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Ekonomiczne i społeczne efekty zewnętrzne 
działalności muzeów zamkowych oraz pałacowych 
w Polsce

Economic and Social Externalities
of the Activity of Castle and Palace Museums 
in Poland
Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje pozytywne efekty zewnętrzne działalności mu-
zeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla działalności prywatnych 
podmiotów gospodarczych oraz lokalnych społeczności. Opisano efekty 
gospodarcze lokalizacji, widoku i wizerunku oraz efekty społeczne w po-
staci części tożsamości miejsca, rozwoju intelektualnego i integracji 
lokalnych mieszkańców. Artykuł powstał na podstawie badań własnych 
autorki, zrealizowanych w ramach grantu udzielonego przez Narodowe 
Centrum Nauki (nr grantu: UMO-2016/21/N/HS4/02879),. Podczas tych 
badań obserwacji poddano przestrzenie gospodarczo-społeczne wokół 
dwudziestu muzeów.
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Abstract

This article describes the positive externalities (external effects) of 
castle and palace museums in Poland for the activities of private busi-
nesses and local communities. The economic effects of location, view 
and image are described, as well as the social effects in the form of 
part relevant to the identity of the place, intellectual development and 
integration of local residents. This article is based on the author’s own 
research, carried out under a grant from the National Science Centre 
(grant number: UMO-2016/21/N/HS4/02879). During the research, the 
economic and social spaces around twenty museums were observed.
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