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	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA  ORKIESTRA  SYMFONICZNA  IM.  W.  LUTOSŁAWSKIEGO
Organizacja koncertów dla mieszkańców		
 		miasta			01/POS/P
plan					36,65	291.300,00	1.376.222,33	1.667.522,33
wykonanie			36,65	212.896,00	607.716,34	820.612,34
% wykonania			73,08%	44,16%	49,21%
		W I półroczu 2005 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała ogółem
		16 koncertów otwartych: 11 koncertów  w Sali Koncertowej Państwowej 
		Szkoły Muzycznej w Płocku, 	w których uczestniczyło łącznie 2.653 słuchaczy;
		2 koncerty w Bazylice Katedralnej w Płocku dla łącznie 800 słuchaczy; 
		2 koncerty 	na Starym Rynku w Płocku dla około 1.600 słuchaczy oraz koncert			
		w Kościele św. Stanisława Kostki w Płocku dla 500 słuchaczy. Ponadto 
		w zrealizowanym przez instytucję programie 	imprez kulturalnych znalazło się:
		a) 20 koncertów kameralnych, w tym: 	18 koncertów kameralnych szkolnych
		dla około 5.400 słuchaczy (w tym: 10 koncertów dla uczniów Szkoły
		Podstawowej w Sannikach i 8 	koncertów dla uczniów Szkoły Podstawowej 
		w Szczawinie Kościelnym) 	oraz 2 koncerty kameralne zlecone, tj. koncert
		w Hotelu „Starzyński” w Płocku dla 100 słuchaczy oraz koncert z okazji 
		obchodów Dnia Pracownika 	Samorządowego w „Zielonym Ogródku” przy 
		Miejskim Zespole Obiektów 	Sportowych w Płocku dla około 100 słuchaczy,
		b) 5 koncertów edukacyjnych w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły 
		Muzycznej w Płocku dla łącznej liczby około 2.089 słuchaczy.	
		Zorganizowane koncerty, mające na celu popularyzowanie 	kultury muzycznej 
		wśród społeczeństwa miasta Płocka oraz edukację młodzieży to m. in.:
	 koncert otwarty pn. “Koncert trzech tenorów” prowadzony z udziałem 

   solistów: P. Skałuba (tenor), A. Zdunikowski (tenor), D. Stachura (tenor),
	 koncert otwarty symfoniczny z okazji jubileuszu 60 – lecia Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Płocku z udziałem solistów: J. Nycz (sopran), 
B. Wagner (sopran), Z. Antes (fortepian), A. Kacprzak (skrzypce), 
T. Pozorski (altówka),
	 koncert otwarty „Wirtuozi instrumentu” z udziałem J. Sokołowskiej (flet),

 koncert otwarty w Bazylice Katedralnej w Płocku poświęcony pamięci 
   Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II z udziałem: K. Nowak (sopran), 
	   D. Sobczak (alt), P. Kusiewicz (tenor), L. Skrla (bas) oraz Chóru Opery
   Nova z Bydgoszczy,
	 koncert otwarty „I Międzynarodowe spotkania młodych skrzypków” 

 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, w którym 
 udział wzięła A. Mynarska (skrzypce),  
	 „Koncert oratoryjny” otwarty, który odbył się w Bazylice Katedralnej w Płocku

   z udziałem następujących wykonawców: G. Flicińska – Panfil (sopran), 
   K. Suska (mezzosopran), W. Maciejowski (tenor), P. Nowacki (bas), 
 H. Wierzchoń (dyrygent), Chór Opery Nova z Bydgoszczy, 



	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


	 koncert otwarty „Uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego 3 – go 

  Maja”, który odbył się na Rynku Starego Miasta w Płocku z udziałem 
  Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”, Chóru Państwowej Wyższej Szkoły 
  Zawodowej w  Płocku, „Vox Juwentutis”,
	 „Koncert z okazji 60 – lecia zakończenia II Wojny Światowej” w wykonaniu

   Elżbiety Towarnickiej (sopran), 
	 Koncert Dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku 

   w wykonaniu: E. Kostaneckiej (śpiew), M. Znamieckiej (flet), D. Dąbkowskiej
   (skrzypce), K. Chełstowskiej (skrzypce), G. Dębski ( trąbka), 
	 koncert otwarty „Skrzypek na dachu”, który odbył się na Rynku Starego 

   Miasta w Płocku z udziałem solistów, chóru i baletu Teatru Muzycznego 
		 w Łodzi.
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w okresie sprawozdawczym
wyniosły 60.943,00 zł., co stanowi 56,4% ich planu rocznego oraz 7,4%
poniesionych kosztów zadania.
Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim 	z obsługą muzyczną
koncertów, w tym honorariami muzyków i solistów; współudziałem zespołów
doangażowanych; zakwaterowaniem zaproszonych muzyków i solistów; 
obsługą techniczną koncertów; a także reklamą obejmującą druk
i plakatowanie afiszy; wynajmem sal; ekwiwalentami za instrumenty, 
opłacaniem składek na ZAiKS oraz wypożyczaniem nut.


Organizacja koncertów dla dzieci 
		w wieku przedszkolnym			02/POS/P
plan					1,10	15.300,00	41.305,45	56.605,45
wykonanie			1,10	7.131,00	18.239,78	25.370,78	
% wykonania			46,61%	44,16%	44,82%
	W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania polegającego na 
	popularyzowaniu kultury muzycznej  w przedszkolach oraz wytworzeniu wśród 
	najmłodszej publiczności fascynacji muzyką w I półroczu 2005 roku Płocka
	Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 120 audycji 
	przedszkolnych obejmujących: prezentację instrumentów muzycznych,
	edukację muzyczną, przekaz wiedzy o muzyce. Celem audycji było przybliżenie
	dzieciom wartości ze świata muzyki. Naturalny kontakt dzieci z elementami 
	sztuki wykonawczej stanowił przejaw „pracy u podstaw” zmierzającej do 
	właściwego przygotowania przyszłych odbiorców kultury muzycznej. Audycje
	odbywały się w następujących blokach programowych: „Z karnawałem przez
	wieki”, „ Romantycy”, „Spotkanie z tradycją”, „Instrumenty dęte”, „Trio 
	stroikowe”. Odbiorcami audycji było ogółem 11.800 młodych słuchaczy.
	




	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	
	Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są
	przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji, tj. honorariami muzyków 
	i solistów, ze współudziałem w koncertach zaproszonych zespołów muzyczno
aktorskich, z zakwaterowaniem zaproszonych solistów i muzyków, a także 
z opłacaniem składek na ZAiKS.  

Organizacja Letniego Festiwalu 
    Muzycznego			03/POS/P		
plan					4,25	81.900,00	159.589,22	241.489,22
wykonanie			4,25	3.858,00	70.471,88	 74.329,88
% wykonania			  4,71%	     44,16%	     30,78%
	Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, odbywającą się w miesiącach
	letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiego grona 
	publiczności. W I półroczu 2005 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna
	im. W. Lutosławskiego podjęła działania przygotowawcze do zorganizowania 
	w ramach Festiwalu koncertów otwartych, odbywających się na terenie miasta 
	Płocka w miejscach dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, tj. takich jak: 
	Sala Koncertowa Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Płocku, Bazylika 
	Katedralna, Rynek Starego Miasta.
	Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania związane są przede 
	wszystkim z wypożyczaniem nut oraz reklamą przedsięwzięcia poprzez 
	plakatowanie. 
 

Zakupy inwestycyjne		04/POS/P		
plan					0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
wykonanie			0,00	0,00	0,00	 0,00
% wykonania			-	     	-	      	- 
	Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności Płockiej Orkiestry 
	Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na realizację zadania zostaną 
	przeznaczone na zakup fortepianu dla potrzeb instytucji. 
	 

	W I półroczu 2005 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
	osiągnęła ponadto dochody w wysokości 9.517,00 zł. nie związane 
	z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim wpływy za wynajem
	samochodu oraz odsetki bankowe.
OGÓŁEM:
plan 		42,00	768.500,00	    1.577.117,00	2.345.617,00
wykonanie		42,00	223.885,00	696.428,00	920.313,00
% wykonania			29,13%	44,16%	39,24%

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
PŁOCKA  GALERIA  SZTUKI
Organizowanie wystaw			01/PGS/P
plan					3,00	47.000,00	194.229,23	241.229,23
wykonanie			3,00	33.321,12	99.555,24	132.876,36
% wykonania			70,90%	51,26%	55,08%
	Zrealizowany w I półroczu 2005 roku przez Płocką Galerię Sztuki w ramach
	działalności wystawienniczej zakres rzeczowy zadania obejmował 6 wystaw
	popularyzujących współczesną sztukę polską, spośród których za najważniejszą
	uznać należy wystawę „Salvador Dali – Boska Komedia” prezentującą cykl 
	ilustracji do „Boskiej Komedii” Dantego, 100 mistrzowskich drzeworytów 
	świadczących o wielkim kunszcie artysty.  Wystawa wzbudziła wielkie 
	zainteresowanie widzów; obejrzało ją 1.360 osób. Szczególne miejsce wśród
	tegorocznych wystaw mających miejsce w okresie sprawozdawczym zajęła 
	sztuka fotografii, której poświęcono 2 ekspozycje:
	„My walk II”  - wystawa czarno – białych fotografii egzotycznego świata Azji

     i Ameryki Południowej wykonanych przez Tomasza Gudzowatego, którą 
     obejrzało 894 widzów,
	„Fotografie tamte i te”  - wystawa zorganizowana z okazji 60 – lecia

	     twórczości znanego płockiego fotografa i działacza kulturalnego Zbigniewa 
	     Krydy, podczas której autor przedstawił swoje zdjęcia studyjne, obrazy 
	     z podróży po świecie, ale przede wszystkim skupił się na fotografiach 
	     płockich, gdyż od ponad trzydziestu lat upamiętnia ważne chwile z życia 
	     Płocka; wystawę obejrzało 1.012 widzów.
	Szczególny charakter miała także wystawa prac słynnego krakowskiego muzyka
	Jana Kantego – Pawluśkiewicza, który przedstawił swoją twórczość plastyczną 
	wykonywaną oryginalną barwną techniką żel – artu. Wystawę obejrzało 1.242 
	widzów.
	Odmienny charakter miała wystawa monumentalnego malarstwa o tematyce
	religijnej twórczości Tadeusza Boruty zatytułowana „Figur Racje”, którą obejrzało
	897 widzów. Artysta ten 	wzoruje swoją twórczość na sztuce mistrzów renesansu
	i baroku; w swoich obrazach mówi o wędrówce człowieka ku przeznaczeniu oraz 
	o przemianach jego duchowości. 
	Kolejną wystawą była wystawa prac dwóch krakowskich twórców: Krzysztofa
	Kiwerskiego i Adama Wsiołkowskiego zatytułowana „Malarstwo, Grafika, 
	Rysunek” i jak sama jej nazwa wskazuje prezentująca różne gałęzie sztuk 
	plastycznych. Artyści zaprezentowali na niej odmienne nurty w sztuce 
	współczesnej, nawiązując jednocześnie do dawnych tradycji. Posługując się 
	różnymi środkami wyrazu przedstawili ważne problemy nurtujące współczesnego
	człowieka. Wystawę obejrzało 992 widzów.
	Kończąca pierwsze półrocze bieżącego roku powarsztatowa  wystawa „Cyfrowa 
	Obróbka Obrazu” przedstawiła dorobek ubiegłorocznych Warsztatów. Brali w niej 
	udział artyści różnych dziedzin sztuki, którzy używają w swojej pracy komputer. 


	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


 	Uczestnicy wystawy to znani artyści - wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych 
	w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, a także
	przedstawiciele płockiego środowiska plastycznego.
Przychody związane z organizowanymi wystawami osiągnęły w I półroczu 
2005 roku wysokość 8.276,00 zł., z czego: sprzedaż biletów wstępu na 
wystawy to 4.076,00 zł., a darowizny od sponsorów to 4.200,00 zł.
Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: wypożyczania eksponatów 
wystawowych, druku zaproszeń na wystawy i związanych z nimi opłat 
pocztowych, dokumentacji wystaw (serwis zdjęciowy, video), transportu 
wystaw, utrzymania baneru reklamowego Galerii i plakatowania afiszy
realizowanych przedsięwzięć, a także honorariów wynikających z zawartych
umów o dzieło.

Działalność edukacyjna			02/PGS/P	
plan					2,00	29.000,00	129.486,15	158.486,15
wykonanie			2,00	0,00	66.370,16	66.370,16
% wykonania				-	51,26%	41,88%
W ramach działalności edukacyjnej, której wszystkie formy mają za zadanie 
ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej, Płocka Galeria
Sztuki zorganizowała w I półroczu 2005 roku 4 spotkania autorskie z: 
Tadeuszem Borutą, Krzysztofem Kiwerskim, Adamem Wsiołkowskim
i Zbigniewem Krydą.  Na spotkaniach tych artyści mówili o swojej pracy
twórczej, wystawie, zainteresowaniach oraz odpowiadali na pytania publiczności. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się także 3 spotkania z filmem o sztuce: 
- wieczór filmów o Płocku Tadeusza Bystrama, podczas którego zaprezentowano
  3 filmy o tematyce płockiej, tj.: „Z ptakami fruwał” o malarzu R. Kosku, „Album
  płocki” o wydarzeniach roku 1920 oraz „Dzieci Płocka”; 
- prezentacja nagrodzonych na wielu festiwalach międzynarodowych filmów 
  Krzysztofa Kiwerskiego powstałych przy użyciu techniki cyfrowej, a także 
  spotkanie z ich autorem,
- filmy o twórczości Adama Wsiołkowskiego powstałe w krakowskim ośrodku
  Telewizji Polskiej, a prezentujące dorobek twórczy znanego artysty.
W ramach działalności oświatowej odbywają się także prelekcje i odczyty 
o sztuce. W I półroczu 2005 roku odbyły się 4 niżej wymienione:
- spotkanie z Antonim Rodowiczem poświęcone twórczości fotograficznej
  Tomasza Gudzowatego,
- 2 spotkania z Jerzym Mazusiem odbywające się pod hasłami: „Grafika cyfrowa
  w środowisku krakowskim” oraz „Płockie spotkania z grafiką cyfrową”,
- spotkanie z Grzegorzem Bilińskim odbywające się pod hasłem „Wirtualność
	  - Rzeczywistość” połączone z odczytem nt. efektów przestrzennych.
 




	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

	Uzupełnieniem wystaw są odbywające się w ramach prowadzonej przez
	Galerię działalności edukacyjnej programy artystyczne wprowadzające 
publiczność do odbioru sztuki oraz przybliżające twórczość artystów
i nastrój prezentowanych dzieł. W okresie sprawozdawczym Galeria 
przygotowała 5 tego typu programów:
- uroczyste zamknięcie wystawy Salwador Dali – „Boska Komedia”, 
  podczas którego znany aktor Marek Perepeczko zaprezentował fragmenty 
  pamiętnika Salwadora Dali zatytułowanego „Moje sekretne życie”, 
  natomiast ilustrację muzyczną do tego tekstu stworzyli Anna Jagielska
  (śpiew) oraz Michał Pindakiewicz (gitara) wykonując muzykę hiszpańską,
- prezentacja muzyki etnicznej w wykonaniu Krzysztofa Kralki podczas 
  wystawy prac Tomasza Gudzowatego, korespondującej z egzotycznymi
  fotografiami autora,
- koncert kompozycji własnych Jana Kantego Pawluśkiewicza podczas 
  wystawy prac autora oraz performance o związkach muzyki i malarstwa
  w jego życiu,
- spektakl pt. „Poverello  - Biedaczyna Boży” o życiu Świętego Franciszka
   z Asyżu w wykonaniu artystów Teatru Dramatycznego w Płocku
   towarzyszący wystawie prac Tadeusza Boruty,
- program o Lwowie - mieście rodzinnym Zbigniewa Krydy - towarzyszący 
  wystawie prac płockiego fotografa, podczas którego Dyrektor Teatru 
  Dramatycznego w Płocku Marek Mokrowiecki czytał wiersze Mariana 
  Hemara i Jerzego Michotka, a Płocka Kapela Podwórkowa wykonywała
  piosenki lwowskie.
	Najpopularniejszą formą działalności oświatowej Galerii są lekcje szkolne
	i pogadanki na wystawach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 26 lekcji 
	dla 685 uczniów. 
	
	
Działalność wydawnicza			03/PGS/P
plan					1,50	20.000,00	97.114,62	117.114,62
wykonanie			1,50	15.022,76	49.777,62	64.800,38
% wykonania				75,11%	51,26%	55,33%				Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja wydaje materiały promujące
			i informujące o wystawach (plakaty, zaproszenia) oraz katalogi zawierające
			materiał ilustracyjny, wiadomości o autorach i interpretacje ich twórczości. 
			W I półroczu 2005 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności 
			wydawniczej przygotowała 7 zaproszeń na wystawy oraz 6 katalogów 
			do wystaw, z których najbogatszą szatę graficzną posiadał katalog pn. 
			„Cyfrowa Obróbka Obrazu” towarzyszący wystawie powarsztatowej. 
			Wszystkie materiały informujące o organizowanych wystawach i imprezach
			oraz wszystkie swoje wydawnictwa Galeria przesyła do prestiżowych
			instytucji: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Centrum Sztuki 
			Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. 
			

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

			 
			Przychody ze sprzedaży wydawnictw w I półroczu 2005 roku wyniosły 
			871,16 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących 
	wystawom.



	W I półroczu 2005 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto dochody 
	w wysokości 382,00 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania,
	tj. odsetki bankowe. 



	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 6,5 etatu, 
	z czego pracownicy zatrudnieni na 5,5 etatach wykonują bezpośrednio 
	zadania statutowe instytucji, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.


OGÓŁEM :
plan		6,50	96.000,00	420.830,00	516.830,00
wykonanie 		6,50	48.343,88	215.703,02	264.046,90
% wykonania			50,36%	51,26%	51,09%











	
	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KSIĄŻNICA  PŁOCKA  IM.  WŁ.  BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowanie zbiorów  		
	 i przechowywanie materiałów bibliotecznych		01/KP/P
  plan					15,00	344.200,00	682.145,98	1.026.345,98
  	wykonanie			15,00	85.194,09	324.022,10	409.216,19
 % wykonania				24,75%	47,50%	39,87%
		W ramach zadania polegającego na powiększaniu zbiorów książkowych  
	Wypożyczalni Głównej, Biblioteki dla dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych
	oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej dzięki zakupom nowości 
	wydawniczych ze środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym
	instytucji  na 2005 rok oraz dzięki darom rzeczowym otrzymanym przez 
	instytucję w okresie sprawozdawczym liczba zbiorów powiększyła się łącznie
	o 4.636 pozycji, z czego zakupiono 3.983 jednostki biblioteczne:
	- książki 	3.474 woluminy
	- czasopisma (roczniki)	8 woluminów
	- zbiory specjalne	501 jednostek inwentarzowych 
		materiałów nieksiążkowych
		(to jest: płyty CD, kasety: książki mówionej”, kasety video i DVD, zbiory 
	  elektroniczne, dokumenty życia społecznego, ekslibrisy),
	natomiast 653 jednostki inwentarzowe uzyskano w postaci darów 
	od czytelników i instytucji. Dokonano także prenumeraty 246 tytułów 
	czasopism.
	Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w I półroczu 2005 roku wyniósł
	3,1 woluminów na 100 mieszkańców.
	Wszystkie nowe nabytki materiałów bibliotecznych zostały wpisane 
	do inwentarzy, oznakowane oraz opracowane formalnie i treściowo zgodnie
	z ustalonymi normami bibliotecznymi, jak też sklasyfikowane. Również baza
	komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej znajdujących się w gmachu głównym
	jest na bieżąco uzupełniana o opisy nowych 	nabytków, a także meliorowana, 
	poprawiana i porządkowana. Tradycyjne katalogi – alfabetyczny i działowy 
	uzupełniane są systematycznie o nowe karty drukowane komputerowo. 
	W I półroczu 2005 roku dla całej sieci bibliotek w Płocku oraz bibliotek 
	samorządowych powiatu płockiego wydrukowano około 19.350 kart 
	katalogowych. 
	Ponadto w wyniku zaplanowanej selekcji zniszczonych i przestarzałych
	materiałów bibliotecznych wycofano 8.028 książek oraz 901 jednostek 
	zbiorów audiowizualnych.  
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów bibliotecznych
	(84.516,07 zł.) oraz materiałów wykorzystywanych do ich opracowywania.

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Udostępnianie materiałów bibliotecznych
		i ich ochrona			02/KP/P
plan					42,00	33.503,00	1.910.008,73	1.943.511,73
wykonanie			42,00	20.238,15	907.261,91	927.500,06
% wykonania				60,41%	47,50%	47,72%				W I półroczu 2005 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach czytelniczych 
			instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, jak również elektroniczną 
			łącznie 567.897  jednostek materiałów bibliotecznych. W poszukiwaniu 
			potrzebnych czytelnikom materiałów bibliotecznych Książnicę odwiedziły łącznie
			286.474 osoby; zarejestrowano 34.786 stałych czytelników, co stanowi 27,2% 
			mieszkańców Płocka. Na jednego statystycznego użytkownika Książnicy
			przypadało 16,3 wypożyczeń różnego rodzaju materiałów bibliotecznych, zaś na
			jednego mieszkańca Płocka 4,4 jednostki inwentarzowe. Podobnie, jak w roku
			ubiegłym najliczniejszą grupę czytelniczą (około 53% ogółu czytelników) stanowiła
			ucząca się młodzież oraz dorośli dokształcający się w płockich szkołach wyższych.
			Jako pełnoprawnych czytelników zarejestrowano w roku bieżącym 722 maluchów, 
			co wskazuje na uaktywnienie czytelnicze wśród dzieci i najmłodszych w wieku 
			od 2 do 6 lat. Filie biblioteczne Książnicy Płockiej oraz Biblioteka dla Dzieci
			im. Wandy Chotomskiej prowadziły również działalność z zakresu animacji 
			czytelnictwa i edukacji kulturalnej współpracując z placówkami oświatowymi
			i instytucjami działającymi na terenie miasta Płocka. W ramach promocji książki
			i biblioteki zorganizowano łącznie 1.437 imprez, w tym: spotkania autorskie,
			konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, imprezy artystyczno
- literackie oraz wystawy literacko – historyczne. W 34 spotkaniach z pisarzami: 
W. Chotomską, E. Grętkiewicz, D. Gellner, W. Piasecką, B. Ostrowicką, 
K. Jerzykowską, W. Gołębiowską, B. Ciszyńską wzięło udział łącznie 157 osób.
Dla Mieszkańców dzielnicy Ciechomice Kiążnica Płocka zorganizowała imprezę
	plenerową z udziałem pisarki Doroty Gellner pt. „Czarodziejski świat Doroty
	Gellner”. W ramach kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”  
	w Bibliotece dla dzieci najpiękniejsze książki czytali laureaci plebiscytu Płocczanin
	Roku oraz Prezydenci Miasta Płocka. Podczas ferii zimowych placówki Książnicy
	odwiedziło 1.558 dzieci uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i zabawach. 
	Wszystkie powyżej opisane działania znacznie przyczyniły się do wzrostu
	zainteresowania książką i biblioteką oraz do rozwoju czytelnictwa na terenie
	miasta Płocka. W trosce o kompletność zbiorów bibliotecznych do czytelników
zalegających ze zwrotem książek, wysłano 1.900 upomnień zwykłych
	i ostatecznych. W wyniku majowego apelu (akcji „Maj - miesiącem bez kar”), 
skierowanego za pośrednictwem płockich mediów do czytelników, odzyskano
1.472 woluminy. Również w ramach ochrony materiałów bibliotecznych 
pracownia introligatorska oprawiła i zabezpieczyła przed zniszczeniem 3.859
książek i czasopism.
Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup druków i kart 
bibliotecznych z kodem, a także honoraria autorskie oraz koszty podróży
	i noclegów zapraszanych autorów.
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Działalność gospodarcza			03/KP/P
plan					16,00	435.030,72	727.622,37	1.162.653,09
wykonanie			16,00	375.758,18	345.623,59	721.381,77
% wykonania	86,38%	47,50%	62,05%
	W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka prowadziła 
	w I półroczu 2005 roku księgarnię biblioteczną z salonami księgarskimi w Płocku
	i w Sierpcu, wypożyczalnię kaset video i płyt DVD, a także świadczyła usługi 
	introligatorskie oraz kserograficzne. Księgarnie biblioteczne zaopatrywały 
	klientów indywidualnych oraz instytucje i zakłady na terenie powiatów: płockiego
	i sierpeckiego dostarczając czytelnikom różnorodną literaturę z uwagi na 
	posiadanie w swojej ofercie: pozycji literatury komercyjnej oraz ambitnej, 
	przewodników, książek naukowych, lektur, pomocy naukowych, czy też 
	podręczników szkolnych. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu książek
	i periodyków za łączna kwotę 347.984,48 zł. 
	Wypożyczalnia kaset video i płyt DVD dokonuje zakupów filmów według 
	comiesięcznej oferty informatora branżowego „Serwis Video”. Zakupy te 
	obejmują nowości video i DVD w zakresie poszczególnych gatunków filmowych
	(thriller, horror, komedia, sensacja, przygoda, bajki itd.), a także klasykę filmową
	kina światowego oraz lektury ze szczególnym uwzględnieniem filmów polskich
	i bajek dla najmłodszego widza cieszących się dużym zainteresowaniem klientów
	Wypożyczalni. 
	W I półroczu 2005 roku dokonano zakupów kaset video, płyt DVD i urządzeń 
	odtwarzających za łączną kwotę 27.446,53 zł.
	Na potrzeby świadczonych usług introligatorskich Książnica zakupiła niezbędne
	materiały i urządzenia za kwotę 327,17 zł.
	W okresie sprawozdawczym z działalności gospodarczej, tj. ze sprzedaży książek, 
	wypożyczeń kaset video i płyt DVD oraz z usług kserograficznych i introligatorskich
	instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 219.211,32 zł. co stanowi 
	21,92% ich planu rocznego oraz 30,39% poniesionych kosztów zadania. 
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie Książnicy oraz jej 
	działalność oświatowo – edukacyjną, wydawniczą i promocyjną. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup książek i periodyków do księgarni; zakup
	kaset video, płyt DVD i urządzeń odtwarzających; a także zakup urządzeń
	i materiałów introligatorskich.











	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Działalność oświatowo - edukacyjna,
              wydawnicza i promocyjna			04/KP/P
plan					8,75	37.000,00	397.918,48	434.918,48
wykonanie			8,75	23.478,42	 189.012,90	212.491,32
% wykonania				63,46%	47,50%	48,86%
			Prowadzona w I półroczu 2005 roku w ramach zadania działalność oświatowo 
			- edukacyjna przybierała podobnie jak w latach ubiegłych sprawdzone już formy
			pracy z czytelnikiem, takie jak: 
- 62 spotkania, wykłady i prelekcje (w tym 16 dla dorosłych czytelników),
- 11 promocji książek w cyklu „Płocka premiera miesiąca” („Szminka w kolorze
   cyklamenu”, „Ucieczka do Indii”, ”Na ścieżkach czasu”, „Animacja czytelnictwa
   dziecięcego”, „Nikt się nie spodziewał”, „Szczekająca szczęka Saszy”, „Poezja
   dzisiaj”, „Moje  spotkania z Marszałkiem”,
   „Nieznane świadectwa”, „Harpun ludzkich dusz”),
- 4 spotkania w cyklu Płockie Spotkania z Historią Najnowszą z pracownikami
   Instytutu Pamięci Narodowej,
- 37 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży,
- 10 pogadanek i prelekcji dla młodzieży,
- 7 dużych wystaw, które obejrzało 2.700 osób w grupach zorganizowanych,
- 11 koncertów muzycznych i poetycko – muzycznych,
- XXVII edycja Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 
   Korczaka pn. „Pięknie być człowiekiem”;  w konkursie wzięło udział ponad 
	 młodych recytatorów; jury przyznało nagrody i wyróżnienia w 3 kategoriach

 wiekowych.
Ponadto w Filii Bibliotecznej Nr 7 odbył się konkurs czytelniczy pn. „Cudowny
świat Astrid Lindren”, w finale którego wzięło udział 45 osób. Ogłoszono także 
XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Broniewskiego
„O liść dębu”. W Ciechomicach k/Płocka zorganizowano „Piknik literacki”, którego
gościem była znana pisarka Dorota Gellner. W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”  w dniu 4 czerwca b.r. odbył się finał Tygodnia
 Czytania Dzieciom w Bibliotece dla dzieci. 
W Bibliotece dla dzieci oraz w Filii Bibliotecznej Nr 9 zorganizowano 157 
Spotkań w ramach klubów małego dziecka, natomiast w Filii Bibliotecznej Nr 8 
odbyły się 3 spotkania w cyklu „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Ponadto w Filiach
bibliotecznych Nr 1, 6, 7 i 8 oraz w Bibliotece dla dzieci zorganizowano 
13 spotkań z przyrodą, a w Filii Nr 13 i Zespole Szkół Budowlanych Nr 1
odbyły się 2 spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego.
Realizując w I półroczu br. zakres rzeczowy zadania dział oświatowy użyczył 
w formie wypożyczenia 7 wystaw.  W dniu 5 maja 2005 roku w Książnicy
Płockiej odbyło się spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu płockiego 
zorganizowane z okazji obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w którym wzięli
udział przedstawiciele władz miasta i powiatu. Zasłużeni bibliotekarze otrzymali
nagrody i wyróżnienia. W programie artystycznym wystąpiła Grażyna 
Barszczewska - aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Biblioteki w mieście 
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	wzięły udział w akcji Zima, podczas której zorganizowały wiele zajęć 
	i konkursów plastycznych, wycieczek i innych form pracy z czytelnikiem.
	W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 1.581 imprez z udziałem 
37.873 osób, w tym: 44 spotkania autorskie z udziałem 2.373 osób, 152 
pogadanki i odczyty z udziałem 5.634 osób, 157 zajęć w Klubie Małego 
Dziecka i Kole Małych Przyjaciół Książki z udziałem 5.291 osób, 36 imprez 
artystyczno - literackich z udziałem 3.096 osób, 22 konkursy literackie
i plastyczne z udziałem 699 osób, 357 lekcji bibliotecznych i wycieczek 
do bibliotek z udziałem 8.713 osób, 223 wystawy i wystawki z udziałem
3.500 osób, 202 spotkania z bajką z udziałem 4.350 osób, 176 zajęć
plastycznych z udziałem 1.922 osób, 158 gier edukacyjnych z udziałem
1.127 osób, 54 projekcje filmowe bajek dla 1.168 osób. 

W ramach działalności wydawniczej Książnica Płocka w I półroczu 
2005 roku opracowała i wydała:
- tomik poezji Barbary Ciszyńskiej „Na ścieżkach czasu”, 
- tomik wierszy Wandy Gołębiewskiej „Nikt się nie spodziewał”,
- publikację „Animacja czytelnictwa dziecięcego”, 
- katalog wystawy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego „Moje 
  szczęśliwe życie” wydany przy udziale środków Płockiego Stowarzyszenia
  Przyjaciół Książki i Bibliotek,
- kolejny numer „Bibliotekarza Płockiego” zawierający dane statystyczne 
  rok 2004,
- Bibliografię Mazowsza Płockiego za IV kwartał 2003 i I kwartał 2004 
  drukowaną w „Notatkach Płockich” oraz udostępnianą przez Bibliotekę
  Miasta Stołecznego Warszawy i Bibliotekę Główną Województwa
  Mazowieckiego w Warszawie,
- Bibliografię Województwa Mazowieckiego za 2002 w wersji elektronicznej,
  zaproszenia i inne materiały reklamowe na imprezy biblioteczne.

W ramach działalności promocyjnej przygotowywano i drukowano z
zaproszenia i inne materiały reklamowe związane z organizowanymi przez 
Książnicę imprezami bibliotecznymi.

	Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują koszty honorariów, podróży
i noclegów gości zapraszanych na organizowane przez instytucję imprezy 
biblioteczne, koszty druku wydawnictw, a także koszty zakupu materiałów 
niezbędnych do przygotowywania ekspozycji.
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Szkolenia i doskonalenia zawodowe  
		pracowników oraz współpraca między
		bibliotekami 	      
					05/KP/P
plan				4,00	40.000,00	181.905,59	221.905,59
wykonanie			4,00	25.710,47	86.405,90	112.116,37
% wykonania	64,28%	47,50%	   50,52%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2005 roku metodycy Książnicy
	Płockiej koordynowali wszelkie działania służące prawidłowej działalności
	bibliotek oraz ich promocji w środowisku, udzielając bibliotekom w mieście
	i powiecie pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej poprzez:
	· pomoc i doradztwo w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów;
	· doradztwo merytoryczne w zakresie komputeryzacji;
	· doskonalenie form i metod pracy z czytelnikiem;
	· udział w organizacji imprez bibliotecznych;
	· nadzór oraz pomoc w przeprowadzaniu selekcji i inwentaryzacji zbiorów;	
	· prowadzenie badań i analiz pracy bibliotek;
	· prowadzenie szkolenia przywarsztatowego bibliotekarzy;
	· organizowanie seminariów i warsztatów metodycznych dla kadry bibliotecznej;	
	· udzielanie informacji dotyczących możliwości dokształcania pracowników
	  bibliotek.
	Książnica Płocka kolejny już rok realizuje, zgodnie z porozumieniem zawartym
	z powiatem płockim, zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. W okresie
	sprawozdawczym 2 pracowników udzielało pomocy merytorycznej dla 36
	bibliotek samorządowych.
	Zrealizowano ponadto 47 wyjazdów do bibliotek miasta i powiatu płockiego.
	Metodycy byli konsultantami podczas dokonywanej
piątej selekcji książek zdezaktualizowanych, zniszczonych i mało poczytnych. 
Udzielono na miejscu i telefonicznie 105 konsultacji dotyczących organizacji
imprez, konkursów, prowadzenia dokumentacji i inwentaryzacji zbiorów
w bibliotece. Systematycznie gromadzono dane statystyczne o bibliotekach
powiatu płockiego i Książnicy Płockiej na potrzeby Urzędu Miasta Płocka,
Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa
Mazowieckiego, Biblioteki Narodowej, Starostwa Powiatowego w Płocku, 
prowadząc miesięczne i kwartalne analizy działalności bibliotek. Książnica
i jej filie w mieście oraz biblioteki samorządowe w powiecie płockim włączyły
się w ogólnopolską akcję pn. „Cała Polska czyta dzieciom”. Podsumowaniem
akcji było zorganizowanie imprez w: Rogozinie – „Cała Polska czyta dzieciom” 
oraz „Rogozino też ten pomysł chwyta”; Brudzeniu - ”Cała Polska czyta dzieciom”
oraz ”Brudzeń czyta też” i w Płocku w Bibliotece dla dzieci „W Chotomku się
	spotkajmy, Andersena poczytajmy”. Dzieci i młodzież powiatu płockiego brały
	udział w ponadlokalnym konkursie literackim „Pięknie być człowiekiem”. Z uwagi
	na popularność konkursu w gminach: Gąbin, Bodzanów i Bulkowo odbyły się 
	eliminacje gminne, podczas których przesłuchano 135 młodych recytatorów.
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	Dział metodyczny nadzoruje także realizację Projektu animacji czytelnictwa 
dziecięcego. Od wielu lat jest on realizowany przez dwie placówki w Płocku: 
Bibliotekę dla dzieci i Filię Nr 7, a także w powiecie przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Bulkowie i jej Filię w Blichowie, Filię w Korzeniu i w Rogozinie. 
Projekt jest konsultowany przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, 
a koordynowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu i Książnicę Płocką. 
Celem jego jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu wczesnej inicjacji literackiej
dla pomyślnego rozwoju intelektualno - emocjonalnego dziecka w wieku 2 - 6 lat. 
Podsumowaniem realizowanego w latach 1997 - 2004 projektu jest wydana przez
Książnicę Płocką książka pt. ”Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje, 
	doświadczenia, postulaty”.
 W I półroczu 2005 roku po raz kolejny pracownicy działu opracowali program
uwzględniający profilaktyczne działanie wobec alkoholizmu, narkomanii i przemocy
oraz koordynują jego realizację w płockich placówkach, współpracując w tym
zakresie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka. 
Pracownicy działu metodycznego koordynują także prace przy realizacji projektów:
„Z ekonomią na ty - Pieniądze są tylko środkiem” – projekt Biblioteki Narodowej
i Narodowego Banku Polskiego oraz „W krainie literatury i historii” – projekt 
Funduszu Grantowego dla Płocka. W ramach przysposobienia bibliotecznego 
przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych w czytelni głównej dla 199 uczniów 
ze szkół gimnazjalnych z Radzanowa, Małej Wsi i Gąbina. Celem zajęć było 
przysposobienie przyszłych użytkowników do korzystania z komputerowej bazy
księgozbioru. Uczniowie ze szkół podstawowych (ogółem 466 osób) w Liszynie, 
Święcieńcu, Proboszczewicach, Łęgu, Soczewce, Łącku oraz Staroźrebach 14 razy
Odwiedzili Bibliotekę dla dzieci. Poprzez gry i zabawy z książką poznawali
księgozbiór biblioteki. Pracownicy z Działu komputerowego udzielali konsultacji 
na miejscu i w terenie pracownikom z Gminnych Bibliotek Publicznych w Brudzeniu,
Staroźrebach i Słupnie rozpoczynającym pracę z bibliotecznym programem 
MAK. Konsultacje dotyczyły przygotowania komputerów do pracy w bazie MAK, 
wprowadzania dokumentów do bazy, kopiowania i modyfikacji opisów. 
Pośredniczono w organizacji 47 spotkań autorskich. Gośćmi bibliotek byli: Wanda
Chotomska, Anna Onichimowska, Kalina Jerzykowska, Wioletta Piasecka, Beata 
Ostrowicka, Ewa Grętkiewicz, Marek Grala, Wanda Gołębiowska, Maciej Woźniak,
Barbara Cieszyńska, Wacław Milke, Wojciech Marciszewski i Katarzyna 
Podolewska. W bibliotekach samorządowych: w Nowym Duninowie i Bielsku 
eksponowane były wystawy literackie pt. „Mickiewicz” i „Piękno i dobroć o życiu
i twórczości C.K. Norwida” opracowane przez dział oświatowo – edukacyjny. 
Sześcioosobowa grupa płockich bibliotekarzy – animatorów pomogła w organizacji 
imprez plenerowych w Brudzeniu i Nowym Duninowie. Podczas festynów tworzono
bajkowe makijaże twarzy, pomagano dzieciom malować koszulki, wykonywać
zakładki do książek i broszki z hasłami zachęcającymi do czytania. Mieszkańcy 
dzielnicy Ciechomice mogli spędzić atrakcyjnie wolne sobotnie popołudnie 
uczestnicząc w zorganizowanej wspólnie z Radą Osiedla – Ciechomice i Oddziałem
Warszawskim Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
imprezie plenerowej „Czarodziejski Świat Doroty Gellner – rodzinne popołudnie
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z książką”. 
W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy zorganizowano 
7 seminariów ogólnych z udziałem 142 osób, 1 konferencję międzynarodową
	z udziałem 77 osób oraz seminarium specjalistyczne z zakresu pracy 
	z dziećmi i młodzieżą z udziałem 35 osób. Konferencję międzynarodową
	zorganizowano w dniach 6 – 7 maja br. podczas VII Pikniku Europejskiego
	nt. „Biblioteki w edukacji regionalnej – dziś i w przyszłości”.
Swoje doświadczenia z zakresu edukacji regionalnej zaprezentowali 
bibliotekarze z Możejek, Książnicy Płockiej oraz z bibliotek samorządowych 
z Brudzenia, Łącka, Nowego Duninowa i Wyszogrodu. Tematem seminarium 
specjalistycznego były Magiczne opowieści przedmiotów z baśni H. Andersena.
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez Beatę Frankowską i Małgorzatę 
	Litwinowicz specjalizujące się w sztuce opowiadania. Składały się z dwóch 
części: pierwsza zawierała elementy praktycznej pracy z ciałem, głosem, 
rytmem; druga była próbą „reoralizacji” czyli nadania tekstowi pisanemu 
struktury tekstu mówionego. W ramach 7 seminariów ogólnych odbyło się 
7 narad dla kierowników płockich filii bibliotecznych i seminarium dla 
pracowników bibliotek miasta i powiatu, których tematyka obejmowała
m.in. zagadnienia dotyczące:
· konkursów fundacji na rzecz kultury lokalnej - przeglądu dokonała 
  Katarzyna Szczawińska – Kamelska z Regionalnego Centrum Informacji 
  Europejskiej w Płocku,
· stosowania języka haseł przedmiotowych w katalogach komputerowych
omówiła Elżbieta Walpeter - kierownik działu gromadzenia i opracowania 
zbiorów Książnicy Płockiej,
 · elementów profesjonalnego wizerunku pracownika biblioteki - z cyklu
psychologia pracy zajęcia warsztatowe poprowadziła psycholog Katarzyna
Podolewska.
Podczas seminariów bibliotekarze otrzymali 576 egzemplarzy  scenariuszy
i konspektów zajęć, informacji o pisarzach, regulaminów konkursów oraz 492
egzemplarze materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej z Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. Otrzymali także czasopisma 
fachowe (5 tytułów w ilości 465 egzemplarzy). 
Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi: honoraria i koszty podróży 
prelegentów oraz materiałów wizualnych na potrzeby prowadzonych szkoleń;
zakup materiałów metodycznych i czasopism fachowych dla bibliotekarzy 
oraz koszty organizacji seminarium międzynarodowego dla przedstawicieli 
miast partnerskich Płocka.
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6    Działalność informacyjna i bibliograficzna		06/KP/P
plan					    9,25	29.000,00	420.656,68	449.656,68
wykonanie		9,25	28.101,91	199.813,64	227.915,55
% wykonania		96,90%	47,50%	   50,69%
	W okresie sprawozdawczym placówki Książnicy udostępniały czytelnikom 
	12 czytelni i kącików czytelniczych z 235 miejscami. Czytelnicy korzystali 
	z 380 tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty, wymiany oraz darów.  
	W ramach realizacji zadania, polegającego na przygotowaniu dla czytelników 
	Aktualnej informacji o zbiorach biblioteki oraz zasadach ich udostępniania, 
	a także na udostępnianiu informacji bibliotecznych, bibliograficznych
	i rzeczowych udzielono łącznie 158.191 informacji bibliotecznych,
	bibliograficznych i rzeczowych, z czego 53.214 w gmachu głównym,
	100.135 w filiach, a 4.842 w Bibliotece dla dzieci. Informatorium i czytelnie
	odwiedziło 71.809 osób, którym:
	udostępniono 50.999 książek i czasopism oraz 28.480 czasopism bieżących,  

udzielono 112.226 informacji.
	Czytelnicy korzystali także z Internetu. W I półroczu 2005 roku skorzystało 
	z niego ogółem 2.839 osób. Chętnie wykorzystywany był program 
	komputerowy Lex Omega zawierający pełnotekstową informację o aktach 
	prawnych i wykładni prawa, a także edytor tekstu Microsoft Word.
	Użytkownicy Książnicy sporządzili 95 wydruków komputerowych, z czego 
	39 w formie zestawień bibliograficznych. Pracownicy Książnicy gromadzili
	i opracowywali materiały biblioteczne (czasopisma i wydawnictwa ciągłe) 
	wprowadzając opisy do komputerowych baz Artykuły, Czasopisma KP, 
	Katalog Centralny Czasopism, Region. 
	Do bazy Artykuły (zawartość czasopism) wprowadzono 568 rekordów, 
	natomiast do bazy Region wprowadzono 2.250 rekordów. 
	Ponadto realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2005 roku dokonano
	wyboru materiałów i przygotowano do druku „Bibliografię Mazowsza Płockiego” 
	za IV kwartał 2003 roku i I kwartał 2004 roku, ponad 800 opisów
	bibliograficznych. Przygotowano i przekazano materiały pocztą elektroniczną
	za 2002 rok do Bibliografii Województwa Mazowieckiego (zawiera 1.350 
	rekordów). Bazy Czasopisma KP i Katalog Centralny Czasopism ulegały 
	systematycznej modyfikacji związanej z uaktualnianiem opisów o nowe roczniki
	wpływające do bibliotek. Baza Czasopism KP zawiera 1.063 tytuły, a baza
	Katalog Centralny 5.389 tytułów. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
	zrealizowano 50 zamówień czytelników na książki. Zamówienia zrealizowano
	w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
	Bibliotece Publicznej Miasta stołecznego Warszawy, Instytucie Sztuki PAN, 
	Bibliotece Diecezjalnej i Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego 
	Płockiego.



	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


	Udostępnianie informacji zawartej w elektronicznych bazach danych 
	wymagało systematycznego szkolenia przyszłych użytkowników bibliotek 
	poprzez realizowanie programu przysposobienia bibliotecznego. W gmachu 
	głównym, filiach i Bibliotece dla dzieci przeprowadzono 357 lekcji 
	przysposobienia bibliotecznego i wycieczek dla 8.713 dzieci i młodzieży.
	Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z przygotowaniem 
	w formie drukowanej i elektronicznej Bibliografii Mazowsza Płockiego,
	tj. z zakupem materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej, a także 
	z tworzeniem bazy katalogowej wydawnictw periodycznych i ciągłych.


   Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku		07/KP/P
plan					    8,50	44.104,46	386.549,39	430.653,85
wykonanie	8,50	23.640,43	183.612,53	207.252,96
% wykonania	53,60%	47,50%	48,13%
	W I półroczu 2005 roku zasoby sprzętowe Książnicy Płockiej powiększyły
	się o 3 zestawy komputerowe oraz zasilacz awaryjny ups, który podłączono
	w Bibliotece dla dzieci. Komputery zainstalowano w dziale oświatowo
- edukacyjnym do pomocy przy tworzeniu wystaw. W Informatorium 
do obsługi czytelników korzystających z Internetu i programów pakietu Office
oraz w Filii Bibliotecznej Nr 8, gdzie pełni funkcję serwera sieciowego. 
	W wyniku awarii serwera w gmachu głównym, która wyłączyła z pracy m.in. 
	wypożyczalnię biblioteczną, wypożyczalnię muzyczną, księgarnię 
	biblioteczną i księgowość Książnicy zakupiono nowy.  W związku 
	z zakończeniem abonamentu na bazę aktów prawnych LEX zakupiono bazę
	LEX POLONICA wydawnictwa prawniczego LexisNexis,  która oferuje duże 
	możliwości wyszukiwawcze w obszarze informacji prawnej.
	Ponadto zakupiono nowy program płacowo - kadrowy firmy SoftHard 
	pn. „Płace - Kadry” pod Windows oraz Druki IPS Ex, umożliwiające 
	wykorzystanie formularzy finansowo - prawnych. W okresie sprawozdawczym 
	Książnica kontynuowała aktualizację programu antywirusowego MKS_VIR 
	oraz baz danych z Biblioteki Narodowej – Przewodnika Bibliograficznego, 
	Bibliografii Zawartości Czasopism, Prasy i Bibliografii Wydawnictw Ciągłych. 
	Kontynuowano także tworzenie komputerowych baz danych. Obecnie baza
	katalogowa w gmachu głównym liczy 105.896 wol., z tego w 2005 roku 
	wprowadzono 1.444 wol. Stan pozostałych baz danych na koniec czerwca 
	2005 roku przedstawia się następująco: 
	baza Region - 28.123 dokumenty,

baza Filie (centralna baza filii bibliotecznych prowadzona od 1996 r.) - 29.764
  dokumenty, 
	baza Muzykalia - 7.365 dokumentów,

baza Kaset video i płyt DVD - 1229 dokumentów.
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Ponadto zlecono wykonanie 10 tys. kart bibliotecznych z logo sponsora
instytucji.
Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu taśm, etykiet, 
dyskietek, tuszy i tonerów; zakupu zestawów komputerowych i innych 
urządzeń na potrzeby komputeryzowanych filii i działów oraz księgarni
bibliotecznej; utrzymania internetu i strony internetowej.


   Inwestycje i remonty		08/KP/P
plan					    0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
wykonanie	0,00	24.888,87	0,00	24.888,87
% wykonania		55,31%	-	55,31%
	W ramach zadania w I półroczu 2005 roku wykonano remont (malowanie
	ścian, wymiana podłóg) pomieszczeń działu administracyjnego, 
	gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz oświatowo – edukacyjnego 
	Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.
 


   Działalność w zakresie profilaktyki,
		   uzależnień, rozwiązywania problemów 
       alkoholowych oraz przeciwdziałania 
       przemocy w rodzinie		09/KP/P
plan					    1,50	5.000,00	68.214,60	73.214,60
wykonanie	1,50	1.525,07	32.402,21	33.927,28
% wykonania		30,50%	47,50%	46.34%
	Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja zorganizowała w I półroczu
	2005 roku imprezę plenerową ph. „Czarodziejski świat Doroty Gellner
- rodzinne popołudnie z książką”, w której uczestniczyło około 200 osób. 
Tytuł imprezy narzucał jej określony charakter, stąd przebiegała w konwencji
Baśni (bajkowe powitanie, czarodziejskie zaklęcia, wspólne tworzenie bajki, 
	inscenizacja wiersza oraz inne atrakcje festynowe).
	Wszystkie prowadzone zabawy i działania animacyjne skupiały się wokół
	utworów Doroty Gellner – autorki wielu bajek, wierszy, słuchowisk radiowych
	i tekstów piosenek. Piknik uatrakcyjnił swoimi działaniami artysta Janusz
	Byszewski z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Rodzice 
	i opiekunowie otrzymywali listy o literackim wychowaniu dzieci, znaczeniu 
	książki w rozwoju intelektualno - emocjonalnym człowieka. Nie zabrakło 
	także informacji o szkodliwości używek. Poprzez formy zabawowe 	
	Bibliotekarze – animatorzy ukazywali książkę, jako źródło wiedzy i rozrywki. 
	Piknik literacki promuje nie tylko autora, ale przede wszystkim książki 
	i bibliotekę w środowisku oraz integruje środowisko lokalne. Festyn rodzinny
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	był imprezą otwartą dla wszystkich chętnych i poprzez propozycje różnych 
	działań animacyjnych stwarzał szansę realizacji uczestników poprzez
	tworzenie, wykluczał rywalizację, zachęcał do wspólnych działań i zabawy.
Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów plastycznych do działań 
	animacyjnych oraz nagród dla uczestników konkursów.



W I półroczu 2005 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła
	ponadto dochody w wysokości 33.262,13 zł. nie związane z realizacją
konkretnego zadania, tj. przede wszystkim wpłaty za korzystanie z internetu, 
kary za przetrzymywanie książek, darowizny oraz odsetki bankowe.



Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego 
	wynosi 105 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,5 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,5 etatu 
	to pracownicy obsługi.


OGÓŁEM :	
plan		105,00	1.012.838,18	4.775.021,82	5.787.860,00
wykonanie		105,00	608.535,59	2.268.154,78	2.876.690,37
% wykonania	60,08%	47.50%	49,70%




OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :
PLAN		153,50	1.877.338,18	6.772.968,82	8.650.307,00	
WYKONANIE				153,50	   880.764,47	3.180.285,80	4.061.050,27	
%WYKONANIA	46,92%	46.96%	46,95%

