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BIBLIOTEKI 

W 2014 r. na terenie województwa lubelskiego funk-

cjonowało 740 placówek bibliotecznych (224 biblioteki, 

361 filii i 155 punktów bibliotecznych). Placówki biblio-

teczne w województwie stanowiły 7,9% wszystkich pla-

cówek w kraju. W porównaniu z 2013 r. liczba bibliotek 

zmniejszyła się o 2, filii wzrosła o 2, a punktów biblio-

tecznych zwiększyła się o 1.  

Spośród wszystkich placówek bibliotecznych 241 

obiektów posiadało wejście do budynku przystosowane dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 120 pla-

cówek miało udogodnienia dla tej grupy osób wewnątrz 

budynku, natomiast 7 przystosowanych było do obsługi 

osób niewidzących i słabosłyszących. 

 

Tabl. 1.  Biblioteki publiczne 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

w liczbach 

bezwzględnych 
2013 =100 

Biblioteki i filie a .................................... 585 585 100,0 

w tym na wsi ........................................ 446 443 99,3 

Punkty biblioteczne a .............................. 154 155 100,6 

Księgozbiór a w tys. woluminów ............ 6135,8 6241,9 101,7 

w tym na wsi ........................................ 3217,9 3200,0 99,4 

Czytelnicy b w tys. .................................. 382,5 378,9 99,1 

w tym na wsi ........................................ 149,3 145,7 97,6 

Wypożyczenia bc w tys. woluminów ..... : 7527,8 7251,3 96,3 

w tym na wsi ..................................... 2931,1 2820,5 96,2 

a Stan w dniu 31 XII.  b Łącznie z punktami bibliotecznymi.  c Bez wypożyczeń 

międzybibliotecznych. 

 

Na koniec roku księgozbiór bibliotek liczył  

6241,9 tys. woluminów, co oznacza wzrost o 1,7%  

w stosunku do poprzedniego roku. Księgozbiór stanowił 

4,8% całego księgozbioru w kraju. Powiększyły się 

również w porównaniu z 2013 r. (o 3,8%) zasoby 

pozostałych zbiorów bibliotecznych (m.in. rękopisy, 

mikroformy, materiały audio-

wizualne i dokumenty elektro-

niczne). W końcu 2014 r. 

obejmowały 347,3 tys. jednostek. 

W stosunku do 2013 r. 

nastąpił spadek (o 0,9%) liczby zarejestrowanych 

czytelników. W 2014 r. ich liczba wyniosła 378,9 tys. co 

stanowiło 6,0% wszystkich czytelników w kraju. 

 

 

Najliczniejszą grupę czytelników stanowiły osoby  

w wieku 15 lat i poniżej (31,6%), a najmniejszą – osoby 

powyżej 60 roku życia (9,3%). 

W strukturze czytelników według wykonywanego 

zajęcia najwięcej było osób uczących się (46,5%) oraz 

osób pracujących (29,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie z punktami bibliotecznymi. 

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE 

 
OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 

Lublin, czerwiec 2015 r. 

Kontakt:  SekretariatUSLUB@stat.gov.pl                                                                                                                Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 

Internet:  http://lublin.stat.gov.pl/  

INSTYTUCJE KULTURY 

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. 

Za czytelnika uważa się osobę, która w ciągu roku sprawozdawczego zo-

stała zarejestrowana w bibliotece i dokonała co najmniej jednego wypo-

życzenia. 

Do księgozbioru bi-

bliotek publicznych za-

liczono książki i bro-

szury oraz gazety i cza-

sopisma. 

Czytelnicy a bibliotek 

według wieku w 2014 r. 

mailto:SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
http://lublin.stat.gov.pl/
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książki czasopisma pozostałe zbiory

68,9%

20,3%

10,8%

W porównaniu z 2013 r. odnotowano zmniejszenie 

wypożyczeń księgozbioru o 3,7%. Liczba wypożyczeń 

wyniosła 7251,3 tys. co stanowiło 6,3% wszystkich 

wypożyczeń w kraju. Przeciętny czytelnik w 2014 roku 

wypożyczył około 19 pozycji (w kraju 18). Najwięcej – 23 

woluminy wypożyczył czytelnik w Białej Podlaskiej,  

a najmniej – 14 woluminów w powiecie łęczyńskim. 

 

Tabl. 2.  Działalność bibliotek publicznych według podregionów  

i powiatów w 2014 r. 

Wyszczególnienie 

Placówki 

bibliotecz-

ne 

Księgo-

zbiór w 

wolumi-

nach 

Czytelnicy 

Wypoży-

czenia 

księgo-

zbioru na 1 

czytelnika w tysiącach 

     
Województwo .................. 740 6241,9 378,9 19 

     
Podregion bialski ............. 123 1006,4 53,5 20 

Powiaty:     

bialski ............................. 46 317,1 13,9 22 

parczewski ..................... 23 108,1 4,0 16 

radzyński ........................ 29 220,5 10,6 18 

włodawski .........................  19 157,0 7,3 18 

Miasto na prawach po-
wiatu:     

Biała Podlaska ................ 6 203,7 17,8 23 
     
Podregion  

chełmsko-zamojski ....... 217 1894,9 99,8 19 

Powiaty:     

biłgorajski ...................... 33 264,8 14,7 22 

chełmski ......................... 36 246,7 10,9 17 

hrubieszowski ................ 30 195,2 10,1 17 

krasnostawski ................. 20 219,6 10,2 21 

tomaszowski ................... 46 230,0 15,3 17 

zamojski ......................... 37 270,6 12,9 20 

Miasta na prawach po-

wiatu:     

Chełm ............................. 5 224,9 11,5 16 

Zamość ........................... 10 243,1 14,3 19 

     
Podregion lubelski ........... 210 2089,1 144,9 20 

Powiaty:     

lubartowski ..................... 58 330,2 17,1 21 

lubelski ........................... 65 508,1 22,2 19 

łęczyński ........................ 21 170,2 13,3 14 

świdnicki ........................ 24 154,8 14,0 18 

Miasto na prawach powia-
tu:     

Lublin.................................  42 925,9 78,3 21 
     
Podregion puławski ...........  190 1251,5 80,7 18 

Powiaty:     

janowski .............................  21 117,7 8,8 18 

kraśnicki ............................  34 214,8 15,9 21 

łukowski ............................  46 284,4 15,3 19 

opolski ...............................  25 204,0 8,7 20 

puławski ......................... 46 264,9 24,4 15 

rycki ............................... 18 165,6 7,7 17 

a Stan w dniu 31 XII   

 

Biblioteki i filie wyposażone w komputery stanowiły 

95,2% ogółu (w 2013 r. – 95,7%). Znajdowało się w nich 

3210 komputerów (więcej o 4,6% w stosunku do poprzed-

niego roku), z których 1912 udostępniono czytelnikom 

(więcej o 8,3%).  

W omawianym okresie wzrosła o 1,1% liczba pra-

cowników bibliotek i wyniosła 1541 osób (przed rokiem 

1524). Wykształcenie wyższe bibliotekarskie posiadało 

31,1%, a średnie bibliotekarskie 25,4% pracowników. 

 

PLACÓWKI 

INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNE  

Według stanu na koniec 2014 r. w województwie 

lubelskim działało 95 placówek informacyjno-

bibliotecznych. Z tej liczby, 65 placówek posiadało 

wejście do budynku przystosowane dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, 51 obiektów 

miało udogodnienia dla tej grupy osób wewnątrz budynku, 

natomiast 9 przystosowanych było do obsługi osób 

niewidzących i słabosłyszących. 

Wśród wszystkich placówek najliczniejszą grupę 

stanowiły biblioteki naukowe (64,2%), a następnie 

biblioteki fachowe (21,1%), biblioteki pedagogiczne 

(10,5%), natomiast najmniej działało bibliotek fachowo-

beletrystycznych (3,2%) oraz bibliotek towarzystw 

naukowych (1,1%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z oferty placówek informacyjno-bibliotecznych 

skorzystało 127,3 tys. czytelników. W porównaniu  

z 2013 r. liczba ta zmniejszyła się o 0,4%. Najwięcej 

czytelników korzystało z bibliotek naukowych (89,6%)  

i pedagogicznych (8,3%).  

Zbiory biblioteczne 

w placówkach informacyjno-bibliotecznych 

w 2014 r. 
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Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz łącznie  

1045,6 tys. woluminów. W porównaniu z 2013 r. liczba 

wypożyczeń zmniejszyła się o 11,9%. Przeciętnie  

1 czytelnik wypożyczył w 2014 roku 8 książek (przed ro-

kiem 9 książek).  

W relacji do 2013 roku o 13,1% zmniejszyła się liczba 

bibliotek wyposażonych w komputery. Placówki informa-

cyjno-biblioteczne wyposażone były w 1456 komputerów, 

z czego 47,5% dostępnych było dla czytelników. 

W placówkach informacyjno-bibliotecznych zatrud-

nionych było 765 osób, z tego 52,0% posiadało wykształ-

cenie wyższe bibliotekarskie. 

 

MUZEA I GALERIE SZTUKI 

W 2014 r. w województwie lubelskim funkcjonowało 

48 muzeów i oddziałów muzealnych. Wejście do budynku 

przystosowane dla osób poruszających się na wózkach in-

walidzkich posiadały 22 obiekty, 11 placówek miało 

udogodnienia dla tej grupy osób wewnątrz budynku, 

natomiast 3 obiekty wykorzystywały audiodeskrypcje.  

W porównaniu z 2013 r. liczba muzeów zwiększyła 

się o 4 placówki.  

 

Tabl. 3.  Muzea 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

w liczbach 

bezwzględnych 
2013=100 

Muzea i oddziały muzealne a  ................. 44 48 109,1 

Muzealia a w tys. .................................... 396,3 424,9 107,2 

Wystawy czasowe:    

własne b ................................................ 147 140 95,2 

obce c ................................................... 60 69 115,0 

Zwiedzający w tys. ................................. 1013,7 1092,2 107,7 

w tym młodzież szkolna d .................... 249,6 253,0 101,3 

a Stan w dniu 31 XII.  b W kraju i za granicą.  c Krajowe i zagraniczne.  d Zwiedza-

jąca muzea w zorganizowanych grupach. 

 

W stosunku do poprzedniego roku wzrosła liczba  

wystaw czasowych o 1,0%, w tym liczba wystaw wła-

snych zmniejszyła się o 4,8%, a liczba ekspozycji obcych 

wzrosła o 15,0%. 

Muzea zwiedziło 1092,2 tys. osób, co oznacza wzrost  

o 7,7% w stosunku do poprzedniego roku. W zorganizo-

wanych grupach odwiedziło muzea 44,9% zwiedzających, 

przy czym większość stanowiły grupy młodzieży (23,2% 

spośród ogółu zwiedzających). Największym zaintereso-

waniem cieszyły się muzea artystyczne – 21,4% ogółu 

zwiedzających, interdyscyplinarne – 20,6%, martyrolo-

giczne – 19,9%, regionalne – 12,0% i historyczne – 7,8%. 

 

 

Z ogólnej liczby zwiedzających 53,4% osób skorzy-

stało z „bezpłatnych” wstępów do muzeów. W 2014 r.  

z imprez zorganizowanych w ramach „Nocy Muzeów” 

skorzystało w województwie 23,3 tys. osób, w tym  

w Lublinie – 8,5 tys. 

Muzea miały w swoich 

zasobach 424,9 tys. muzea-

liów (więcej o 7,2% niż 

przed rokiem). Najwięcej  

z nich to numizmaty oraz eksponaty archeologiczne (po 

24,1% ogółu muzealiów), etnograficzne (17,0%) i sztuka 

(11,9%). 

W ramach prowadzonej działalności oświatowej mu-

zea zorganizowały 0,4 tys. odczytów i lekcji muzealnych 

(więcej o 17,5% niż w 2013 r.). 

Poza muzeami działało 3 instytucje paramuzealne 

(m.in. jeden ogród zoologiczny i jeden ogród botaniczny). 

Instytucje te odwiedziło łącznie 267,3 tys. osób. 

 

 

  

W muzeach jako muzealia wyka-

zano rzeczy ruchome i nierucho-

mości wpisane do inwentarza 

muzealiów. 

Muzea według rodzajów w 2014 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

29,2%

12,5%

12,5%
10,4%

10,4%

6,3%

4,2%

2,1%
12,5%

Muzea:

regionalne biograficzne

martyrologiczne artystyczne

etnograficzne

historyczne

interdyscyplinarne

inneliterackie
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Informacje dotyczące galerii 

sztuki obejmują jednostki, któ-

rych podstawowym rodzajem 

działalności jest wystawien-

nictwo. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

artystyczne

historyczne

martyrologiczne

interdyscyplinarne

skansenowskie

regionalne

inne

0            20             40           60           80           100%

sztuka archeologia

historia militaria

technika fotografia

etnografia

numizmaty

inne

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę muzeów uzupełniały galerie. W województwie 

lubelskim w 2014 r. działało 9 

galerii, tyle samo co rok wcze-

śniej. Galerie sektora prywatnego 

stanowiły 55,6% ogółu. 

 

Tabl. 4.  Galerie sztuki 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

w liczbach 

bezwzględnych 
2013 =100 

Galerie a  ................................................. 9 9 100,0 

Wystawy ................................................. 146 138 94,5 

Ekspozycje ............................................. 146 139 95,2 

Zwiedzający w tys. ................................. 109,2 89,5 81,9 

a Stan w dniu 31 XII. 

 

 

W galeriach zorganizowano 138 wystaw (mniej  

o 5,5% niż przed rokiem), które zwiedziło 89,5 tys. osób 

(mniej o 18,9%). 

Galerie posiadały 4,6 tys. eksponatów własnych,  

w tym największe były zbiory: rysunku (74,4% zbiorów), 

malarstwa (12,9%), fotografii (6,2%) oraz grafiki (5,8%). 

 

TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE 

 

W województwie lubelskim, w 2014 r., działało 7 tea-

trów i instytucji muzycznych: 3 teatry dramatyczne, jeden 

teatr lalkowy, jeden 

teatr muzyczny (ope-

retka), jedna filhar-

monia i jedna orkie-

stra symfoniczna. 

 

 

Tabl. 5.  Teatry, instytucje muzyczne i rozrywkowe 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

w liczbach 

bezwzględnych 
2013 =100 

Teatry i instytucje muzyczne a  ..............  7 7 100,0 

miejsca na widowni w sali stałej a .......  1824 1844 101,1 

przedstawienia i koncerty b..................  915 1020 111,5 

widzowie i słuchacze b w tys. ..............  179,5 180,9 100,8 

a Stan w dniu 31 XII.  b Według siedziby. 

 

Teatry i instytucje muzyczne dysponowały 1,8 tys. 

miejsc na widowni w stałej sali (więcej o 1,1% niż  

w poprzednim roku). 

W 2014 r. na terenie województwa odbyło się 1092 

przedstawień i koncertów (więcej o 12,1% niż w 2013 r.). 

Największą ich część stanowiły przedstawienia teatrów 

dramatycznych i lalkowego – 71,5% oraz koncerty filhar-

monii i orkiestr – 17,6%. 

Liczba widzów i słuchaczy zwiększyła się o 7,7%  

w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 203,5 tys. 

Zmniejszyła się natomiast frekwencja – z 194 osób na jed-

no przedstawienie lub koncert w 2013 r. do 186 osób  

w 2014 r. 

Przedsiębiorstwa (agencje) estradowe zorganizowały 

w województwie lubelskim 35 imprez. W zorganizowa-

nych imprezach wzięło udział łącznie 6,3 tys. osób (przed 

rokiem 5,2 tys.), co oznacza, że w 1 imprezie uczestniczy-

ło średnio 179 osób. 

 

 

 

 

Informacje o teatrach i instytucjach 

muzycznych oraz przedsiębiorstwach 

estradowych dotyczą profesjonalnych 

jednostek artystycznych i rozrywko-

wych prowadzących regularną działal-

ność sceniczną niezależnie od liczby 

posiadanych scen. 

Muzealia według rodzajów muzeów 

i dyscyplin w 2014 r. 

Stan w dniu 31 XII 
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DOMY KULTURY, 

OŚRODKI KULTURY, KLUBY, 

ŚWIETLICE 

W 2014 r. w województwie lubelskim działały: 133 

ośrodki kultury, 37 domów kultury, 13 klubów  

i 3 świetlice. Spośród wymienionych instytucji 64,5% zlo-

kalizowanych było na wsi, 35,5% w mieście.  

Placówki te zorganizowały 12,5 tys. imprez (więcej  

o 1,7% niż w 2013 r.). Wśród imprez organizowanych 

przez instytucje kultury dominowały występy zespołów 

amatorskich (21,8%), prelekcje, spotkania, wykłady 

(16,9%), występy artystów i zespołów zawodowych 

(9,1%), konkursy (8,6%), wystawy (8,2%), seanse filmowe 

(7,7%), imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne 

(6,6%) oraz imprezy plenerowe i pokazy teatralne (po 

6,5%). 

W imprezach zorganizowanych przez domy kultury, 

ośrodki kultury, kluby i świetlice uczestniczyło 2432,4 tys. 

osób (więcej o 7,5% niż w 2013 r.). Przeciętnie  

w 1 imprezie uczestniczyły 194 osoby, przed rokiem 184 

osoby.  

Ośrodki w Lublinie zorganizowały najwięcej, bo  

2,3 tys. imprez, które zgromadziły 302,5 tys. uczestników 

(więcej o 8,8% niż w 2013 r.). 

KINA

Według stanu  

w końcu roku w woje-

wództwie lubelskim 

działalność prowadziło 

31 kin (więcej o 2 niż 

przed rokiem) dysponu-

jących 10,0 tys. miejsc.  

Wejście do budynku przystosowane dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich posiadało 

80,6% kin, a 58,1% kin dysponowało udogodnieniami dla 

tej grupy osób wewnątrz budynku. 

 

Tabl. 6.  Kina 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

w liczbach 

bezwzględnych 
2013 =100 

Kinaa ......................................................  29 31 106,9 

Sale projekcyjnea ...................................  46 48 104,3 

Miejsca na widownia w tys.....................  10,6 10,0 93,9 

Seanse:    

w tysiącach ..........................................  34,1 48,1 140,9 

na 1 kino .............................................  1177 1552 x 

Widzowie:    

w tysiącach ..........................................  1131,6 1457,1 128,8 

        na 1 kino ........................................  39 47 x 

na 1 seans ............................................  33 30 x 

a Stan w dniu 31 XII.  

W 2014 r. w 48 salach kinowych wyświetlono  

48,1 tys. seansów (więcej o 40,9% niż w poprzednim  

roku), na których obecnych było 1457,1 tys. widzów (wię-

cej o 28,8%). Przeciętna frekwencja na jednym seansie  

w 2014 r. wyniosła 30 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 
 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

Informacje o kinach dotyczą działal-

ności kin ogólnie dostępnych, tj. powo-

łanych do publicznego udostępniania 

filmów w formie projekcji na seansach 

filmowych, bez względu na rodzaj sto-

sowanego nośnika filmu (taśma świa-

tłoczuła, taśma magnetyczna eksploat-

owana w technice wideo). 


