dniu 31 XII. 


