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NOTATKA INFORMACYJNA 

11.07.2022 r. Kultura w województwie podlaskim w 2021 r. 

 35,7% 
Wzrost liczby widzów 

 
w kinach 

stałych w 2021 r. w porównaniu 
z zanotowaną rok wcześniej 

W końcu 2021 r. w województwie podlaskim 
funkcjonowało 3,0% wszystkich placówek 
bibliotecznych działających w Polsce, 2,3% muzeów 
i oddziałów muzealnych, 3,8% teatrów i instytucji 
muzycznych (posiadających własny zespół 
artystyczny), 2,3% kin stałych, 2,9% galerii 
i salonów sztuki oraz 4,6% centrów kultury, domów 
kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic.  

W 2021 r., w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, podmioty kultury nadal 
funkcjonowały w warunkach czasowych ograniczeń. Obostrzenia w działalności podmiotów 
kultury miały różne formy i zakres, ale w porównaniu z rokiem wcześniejszym były mniej 
restrykcyjne. 

Placówki biblioteczne 

W końcu 2021 r. w województwie podlaskim funkcjonowały 252 placówki biblioteczne (w tym 
226 bibliotek i filii), tj. o 1 więcej niż w końcu grudnia poprzedniego roku. W analizowanym 
roku 122,7 tys. czytelników placówek bibliotecznych wypożyczyło na zewnątrz 2390,4 tys. 
woluminów księgozbioru oraz 55,4 tys. sztuk materiałów bibliotecznych stanowiących zbiory 
specjalne. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła zarówno liczba czytelników (o 2,6%), 
jak i liczba wypożyczeń (o 17,6%). Przeciętnie w województwie czytelnik wypożyczył 20 
woluminów księgozbioru (w 2020 r. – 17 woluminów). 

W placówkach bibliotecznych 
odnotowano 122,7 tys. 
czytelników, tj. o 2,6% więcej 
niż rok wcześniej 

Muzea1 i oddziały muzealne 

W końcu 2021 r. w województwie podlaskim funkcjonowały 22 muzea i oddziały muzealne 
(o 4,8% więcej niż przed rokiem), które w analizowanym roku zwiedziło 315,3 tys. osób, 
tj. o 67,5% więcej niż rok wcześniej, w tym bezpłatnie 61,8 tys. W muzeach zorganizowano 93 
wystawy czasowe (w 2020 r. – 58). W „Nocy muzeów” uczestniczyło 3,7 tys. zwiedzających 
i w porównaniu z zanotowaną w 2020 r. ich liczba wzrosła ponad sześciokrotnie. 

                                                           
1 Począwszy od danych za 2020 r. do muzeów zaliczane są wyłącznie muzea, które działają 
w oparciu o uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego statut bądź regulamin, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.). 

Muzea i oddziały muzealne 
zwiedziło 315,3 tys. osób, co 
w porównaniu z 2020 r. 
oznacza wzrost o 67,5% 

Teatry i instytucje muzyczne 

W omawianym roku działalność sceniczną w województwie podlaskim prowadziło 7 teatrów 
i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny, tj. o 1 mniej niż rok 
wcześniej. Wystawiły one 1268 przedstawień/koncertów (w 2020 r. – 845), w których 
uczestniczyło 127,4 tys. widzów/słuchaczy, tj. o 50,1% więcej niż przed rokiem. Ponadto, 
teatry i instytucje muzyczne zorganizowały 233 przedstawienia/koncerty w formie online, 
w których wzięło udział 85,6 tys. uczestników. 

W przedstawieniach/koncertach 
wystawionych w teatrach 
i instytucjach muzycznych 
uczestniczyło 127,4 tys. 
widzów/słuchaczy, tj. o 50,1% 
więcej niż w poprzednim roku 

Kina stałe 

Według stanu w końcu grudnia 2021 r. w województwie podlaskim działało, podobnie jak rok 
wcześniej, 12 kin stałych. Wszystkie kina zlokalizowane były w miastach. Dysponowały one 33 
salami projekcyjnymi z 6,5 tys. miejsc na widowni. W ciągu roku wyświetlono w nich 31,6 tys. 

Seanse filmowe w kinach 
stałych obejrzało 633,8 tys. 
widzów, czyli o 35,7% więcej 
niż przed rokiem 
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seansów (w 2020 r. – 21,2 tys.), które obejrzało 633,8 tys. widzów, tj. o 35,7% więcej niż w 2020 r. 
Przeciętnie jeden seans filmowy obejrzało 20 osób (w 2020 r. – 17 osób). 

Galerie i salony sztuki 

W końcu 2021 r. działalność wystawienniczą prowadziło 9 galerii i salonów sztuki, tj. o 12,5% 
więcej niż rok wcześniej. W analizowanym roku zorganizowały one łącznie 94 wystawy 
krajowe (tj. o 24 więcej niż w 2020 r.), które zwiedziło 168,4 tys. osób (w 2020 r. – 24,4 tys.). 

Galerie i salony sztuki 
zwiedziło 168,4 tys. osób, 
tj. prawie 7-krotnie więcej niż 
w 2020 r. 

Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. działalność prowadziły 183 centra kultury, domy 
kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice (o 1,1% więcej niż w końcu 2020 r.). W ciągu roku 
placówki te zorganizowały 6,0 tys. imprez, w których udział wzięło 650,7 tys. uczestników. 
W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba wzrosła odpowiednio o 22,4% i 34,6%. 

W końcu 2021 r. w jednostkach tych działalność prowadziło 661 różnego rodzaju 
kół/klubów/sekcji (tj. o 7,0% więcej niż rok wcześniej), które skupiały 10,3 tys. członków 
(o 5,2% mniej niż przed rokiem). W ramach działalności tych kół/klubów/sekcji 
zorganizowano najwięcej zajęć plastycznych i technicznych (174). Uczestniczyło w nich 2,3 tys. 
ich członków.  

W centrach kultury, domach kultury, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach działało 516 
grup artystycznych (w 2020 r. – 561), wśród których najwięcej było grup wokalnych i chórów 
(24,4% ogólnej liczby grup artystycznych). W ogólnej liczbie 7,8 tys. członków grup 
artystycznych 56,2% stanowiły dzieci i młodzież szkolna (rok wcześniej – 61,5%). 

W imprezach zorganizowanych 
przez centra kultury, ośrodki 
kultury, kluby i świetlice 
uczestniczyło 650,7 tys. osób, 
tj. o 34,6% więcej niż rok 
wcześniej 

Tablica. Wybrane dane o podmiotach działających w obszarze kultury w 2021 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Polska Województwo 

ogółem Polska=100 

Placówki bibliotecznea liczba podmiotówb 8535 252  3,0 

czytelnicy  w tys. 4806,9 122,7 2,6 

Muzea i oddziały  
muzealne 

liczba podmiotówb 939 22 2,3 

zwiedzający w tys. 25251,6 315,3 1,2 

Teatry i instytucje  
muzycznec 

liczba podmiotówb 185 7 3,8 

widzowie i słuchacze w tys. 4745,5 127,4 2,7 

Kina stałe liczba podmiotówb 523 12 2,3 

widzowie w tys. 27464,8 633,8 2,3 

Galerie i salony sztuki liczba podmiotówb 313 9 2,9 

zwiedzający w tys. 3444,8 168,4 4,9 

Centra kultury, domy 
kultury, ośrodki kultury, 
kluby i świetlice 

liczba podmiotówb 3944 183 4,6 

uczestnicy imprez w tys. 18256,6 650,7 3,6 

a Biblioteki z filiami i punkty biblioteczne. b Stan w dniu 31 grudnia. c Posiadające własny zespół artystyczny; 
według siedziby. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na 
danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie 
własne na podstawie danych GUS”.  



 

 

3 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 

Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 
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Kinematografia w 2021 roku 

Działalność galerii sztuki w 2021 roku 

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2021 roku 

Działalność muzeów w 2021 roku 

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2021 roku 

Statystyka kultury. Zeszyt metodologiczny 
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Bank Danych Lokalnych – Kultura 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Biblioteka 

Instytucja muzyczna 

Kino stałe 

Muzeum 
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