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Kultura 
 

1. Książka jest to wydawnictwo zwarte o obję-

tości powyżej 48 stron, broszura � o objętości od 

5 do 48 stron. Wydawnictwa te zaliczane są do 

wydawnictw nieperiodycznych. 

2. Gazety i czasopisma są to wydawnictwa pe-

riodyczne. Gazety (periodyki informacji ogólnej) 

są to wydawnictwa będące przede wszystkim 

źródłem informacji o bieżących wydarzeniach 

krajowych i zagranicznych. Czasopisma (inne 

periodyki) są to wydawnictwa omawiające pro-

blemowo zagadnienia społeczne, polityczne  

i gospodarcze, specjalistyczne fachowe i nauko-

we, a także wydawnictwa urzędowe. 

3. Do księgozbioru bibliotek publicznych zali-

czono książki i broszury oraz gazety i czasopi-

sma. 

Za czytelnika uważa się osobę, która w ciągu 

roku sprawozdawczego została zarejestrowana  

w bibliotece i dokonała co najmniej jednego wy-

pożyczenia. 

4. Informacje dotyczące galerii sztuki obejmu-

ją jednostki, których podstawowym rodzajem 

działalności jest wystawiennictwo.  

5. Informacje o teatrach i instytucjach mu-

zycznych dotyczą profesjonalnych jednostek 

artystycznych i rozrywkowych prowadzących 

regularną działalność sceniczną. 

W liczbie teatrów uwzględniono jednostki wyod-

rębnione pod względem prawnym, organizacyj-

nym i ekonomiczno-finansowym, prowadzące 

jednorodną działalność sceniczną, niezależnie od 

liczby posiadanych scen. 

Jednostki pogrupowano wyodrębniając: 

� działalność teatrów dramatycznych, obejmu-

jącą dramatyczne i lalkowe przedstawienia te-

atralne, 

� działalność teatrów muzycznych, obejmującą 

działalność sceniczną oper, operetek, musicali 

 Culture 
 

1. A book is understood as a publication contain-

ing more than 48 pages, while a pamphlet con-

tains from 5 to 48 pages. These publications are 

considered non-periodic publications.  

2. Newspapers and magazines are periodic 

publications. Newspapers (general information 

periodicals) are publications being primarily a 

source of information regarding current domestic 

and foreign events. Magazines (other periodicals) 

are publications addressing social, political and 

economic, specialized and scientific issues as 

well as government publications. 

3. Books and pamphlets as well as newspapers 

and magazines constitute the collection of public 

libraries.  

A borrower is a person who in the course of  

a reporting year was registered at a library and 

checked out at least one item. 

4. Information concerning art galleries includes 

entities, in which exhibiting is the basic type of 

activity.  

5. Information regarding theatres and music 

institutions concerns professional, artistic and 

entertainment entities conducting regular perform-

ances. 

Theatres include entities, independent in regard 

to their legal, organizational, economic and finan-

cial status, conducting uniform performing activity, 

regardless of the number of stages possessed.  

Entities are grouped comprising:  

— the activity of dramatic theatres, including 

dramatic and puppet theatrical performances,  

— the activity of music theatres, including op-

era, operetta, musical and ballet performances 

(ballet and musical performances are pre-

sented together with operettas), 
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i baletów (przedstawienia baletowe i musi-

calowe podano łącznie z operetkowymi), 

� działalność koncertową filharmonii, orkiestr  

i chórów. 

6. Informacje o kinach dotyczą działalności kin 

ogólnie dostępnych, tj. powołanych do publicznego 

udostępniania filmów w formie projekcji na sean-

sach filmowych, bez względu na rodzaj stosowa-

nego nośnika filmu (taśma światłoczuła, taśma 

magnetyczna eksploatowana w technice wideo). 

7. Dane o abonentach radiowych i telewizyj-

nych dotyczą osób i instytucji, które uiściły opłaty 

abonamentowe uprawniające do korzystania  

z urządzeń odbiorczych radiofonii bezprzewodo-

wej oraz z odbiorczych urządzeń telewizyjnych. 

Dane dotyczą także osób korzystających � na 

mocy szczególnych przepisów � z prawa do 

bezpłatnego korzystania z urządzeń odbiorczych 

(np. inwalidów wojennych i wojskowych). 

Dane obejmują również instytucje opłacające 

abonament za korzystanie z odbiorników radio-

wych i telewizyjnych w samochodach. 

— the concert activity of philharmonic orches-

tras, orchestras and choirs. 

6. Information regarding cinemas concerns the 

activity of public cinemas, i.e., established for the 

purpose of public film screenings, regardless of 

the film carrier used (light-sensitive and magnetic 

tape). 

7. Data regarding radio and television sub-

scribers concern persons and institutions, which 

paid the subscription fee in order to use wireless 

radio and television receivers. The data also con-

cern persons exempt, on the basis of special 

regulations, from paying the subscription fee (e.g., 

disabled war and military veterans).  

Data also concern institutions paying the sub-

scription for using radio and television receivers in 

vehicles. 
 
 
 

 
 
Turystyka 
 

1. Termin turystyka � zgodnie z definicją 

Światowej Organizacji Turystyki � obejmuje 

czynności osób podróżujących w celach innych 

niż podjęcie pracy zarobkowej, tj. głównie  

w celach wypoczynkowych, służbowych, religij-

nych itp. i pozostających poza swoim codziennym 

środowiskiem nie dłużej niż 1 rok. 

2. Baza noclegowa turystyki dotyczy tury-

stycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, 

tj. nie obejmuje pokoi gościnnych i kwater agrotu-

rystycznych. 

Do pozostałych obiektów zaliczono obiekty, któ-

re nie odpowiadają warunkom przewidzianym dla 

hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczko-

wych, schronisk, kempingów, pól biwakowych i 

domków turystycznych oraz obiekty wykorzysty-

wane dla potrzeb turystyki (np. domy studenckie, 

internaty, hotele robotnicze), zakłady uzdrowi-

skowe. 

 

 Tourism 
 

1. Tourism, in accordance with the definition of 

the World Tourism Organization (WTO), includes 

activities of persons travelling for purposes other 

than that connected with earning income, i.e., 

mainly for recreational, work-related, religious and 

other purposes, and remaining outside their 

normal environment not longer than 1 year.  

2. Tourist accommodation facilities include 

collective tourist accommodation establishments 

(i.e., do not include rooms for rent and agrotour-

ism lodgings). 

The remaining facilities of collective accommo-

dation establishments include hotel facilities 

which do not correspond to conditions expected 

in hotels, motels, boarding houses, excursion 

hostels, shelters, camping sites, tent camp sites 

and tourist cottages, other facilities used by the 

tourism industry (e.g., student dormitories, board-

ing schools, employee boarding houses) and 

holiday youth centres as well as health estab-

lishments. 
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3. Dane o miejscach noclegowych wykazano 

według stanu w dniu 31 VII; dotyczą miejsc cało-

rocznych i sezonowych. W informacjach nie 

uwzględnia się miejsc w obiektach przejściowo 

nieczynnych z powodu przebudowy, remontu itp. 

4. Placówki gastronomiczne w obiektach tu-

rystycznych zbiorowego zakwaterowania obejmu-

ją zakłady i punkty gastronomiczne stałe  

i sezonowe. Do barów i kawiarni zaliczono także: 

winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie itp.; do punktów 

gastronomicznych � także smażalnie, pijalnie, 

lodziarnie, bufety itp. 

3. Data on number of beds are presented as 

of 31 VII; these data concern whole year’s and 

seasonal places. Places in temporary inactive 

facilities due to expansion, renovation, etc., are 

not included.  

4. Catering establishments in collective tour-

ists accommodation establishments include per-

manent and seasonal catering facilities and out-

lets. Catering facilities and cafes also include: 

wine houses, beer halls, canteens, etc.; catering 

outlets also include fry houses, drink bars, ice-

cream parlours, snack bars, etc. 

 
 


