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Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych 

       Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w regionie zmniejszyła się przy jednoczesnym wzroście w kraju        

       Kultura jest ważnym czynnikiem rozwoju i jakości kapitału społecznego: jako zasób dóbr materialnych i niematerialnych buduje 
tożsamość regionu, a zarazem warunkuje zachowania i postawy, wpływa na sposoby komunikowania i organizacji społeczeństwa. 
Dzięki temu potencjał kulturowy determinuje sposoby podejmowania decyzji, kształtuje poziom otwartości i zaufania danej społecz-
ności, a skojarzony z kreatywnością wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy [4, s.20]. Aktywność kulturalna zależy od czynników 
demograficznych, geograficznych, ekonomicznych, edukacyjnych i technologicznych, jednak w Polsce przeważa bierne uczestnic-
two w kulturze [4, s. 23]. Inwestowanie w działania kulturalne może tworzyć nowe miejsca pracy, zmieniać korzystnie wizerunek 
regionu oraz podnosić jakość życia.  
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 W 2016 roku w województwie opolskim liczba widzów, słuchaczy oraz zwiedzających w teatrach i instytucjach muzycznych, muzeach 

oraz kinach (ogółem na 1000 ludności) jest niższa od średnich wartości dla Polski. 

 W 2016 roku w stosunku do 2009 roku w województwie opolskim widoczny jest spadek liczby uczestników imprez na 1000 mieszkań-

ców z 1173 w 2009 roku do 752 w 2016 roku (spadek o 35,9%), jednocześnie w Polsce obserwujemy wzrost wartości wskaźnika 

z 903 w roku 2009 do 925 w 2016 roku (wzrost o 2,4%).  

 Najmniejszą wartość wskaźnika w województwie opolskim odnotowano w roku 2015, tj. 660 osób/1000 mieszkańców, przy średniej 

wartości dla Polski 892/1000 mieszkańców, natomiast najwyższą wartość w roku 2009, tj. 1173 osób/1000 mieszkańców, przy średniej 

dla kraju 903/1000 mieszkańców. 

Wydarzenia kulturalne obejmują seanse filmowe, wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne, koncerty, występy artystyczne, dyskoteki, prelekcje, 
spotkania, wykłady, imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, konferencje, warsztaty i szereg innych wydarzeń, 

których umożliwiają mieszkańcom uczestnictwo w życiu kulturalnym.   
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Liczba uczestników imprez w centrach, domach, ośrodkach 
kultury, klubach i świetlicach na 1 tys. mieszkańców, 

w woj. opolskim i w Polsce, w latach 2009-2016
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Liczba widzów, sluchaczy oraz zwiedzających w teatrach 
i instytucjach muzycznych, muzeach oraz kinach na 1 tys. 
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