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Przez pandemię mniej zwiedzających muzea

8,2%
Wzrost liczby odsłon stron internetowych muzeów na Podkarpaciu w 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem

25.10.2021 r.

W 2020 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem
o połowę zmalała liczba zwiedzających muzea
w województwie podkarpackim. Mniej było także
zwiedzającej muzea młodzieży szkolnej. Główną
przyczyną spadku liczby zwiedzających była
pandemia COVID-19.

W 2020 roku na Podkarpaciu funkcjonowało
61 muzeów, w tym 11 oddziałów muzealnych. Ogólne
zbiory liczone w sztukach wyniosły 695,0 tys.
muzealiów. Podkarpackie muzea zorganizowały lub współorganizowały łącznie 195 wystaw
czasowych w kraju oraz 156 wystaw stałych. Liczba odsłon stron internetowych
podkarpackich muzeów wyniosła 37,9 mln.
W 2020 roku muzea i oddziały muzealne w województwie podkarpackim odwiedziło 465,6 tys.
osób. To o ponad połowę mniej niż rok wcześniej (1,0 mln zwiedzających). Wśród
zwiedzających było 23,8 tys. młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach. Dla porównania
w 2019 roku podkarpackie muzea i oddziały muzealne zwiedziło 175,5 tys. młodzieży szkolnej.
Blisko o połowę zmalała także liczba wystaw czasowych (w 2019 roku zorganizowano
343 wystawy czasowe). Zmniejszyła się także liczba wystaw stałych (o 24). W 2020 roku
wzrosła natomiast liczba odsłon stron internetowych w porównaniu z 2019 rokiem
(o 2,9 mln).
Liczba muzeów w opisywanym czasie zwiększyła się o 2 placówki i o tyle samo wzrosła liczba
oddziałów muzealnych. Natomiast zasoby muzealiów w podkarpackich muzeach i oddziałach
muzealnych w 2020 roku zmniejszyły się o 5,4% w porównaniu z 2019 rokiem.

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie merytoryczne:
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych

Osoba do kontaktu z mediami:
Angelika Koprowicz

Marek Tomczyk

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19 wew. 219

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19 wew. 219

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych
tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19

www.rzeszow.stat.gov.pl
@Rzeszow_STAT

faks: 17 853 51 57
e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl

@USRzeszow

Z rodzinnych biletów
ulgowych w podkarpackich
muzeach i oddziałach
muzealnych skorzystało
21,1 tys. zwiedzających

