Прес-випуск
До Всеукраїнського дня працівників культури
та майстрів народного мистецтва
Головне управління статистики інформує. В області діє широка мережа
закладів культури, роботу яких забезпечують творчі та талановиті працівники.
Роль театрального мистецтва демонструють працівники чотирьох театрів
області, три з яких знаходяться в обласному центрі. Із 323 штатних працівників
театрів 152 особи – художній та артистичний персонал, на договірній основі або за
сумісництвом залучались ще 43 працівники. Упродовж минулого року
театральними колективами проведено 1,2 тис. вистав, серед них 60 нових
театральних постановок, на яких побували 151,7 тис. глядачів.
Творчими колективами двох діючих в області концертних організацій, штат
яких на кінець 2017р. налічував 249 працівників, у тому числі 203 особи
художнього та артистичного персоналу, упродовж минулого року проведено 453
концерти, на яких побували 80,3 тис. слухачів.
На кінець минулого року у 725 клубних закладах області культурно-освітню
діяльність здійснювали 1,7 тис. працівників. У цих закладах діяли 3,5 тис.
колективів аматорського мистецтва, які нараховували 44 тис. учасників. Протягом
2017р. працівниками клубних закладів проведено 26,7 тис. культурно-масових
заходів, у тому числі 6,4 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності, які
відвідали 3,1 млн. та 1,3 млн. глядачів відповідно.
Бібліотечну діяльність в області забезпечували 1,3 тис. працівників.
Упродовж 2017р. персоналом 761 бібліотеки обслуговано 530,3 тис. читачів та
видано 11,6 млн. книжок і журналів або 22 видання у розрахунку на одного
користувача.
Кіно- та відеомережа області на кінець 2017р. нараховувала 108
демонстраторів фільмів, в яких за рік на кіносеансах побували 552,2 тис. глядачів,
відеофільми переглянули 112,7 тис. осіб.
Персонал 26 самостійних музеїв склав 437 штатних працівників, з них 196
наукових співробітників та екскурсоводів, на громадських засадах до роботи в
музеях залучалися ще 133 фахівці. Працівниками музеїв протягом минулого року
організовано 653 виставки, підготовлено 783 наукові видання, розроблено 531
тематико-експозиційний план, проведено 9,8 тис. екскурсій. Загалом упродовж
2017р. музеї області відвідали 470,6 тис. осіб.
Довідково: щорічно 9 листопада в Україні відзначається Всеукраїнський
день працівників культури та аматорів народного мистецтва, завдяки щоденній
праці яких невтомно оберігаються джерела духовності і краси.
День працівників культури та аматорського мистецтва встановлено Указом
Президента України від 30 грудня 2013 року № 717/2013.
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018
При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській
області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

