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Kultura w województwie pomorskim w 2010 r. 

 
 
 
 
 

W 2010 r., w porównaniu z rokiem poprzednim instytucje kultury województwa pomorskiego zanotowały 

m.in. zwiększenie liczby wystaw organizowanych przez muzea i galerie, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

liczby przedstawień teatralnych, koncertów i seansów w kinach. Wzrosła też liczba osób zwiedzających 

galerie oraz liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, a zmniejszyła się liczba czytelni-

ków i wypożyczeń w bibliotekach publicznych, jak również liczba zwiedzających muzea i frekwencja w kinach.  

Według stanu na koniec 2010 r. najliczniejszą grupę instytucji kultury stanowiły biblioteki publiczne wraz 

z filiami, których liczba wyniosła 336 placówek (w tym 58,9% na wsi). W porównaniu z 2009 r. liczba biblio-

tek utrzymała się na tym samym poziomie, 

a liczba punktów bibliotecznych (z których 

69,5% funkcjonowało na wsi) zmniejszyła się 

z 97 w 2009 r. do 95 w 2010 r. (o 2,1%). 

W porównaniu z 2009 r. zmniejszyła się 

o 4,3% liczba miejsc dla czytelników, na-

tomiast wzrosła o 847 m2 powierzchnia 

pomieszczeń bibliotecznych. 

Biblioteki publiczne wyposażone w kom-

putery stanowiły 85,7% ogółu bibliotek 

i znajdowało się w nich 1614 komputerów, 

z których 50,9% dostępnych było dla czy-

telników. 

Na koniec 2010 r. w bibliotekach publicznych pracowało 1127 osób, w tym 870 pracowników działalności podstawowej, 

a pracownicy z wykształceniem wyższym bibliotekarskim stanowili 35,2% zatrudnionych w działalności podstawowej. 

 

 

Utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie bibliotek publicznych towarzyszył, podobnie jak w poprzednim roku, spadek 

liczby zarejestrowanych czytelników. Ich liczba osiągnęła 309,6 tys. osób, przy czym większość (76,7%) stanowili czytelnicy 

bibliotek w miastach. Zmniejszyła się również liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz (o 3,8% w stosunku do 2009 r.) oraz 

wskaźnik wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika (z 19,0 w 2009 r. do 18,4 w 2010 r.). 

TABL. 1. BIBLIOTEKI  PUBLICZNE 

Wyszczególnienie 
2009 2010 

w liczbach bezwzględnych 2009 = 100 

Biblioteki i filie a .....................................  336 336 100,0 

Punkty biblioteczne a ............................  97 95 97,9 

Księgozbiór a w tys. wol.  ......................  5806,6 5695,7 98,1 

Czytelnicy zarejestrowani w tys.  ..........  312,2 309,6 99,2 
     na 1000 ludności  ............................  140 139 x 

Wypożyczenia księgozbioru w tys. wol.  5928,9 5703,5 96,2 
     na 1000 ludności  ............................  2665 2551 x 
     na 1 czytelnika  ................................  19,0 18,4 x 

a Stan w dniu 31 XII. 

Struktura czytelników bibliotek publicznych 
według wieku w 2010 r.
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Na wsi, podobnie jak w wojewódz-

twie, zmniejszyła się zarówno liczba 

czytelników (o 1,0 tys.), jak i liczba wy-

pożyczeń księgozbioru (o 44,8 tys.). 

Wskaźnik wypożyczeń księgozbioru 

w woluminach na 1 czytelnika na wsi 

zmniejszył się z 20,8 w 2009 r. do 

20,5 w 2010 r. 

Obserwując strukturę wieku czy-

telników można zauważyć, że naj-

liczniejszą grupę stanowili uczniowie 

i studenci (50,4% ogółu) oraz dzieci i młodzież do lat 19 (36,9% całej zbiorowości). 

W 2010 r. pomorskie biblioteki zorganizowały imprezy towarzyszące ich działalności, takie jak: doskonalenie zawodowe bi-

bliotekarzy (463), szkolenia biblioteczne użytkowników (1530), imprezy organizowane dla użytkowników, w tym literackie 

(2615), wystawy (2158), imprezy oświatowe i edukacyjne (7238). 

W województwie pomorskim w 2010 r. funkcjonowało 57 muzeów pełniących istotną rolę w ukazywaniu historii i tradycji oraz 

upowszechnianiu kultury, spośród których najliczniejszą grupę stanowiły muzea historyczne – 14, muzea artystyczne – 7 oraz 

muzea etnograficzne – 6. 
 

 

Muzea i wystawy muzealne zwiedziło 1695,3 tys. osób (o 5,4% mniej niż w 2009 r.),  w tym 297,4 tys. młodzieży szkolnej 

w zorganizowanych grupach (o 18,3% mniej w stosunku do 2009 r.). Z nowych form promocji muzeów, tj. z „Nocy Muzeów” 

oraz „Dni Otwartych” skorzystało odpowiednio 46,2 tys. i 25,0 tys. zwiedzających. 

Największym powodzeniem wśród zwiedzających w 2010 r. cieszyły się, podobnie jak w roku poprzednim, muzea o profilu 

artystycznym (561,6 tys. zwiedzających), historycznym (345,5 tys. zwiedzających) i skansenowskim (155,5 tys. zwiedzających).  

Zmniejszyła się liczba muzealiów                   

– o 17,2 tys. (3,4%), natomiast wzrosła ak-

tywność wystawiennicza – zaprezentowano 

347 wystaw (o 3,9% więcej niż w 2009 r.). 

W ramach prowadzonej działalności 

oświatowej muzea zorganizowały 572 odczy-

ty, prelekcje i spotkania oraz zaprezento-

wały 1605 seansów filmowych dla zwiedza-

jących (o 19,3% mniej niż w ub. roku). 

Ofertę muzeów uzupełniały instytucje 

zajmujące się wystawiennictwem, prezen-

tujące głównie dzieła sztuki współczesnej – 23 galerie i salony sztuki. Galerie zaprezentowały 267 wystaw (o 19,7% więcej niż 

w 2009 r.), które zwiedziło 222,1 tys. osób (o 48,8% więcej niż w ub. roku). 

TABL. 2. MUZEA 

Wyszczególnienie 
2009 2010 

w liczbach bezwzględnych 2009 = 100 

Muzea a ................................................  59 57 96,6 

Muzealia a w tys.  .................................  505,7 488,5 96,6 

Wystawy organizowane przez muzea  334 347 103,9 

Zwiedzający:     
w tys.  ...............................................  1792,1 1695,3 94,6 

w tym młodzież szkolna b  .............  364,0 297,4 81,7 
na 1000 ludności  .............................  805 758 x 

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

TABL. 3. GALERIE  SZTUKI 

Wyszczególnienie 
2009 2010 

w liczbach bezwzględnych 2009 = 100 

Galerie a  .............................................  20 23 115,0 

Wystawy b ...........................................  223 267 119,7 
     w tym z zagranicy  .........................  19 20 105,3 

Ekspozycje b  .......................................  235 295 125,5 

Zwiedzający w tys.  .............................  149,3 222,1 148,8 

a Stan w dniu 31 XII.   b W kraju. 

Struktura muzeów 
według rodzajów w 2010 r.

Struktura zwiedzających muzea 
według rodzajów muzeów w 2010 r.
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Szerokie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych stwarzają instytucje prowadzące profesjonalną działalność 

widowiskową, tj. teatry, instytucje muzyczne i rozrywkowe. W 2010 r. na terenie województwa funkcjonowało 13 teatrów i insty-

tucji muzycznych z 5,4 tys. miejsc na widowni (o 6,6% więcej niż w 2009 r.). 

Liczba przedstawień i koncertów 

zmniejszyła się w stosunku do po-

przedniego  roku o 96 (3,3%), na-

tomiast liczba widzów i słuchaczy 

wzrosła o 267,6 tys. osób (34,9%). 

Frekwencja na 1 przedstawienie 

wzrosła z 263 w 2009 r. do 367 

osób w 2010 r.  Jednocześnie odno-

towano spadek liczby przedstawień 

i  koncertów w ciągu roku przypa-

dającej na 1 instytucję artystyczną 

(z 224 do 216). 

Według stanu na koniec 2010 r. w wo-

jewództwie pomorskim działalność pro-

wadziło 14 kin dysponujących 11,7 tys. 

miejscami na widowni (spadek o 12,0% 

w  stosunku do 2009 r.). W  2010 r. 

odbyło się 77,3 tys. seansów filmowych 

(spadek o 7,2%) z udziałem 2515,7 tys. 

widzów (spadek do  12,0%), co spowo-

dowało, że przeciętna frekwencja na 

1  seansie nieznacznie zmniejszyła się 

w porównaniu z rokiem poprzednim (z 34 

do 33 osób). 
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TABL. 4. TEATRY  I  INSTYTUCJE  MUZYCZNE 

Wyszczególnienie 
2009 2010 

w liczbach bezwzględnych 2009 = 100 

Teatry i instytucje muzyczne a  ............  13 13 100,0 

Miejsca na widowni w stałej sali a  .......  5037 5369 106,6 

Przedstawienia i koncerty b  ................  2908 2812 96,7 

Widzowie i słuchacze:     
    w tys.  ..............................................  765,7 1033,2 134,9 

    na 1000 ludności  ............................  344 462 x 

    na 1 przedstawienie  .......................  263 367 x 

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

TABL. 5. KINA 

Wyszczególnienie 
2009 2010 

w liczbach bezwzględnych 2009 = 100 

Kina a  .................................................  19 14 73,7 

Miejsca na widowni a  ..........................  13274 11675 88,0 

Seanse  ...............................................  83249 77266 92,8 

Widzowie:     
    w tys.  ..............................................  2857,3 2515,7 88,0 
    na 1000 ludności  ............................  1284 1125 x 
    na 1 seans  .....................................  34 33 x 
    na 1 kino  ........................................  150382 179695 x 

a Stan w dniu 31 XII. 


