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PŁOCKA  ORKIESTRA  SYMFONICZNA  IM.  W.  LUTOSŁAWSKIEGO

1 Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta

 01/POS/P
plan 41,39 686.900,00 2.021.000,55 2.707.900,55

wykonanie 41,39 468.246,33 971.511,29 1.439.757,62
% wykonania 68,17% 48,07% 53,17%

W I półroczu 2007 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała:
a) 18 koncertów symfonicznych otwartych: 

- 14 koncertów w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku
  dla łącznie około 8.961słuchaczy, w tym: dwa koncerty pn. „Gala Gwiazd”,
  „Jubileusz XXX – lecia Płockiej Orkiestry Symfonicznej”, koncert
  karnawałowy „Vivaldi goes jazz”, dwa koncerty pn. „Złote lata swingu”,
  „Dzieła wielkich mistrzów”, „Na cztery klawesyny”, „Opera na estradzie -  

Giuseppe Verdi „La Traviata”, dwa koncerty pn. „...gdy nam śpiewał Jan
  Kiepura”, „Koncert laureatów II Międzynarodowych spotkań młodych 
  skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza”, „Koncert dyplomantów 
  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku”, „Zakończenie 
  sezonu artystycznego 2006/2007 – Mistrzowskie wykonania”,
- dwa koncerty w Bazylice Katedralnej dla łącznie około 1.600 słuchaczy:
  „Jan Paweł II in memoriam” oraz „...sercom, które słyszą...” - koncert
  przeciwko przemocy w rodzinie,
- dwa koncerty na Rynku Starego Miasta dla łącznie około 2.800 słuchaczy:
  koncert z okazji Święta Narodowego 3 -go Maja pn. „Najpiękniejsza jest 
  muzyka polska” oraz „Bal na Starym Rynku”,

b) 6 koncertów symfonicznych szkolnych w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły
    Muzycznej dla ogółem 2.634 słuchaczy: „Złote lata swingu”, „Na cztery 
    klawesyny”, Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia 
    w Płocku, trzy koncerty pn. „Tam, gdzie mieszka muzyka - zakończenie 
    wędrówki Kubusia Puchatka po świecie muzyki”, 
c) 5 koncertów symfonicznych zleconych:

- „Koncert Noworoczny dla VIPów” w Muzeum Mazowieckim dla 100 słuchaczy,
- „Koncert Karnawałowy” w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
  w Płocku dla 482 słuchaczy,
- koncert z okazji otwarcia nowej siedziby Przedsiębiorstwa Eksploatacji 
  Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” S.A. przy ul. Wyszogrodzkiej 133 
  dla 100 słuchaczy,
- „Z batutą i humorem” - koncert w Teatrze Impresaryjnym Włocławek dla 300 
  słuchaczy,
- koncert z okazji jubileuszu 40 – lecia Politechniki Warszawskiej w Płocku, 
  który odbył się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznj w Płocku 
  dla 400 słuchaczy,

436



 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa 
Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 

Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

d) 2 koncerty kameralne zlecone z okazji jubileuszu 50 – lecia małżeństwa, 
    które odbyły się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Płocku dla łącznie 200 
    słuchaczy,
e) 4 koncerty kameralne w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
    w Płocku, w tym:
    - dwa koncerty pn. „Cztery struny świata” dla łącznie 851 słuchaczy,
    - „Piosenki z klasą” dla 346 słuchaczy,
    - koncert z okazji 20 – lecia Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego 
      w Płocku, w programie którego znalazły się największe przeboje Michała
      Bajora; koncert dla 394 słuchaczy.
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w I półroczu 2007 roku 
wyniosły 141.208,43 zł.
Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną
koncertów (w tym honorariami muzyków i solistów) oraz ze współudziałem 
zespołów doangażowanych, a także z: reklamą, zakwaterowaniem 
zaproszonych muzyków i solistów, obsługą techniczną koncertów, wypłacaniem
ekwiwalentów za akcesoria, wynajmem sal na koncerty, opłacaniem składek 
na ZAiKS, plakatowaniem, wypłacaniem dodatku objazdowego oraz 
wypożyczaniem nut.

2 Organizacja koncertów dla dzieci 
    w wieku przedszkolnym oraz młodzieży 02/POS/P

plan 1,00 33.800,00 48.829,54 82.629,54
wykonanie 1,00 18.597,62 23.472,76 42.070,38
% wykonania 55,02% 48,07% 50,91%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, polegającego na 
popularyzowaniu kultury muzycznej w przedszkolach oraz wytworzeniu 
wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką, w I półroczu 2007 roku
Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 130 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:
„Gdzie jesteś maseczko”, „Pora wiosny”, „Jazda na puzonie” oraz w dwóch 
blokach, z których jeden był w wykonaniu Fryderyka Mizerskiego (puzon), 
drugi zaś: Piotra Kelma (skrzypce), Stanisława Psarskiego (akordeon), 
trzech par tanecznych zespołu „Dzieci Płocka”, a w prowadzeniu Anny 
Piórkowskiej.
Słuchaczami zrealizowanych audycji umuzykalniających przedszkolnych
było ogółem 6.300 dzieci. 
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Ponadto w ramach zadania Orkiestra organizuje w placówkach oświatowych
tzw. koncerty kameralne szkolne odbywające się w blokach tematycznych.
W I półroczu 2007 roku koncerty te realizowane były w szkołach 
w Sannikach i Szczawinie Kościelnym, m.in. w następujących blokach 
tematycznych: „Budowanie nastroju”, „Spotkanie z tradycją – tańce 
narodowe”, „Jazda na puzonie”. 
Płocka Orkiestra Symfoniczna wykonała łącznie 17 koncertów kameralnych 
szkolnych dla ogółem 5.950 słuchaczy.
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne 
szkolne wyniosły w  I półroczu 2007 roku 4.289,74 zł.
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są
przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji, tj. honorariami muzyków
i solistów oraz ze współudziałem w koncertach zaproszonych zespołów 
muzyczno – aktorskich, a także z opłacaniem składek na ZAiKS.

3 Organizacja Letniego Festiwalu 
        Muzycznego 03/POS/P

plan 3,61 107.630,00 176.328,91 283.958,91
wykonanie 3,61 2.776,00 84.762,73  87.538,73
% wykonania   2,58%      48,07%      30,83%

Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, odbywającą się w miesiącach
letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiego grona 
publiczności. Festiwal wychodzi naprzeciw potrzebom całego społeczeństwa
Płocka, a także turystom przebywającym w tym okresie w mieście, prezentując
w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, a także dzieła 
sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbywają się w miejscach 
szerokiego dostępu dla słuchaczy: Rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna.
Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2007 roku w ramach zadania
związane są reklamą przedsięwzięcia poprzez plakatowanie afiszy.

 

W I półroczu 2007 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
osiągnęła ponadto dochody w wysokości 79.618,24 zł. nie związane z realizacją
konkretnego zadania, tj. przede wszystkim darowizny od sponsorów (43.295,08 zł.)
oraz amortyzacja instrumentów muzycznych: fortepianu i harfy (19.016,99 zł.), 
a także odsetki bankowe (5.608,25 zł.) i zwroty z tytułu wynajmu lokali służbowych
oraz korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych (11.697,92 zł.).

OGÓŁEM:
plan 46,00 828.330,00    2.246.159,00 3.074.489,00
wykonanie 46,00 489.619,95 1.079.746,78 1.569.366,73
% wykonania 59,11% 48,07% 51,04%
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 PŁOCKA  GALERIA  SZTUKI

1 Organizowanie wystaw 01/PGS/P

plan 5,20 50.800,00 443.725,93 494.525,93

wykonanie 5,20 33.477,45 228.954,53 262.431,98
% wykonania 65,90% 51,60% 53,07%

Zrealizowany w I półroczu 2007 roku przez Płocką Galerię Sztuki w ramach
działalności wystawienniczej zakres rzeczowy zadania obejmował 4 wystawy:
– „Wobec zła” z VI Triennale Sztuki Sacrum 2006 (w dniach 14.12.06 r.

– 17.01.07 r.); wystawie towarzyszył przegląd filmowy z cyklu „Seanse
pod specjalnym nadzorem”, w ramach którego odbyły się projekcje 
następujących filmów: „Popiół i diament”, „Pasażerka”, „Plac Zbawiciela”,
„Kroniki pod specjalnym nadzorem”, „Finisaż zła”, a także wykłady 
i spotkania z: mgr Grażyną Rybicką (prezentujące problematykę zła 
w kontekście dzieł literackich), mgr Małgorzatą Kwiatkowską
(prezentujące wartości i doświadczenia ludzkiej egzystencji w kontekście
historycznym), Alicją Wasilewską („Oblicza zła – na przykadzie 
wybranych dzieł sztuki europejskiej”);

– „Marc Chagall  - grafiki. Trzy kolory miłości” (w dniach 24.01 do 4.03.07 r.);
równolegle z wystawą prezentowane były projekcje filmowe w cyklu:
„Klasyka kina Jidysz”: „Jidl mitn fidl” („Jidl gra na skrzypcach”), „Dybuk”,
„Pożegnanie jesieni”; wystawie towarzyszyły ponadto warsztaty artystyczne:
happening plastyczny „Improwizacja wg Chagalla” oraz warsztaty rodzinne 
– cykl zajęć, celem których są spotkania dzieci i dorosłych na gruncie 
sztuki, stanowiące miłą i aktywną propozycję spędzenia wolnego czasu; 
odbywały się także lekcje na ekspozycji przeprowadzone dla łącznie 
735 uczniów;

– „Pomiędzy” - wystawa prac Alicji Duzel – Bilińskiej i Grzegorza Bilińskiego
(w dniach 14.03 – 13.05.07r.); wystawie towarzyszyły projekcje filmów:
„Rękopis znaleziony w Saragossie” - kino oczami Jerzego Skarżyńskiego
oraz „Sanatorium pod klepsydrą”, happeningi plastyczne: „Projekty światów
nierzeczywistych'” oraz „Wiosenne wylepianie”, a także konkursy: „Dzieło
sztuki XXI wieku” - konkurs plastyczny popularyzujący i promujący sztukę
współczesną wśród młodzieży gimnazjalnej (przyznano dwa wyróżnienia) 
oraz „Zobacz wystawę, wygraj grafikę” konkurs współorganizowany
z wydawnictwem Agora S.A. W Warszawie, Oddział w Płocku, 
a popularyzujący i promujący sztukę współczesną wśród mieszkańców 
Płocka i oklic;

– „Art Signum” Polska Szkoła Plakatu – Polskiej Szkole Filmowej (w dniach
29.05 – 24.06.07 r.); wystawie towarzyszyły projekcje filmów:
„W poszukiwaniu subtelnej dojrzałości”, „Radosław”, „Plakat polski”,
„Henryk Tomaszewski”, „Popołudnie z Janem Lenicą” oraz spotkania 
autorskie z: Marią Kurpnik – Dyrektor Muzem Plakatu w Wilanowie (temat 
spotkania: Plakat filmowy) i Leszkiem Skuzą – autorem fimu o Janie Lenicy; 
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odbyły się także warsztaty plastyczne: „Znakiem malowane” i „Magiczny 
kod plakatu” oraz lekcje i pogadanki na ekspozycji, w których wzięło 
udział łącznie 157 osób.

Płocka Galeria Sztuki jest autorem i organizatorem dwóch ogólnopolskich 
konkursów: Konkursu Miniatury Cyfrowej i Pierwszego Biennale Miniatury 
Cyfrowej. Obydwie inicjatywy są przeglądem grafiki ostatnich dwóch lat, 
uwzględniającym wszelkie postawy i tendencje twórcze oraz najlepsze 
osiagnięcia poszukiwań w grafice cyfrowej. W okresie sprawozdawczym 
miał miejsce nabór prac, które zaprezentowane zostaną na wystawie 
pokonkursowej w II półroczu b.r. 
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy wyniosły
w I półroczu 2007 roku 3.711,00 zł.
Zrealizowane wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim 
z reklamą i transportem organizowanych wystaw, honorariami wynikającymi 
z zawartych umów o dzieło oraz umów – zleceń, dokonywaniem zakupów 
materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji, a także 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem zapraszanych gości oraz obsługą
techniczną wystaw. Ponadto dotyczą one opłat pocztowych i delegacji.

2     Działalność edukacyjna  
02/PGS/P

plan 3,70 29.000,00 315.728,06 344.728,06
wykonanie 3,70 4.077,01 162.909,95 166.986,96
% wykonania 14,06% 51,60% 48,44%

W ramach działalności edukacyjnej, której wszystkie formy mają za zadanie 
ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej w Płockiej 
Galerii Sztuki odbywały się w I półroczu 2007 roku liczne spotkania i warsztaty:
• warsztaty edukacyjne (spotkania cykliczne, całoroczne),
• warsztaty praktycznej nauki programów z grafiki komputerowej (zajecia

cykliczne, przybliżające zasady obsługi programów: Photoshop, Ilustrator, 
Paint Shop i inne),

• warsztaty rodzinne (cykl zajęć, celem których są spotkania dzieci i dorosłych
na gruncie sztuki, stanowiące miłą i aktywną propozycję spędzenia wolnego
czasu),

• warsztaty przygotowujące do matury z historii sztuki, rysunku i malarstwa,
• udostępnianie księgozbioru oraz prasy (od poniedziałku do niedzieli czynna

jest biblioteka Galerii, umożliwiająca korzystanie na miejscu z księgozbioru
i prasy)

• spotkania, wykłady, projekcje filmowe.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje także wszelkie inicjatywy towarzyszące
organizowanym wystawom, takie jak: projekcje filmowe, spotkania autorskie, 
lekcje na ekspozycji, happeningi oraz konkursy. Tego typu przedsięwzięcia 
zrealizowane w I półroczu 2007 roku wymienione zostały w zadaniu 01/PGS/P
pn. Organizacja wystaw.
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Najczęstrzymi uczestnikami tego typu imprez i warsztatów jest młodzież
szkolna, natomiast zwiedzającmi wystawy i oglądającymi seanse
filmowe są osoby w różnym wieku. Frekwencja na wystawach i imprezach
im towarzyszących odnotowana w okresie sprawozdawczym przedstawia się
następująco:
1) projekcje filmowe – 630 widzów,
2) spotkania autorskie – 220 osób,
3) lekcje na ekspozycji – 1.077 uczestników,
4) happeningi plastyczne – 370 osób,
5) warsztaty rodzinne  - 60 uczestników,
6) konkurs plastyczny „Dzieło sztuki XXI wieku” - 90 uczestników. 
Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z: reklamą 
realizowanych przedsięzwięć, wypożyczaniem filmów do ich projekcji, 
dokonywaniem zakupów materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć
warsztatowych, usługami kserograficznymi, a także z honorariami 
wynikającymi z zawartych umów o dzieło oraz z opłatami pocztowymi.  

3    Działalność wydawnicza 
03/PGS/P

plan 2,10 20.000,00 179.197,01 199.197,01
wykonanie 2,10 13.188,10 92.462,40 105.650,50
% wykonania 65,94% 51,60% 53,04%

Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja opracowuje i przygotowuje
we własnym zakresie materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, 
a także przeprowadza zwyczajowo działania informacyjne z powiadomieniem
środków przekazu publicznych i prywatnych mediów (prasa, telewizja, radio,
Internet), drogą e – mailową lub na organizowanych konferencjach prasowych. 
W ramach powyższego zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2007 roku
instytucja wydała 5 zaproszeń na zorganizowane w okresie sprawozdawczym
wystawy, 3 katalogi towarzyszące wystawom: „Wobec zła”, „Pomiędzy” i „Art. 
Signum”, 4 plakaty towarzyszące wystawom: „Wobec zła”, „Marc Chagall 
- grafiki. Trzy kolory miłości”, „Pomiędzy” i „Art. Signum” oraz tzw. druki ulotne
(informatory; zakładki; druki cyfrowe, uzupełniające druki tekstowe i graficzne 
oraz druki objaśniające i reklamowe). 
W ramach promocji wydawnictw w 2007 roku odbyły się także konferencje 
prasowe: z kuratorem wystawy „Wobec zła” z VI Treinnale Sztuki Sacrum
(styczeń'07); z kolekcjonerem i marszandem Jakubem Lepem, z którego 
prywatnej kolekcji pochodziły prezentowane litografie Chagalla (styczeń'07);
z Alicją i Grzegorzem Bilińskimi – autorami wystawy „Pomiędzy” (marzec'07); 
z reżyserem Wojciechem Majewskim nt. „Plakat filmowy jako sztuka ulotna” 
(maj'07).
Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów towarzyszących wystawom 
wyniosły w I półroczu 2007 roku 13.182,00 zł.
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są
z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom.
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W I półroczu 2007 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto dochody 
w wysokości 326,85 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, 
tj. odsetki bankowe. 

Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 11,00 etatów,
z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach wykonują bezpośrednio zadania 
statutowe instytucji, natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi.

OGÓŁEM :

plan 11,00 99.800,00 938.651,00 1.038.451,00

wykonanie 11,00 50.742,56 484.326,88 535.069,44

% wykonania 50,84% 51,60% 51,53%
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KSIĄŻNICA  PŁOCKA  IM.  WŁ.  BRONIEWSKIEGO 

1 Gromadzenie, opracowanie zbiorów  
 i przechowywanie materiałów bibliotecznych 01/KP/P

  plan 16,25 211.202,40 821.197,82 1.032.400,22
  wykonanie 16,25 122.490,77 395.702,62 518.193,39
  % wykonania 58,00% 48,19% 50,19%

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 działalności
instytucji na 2007 rok w okresie sprawozdawczym liczba zbiorów 
powiększyła się łącznie o 5.415 jednostek inwentarzowych tj.:
- książki 4.962 wol.
- czasopisma (roczniki) 14 wol.
- zbiory specjalne 439 jedn.
  (materiały nieksiążkowe, tj. kasety „książka mówiona”, płyty CD, kasety 
   video i płyty DVD, zbiory elektroniczne, dokumenty życia społecznego, 
   ekslibrisy)
oraz o 264 tytuły zaprenumerowanych czasopism. Ponadto 1.414 jednostek
inwentarzowych pozyskanych przez Książnicę w I półroczu 2007 roku 
stanowiły: dary książkowe od czytelników, oprawione roczniki czasopism, 
zbiory elektroniczne oraz zwroty za książki zagubione.
Wskaźnik zakupu materiałów bibliotecznych wszystkich rodzajów wyniósł
4,3 wol. na 100 mieszkańców. Wszystkie zgromadzone materiały 
biblioteczne zostały wpisane do inwentarzy tradycyjnych i elektronicznych, 
a także oznakowane, sklasyfikowane i opracowane formalnie i treściowo 
zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. Baza komputerowa 
zbiorów Ksiażnicy Płockiej znajdująca się w gmachu głównym jest na bieżąco
uzupełniana o nowe nabytki oraz porządkowana. Prowadzone są tradycyjne
katalogi – alfabetyczny i działowy. Filie Książnicy Płockiej nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,11, 12,13, Biblioteka dla Dzieci oraz Dział zbiorów audiowizualnych 
tworzą własne komputerowe bazy danych. W I półroczu 2007 roku dla całej 
sieci bibliotek w Płocku oraz bibliotek samorządowych powiatu płockiego
wydrukowano około 9.500 kart katalogowych.
W wyniku zaplanowanej selekcji zniszczonych i przestarzałych materiałów 
bibliotecznych wycofano 1.965 książek oraz 69 jednostek zbiorów 
audiowizualnych i elektronicznych.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim zakup materiałów
bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały audiowizualne) 
i wydawnictw fachowych oraz konserwację zbiorów (zszywanie) i drukowanie
kart katalogowych.
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2 Udostępnianie materiałów bibliotecznych
i ich ochrona

02/KP/P

plan 43,50 13.000,00 2.198.283,39 2.211.283,39
wykonanie 43,50 7.449,91 1.059.265,44 1.066.715,35
% wykonania 57,31% 48,19% 48,24%

W I półroczu 2007 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach 
czytelniczych instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, 
jak również elektroniczną łącznie 450.408 jednostek materiałów 
bibliotecznych, w tym:
– książki wypożyczone do domu 288.283 wol.,
– książki udostępnione na miejscu 33.524 wol.,
– czasopisma wypożyczone do domu 8.212 wol.,
– czasopisma udostępniane na miejscu 25.590 jedn.,
– zbiory muzyczne i książki mówione wypożyczone do domu 87.184 jedn.,
– zbiory audiowizualne udostępniane na miejscu 404 jedn.,
– kasety video i DVD wypożyczone do domu 7.211 jedn.
Metodą elektroniczną obsługiwano użytkowników w wypożyczalni głównej,
wypożyczalni zbiorów audiowizualnych, bibliotece dla dzieci oraz filiach 
bibliotecznych nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 i 12. Kontynuowano ponadto 
komputeryzację filii nr 5, 6, 10 i 13. Automatyzacja procesów bibliotecznych, 
w tym wypożyczeń, znacznie usprawniła obsługę użytkowników bibliotek 
przyczyniając się tym samym do podwyższenia jej standardu.
W poszukiwaniu potrzebnych czytelnikom materiałów bibliotecznych oraz
informacji Książnicę odwiedziło łącznie 237.368 osób; zarejestrowano 30.597
stałych czytelników, co stanowiło 24% mieszkańców Płocka. Na jednego 
statystycznego użytkownika Książnicy przypadało 14,7 wypożyczeń różnego 
rodzaju materiałów bibliotecznych. Największym zainteresowaniem 
użytkowników cieszyły się książki. Każdy czytelnik wypożyczył do domu średnio
10 wol. Podobnie, jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę czytelniczą 
stanowiła ucząca się młodzież oraz dorośli dokształcający się w szkołach 
wyższych (około 54% ogółu użytkowników). Najczęściej wypożyczano lektury
szkolne, opracowania literackie, hity literatury pięknej i dziecięcej oraz zalecane
przez nauczycieli akademickich książki z różnych dziedzin wiedzy. Najmniej 
liczną grupę użytkowników stanowią już od kilku lat osoby, które ukończyły
60 lat i odwiedzają oni głównie biblioteki osiedlowe.  
Zbiory biblioteczne udostępniano ponadto w 19 punktach zlokalizowanych
w filiach płockich i bibliotekach samorządowych powiatu płockiego.
Filie, Biblioteka dla Dzieci oraz Wypożyczalnia Muzyczna, oprócz 
wypożyczeń zbiorów, prowadziły działalność z zakresu animacji czytelnictwa
i edukacji kulturalnej współpracując z placówkami oświatowymi i instytucjami
działającymi na terenie Płocka. 

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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W ramach promocji książki i biblioteki w filiach i Bibliotece dla Dzieci
zorganizowano 1.029 imprez dla 22.532 uczestników, w tym: spotkania 
autorskie, konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, imprezy 
artystyczno – literackie oraz wystawy  literacko - historyczne. W spotkaniach
z pisarzami: W. Chotomską, M. Fox, G. Kasdepke, I. Klebańską, 
M. Strzałkowską i J. Pawłowiczem z Instytutu Pamięci Narodowej wzięło 
udział łącznie 1.300 osób. Odbyło się również szereg spotkań z policjantami, 
strażakami, pracownikami Nadleśnictwa w Płocku, Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego, Europe Direct, podróżnikami, sportowcami, dziennikarzami, 
etnografami oraz kolekcjonerami. Dla mieszkańców Płocka Książnica 
zorganizowała kolejną imprezę plenerową pt. „Piknik literacki z Grzegorzem 
Kasdepke – rodzinne spotkania z książką” z udziałem pisarza.
W ramach kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom” w Bibliotece
dla Dzieci najpiękniejsze fragmenty książek czytali Prezydenci Miasta Płocka, 
zaś gościem specjalnym finału Tygodnia Czytania była prof. Joanna Papuzińska. 
Podczas ferii zimowych placówki Książnicy Płockiej odwiedziło łącznie
1.400 dzieci uczestnicząc w różnych zajęciach edukacyjnych i zabawach.
W ramach programu profilaktyki zdrowotnej zorganizowano w Książnicy 
Płockiej 24 spotkania z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów. Wszystkie te działania znacznie przyczyniły się 
do rozwoju czytelnictwa, wzrostu zainteresowania książką oraz zwróciły uwagę
mieszkańców Płocka na rolę biblioteki w środowisku i jej społeczną funkcję. 
W ramach sukcesywnej kontroli zbiorów oraz przygotowań bibliotek 
do komputeryzacji dokonano selekcji książek w filiach nr 3 i 5 i w wypożyczalni
głównej, a także przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (skontrum) w filii nr 5,
która wznowiła swoją działalność z dniem 21 maja b.r. po trwającej półtora roku 
przerwie i obecnie zajmuje lokal o powierzchni 440 m2 przy ul. Tumskiej 11.
W trosce o kompletność zbiorów bibliotecznych do czytelników Książnicy 
zalegających ze zwrotem książek wysłano 1.500 upomnień zwykłych
i ostatecznych, zaś dzięki nagłośnieniu przez płockie massmedia akcji „Maj 
– miesiącem bez kar” odzyskano 1.767 woluminów. 
W celu zabezpieczenia wartościowych pozycji książkowych i audiowizualnych
bibliotekarze pobierali od czytelników pieniężną kaucję zwrotną w wysokości 
aktualnej ceny rynkowej wypożyczanych zbiorów. W ramach ochrony materiałów
bibliotecznych pracownia introligatorska Książnicy oprawiła, zszyła 
i zabezpieczyła przed zniszczeniem 3.729 egzemplarzy książek i czasopism.    
Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup druków i kart 
bibliotecznych z kodem, materiałów introligatorskich, druków bibliotecznych, 
kwitariuszy i znaczków pocztowych, a także honoraria autorskie oraz koszty 
podróży i noclegów zapraszanych autorów.

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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3 Działalność gospodarcza 

03/KP/P

plan 13,50 110.500,00 682.225,88 792.725,88
wykonanie 13,50 102.313,14 328.737,55 431.050,69
% wykonania 92,59% 48,19% 54,38%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka prowadziła 
w I półroczu 2007 roku księgarnię biblioteczną, wypożyczalnię kaset video i płyt
DVD, a także świadczyła usługi introligatorskie oraz kserograficzne. 
Wypożyczalnia kaset video i płyt DVD kupuje nowości filmowe kina światowego, 
lektury szkolne, klasykę filmową, kolekcjonerskie pakiety wybitnych reżyserów
i aktorów, seriale polskie, kolekcję powojennych filmów polskich, kino konesera, 
filmy dla dzieci oraz filmy popularno – naukowe. Ze zbiorów wypożyczalni 
korzystają mieszkańcy Płocka i okolic, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, 
instytucje społeczne (np. świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno 
– wychowawcze), Zakład Karny, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Dom Pomocy
Społecznej, gminne biblioteki publiczne (Witonia, Mochowo, Stara Biała) oraz
filie biblioteczne.
Pracownia introligatorska działa nie tylko na potrzeby własne, ale również 
prowadzi usługi dla mieszkańców Płocka oraz placówek oświatowych i instytucji.
Z usług kserograficznych korzystają natomiast bibliotekarze (na potrzeby 
własne) oraz użytkownicy czytelni i wypożyczalni w gmachu głównym Książnicy
i 5 filiach miejskich.
Ponadto prowadzono działalność gospodarczą w salonie sprzedaży przy 
ul. Kościuszki 6. Księgarnia zaopatrywała w okresie sprawozdawczym biblioteki
gminne, biblioteki szkolne, instytucje i klientów indywidualnych z Płocka oraz 
powiatów: płockiego, gostynińskiegi i kutnowskiego. Nowości książkowe 
oferowane do sprzedaży prezentowane są na stronie internetowej Książnicy.
Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2007 roku zorganizowano także 
kiermasze książkowe z okazji: Dnia Dziecka i Dni Historii Płocka oraz Piknik 
Literacki z Grzegorzem Kasdepke. Prowadzono też sprzedaż książek podczas 
spotkań z cyklu „Płocka premiera miesiąca”.
W I półroczu 2007 roku 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
157.253,12 zł. Wypracowane środki instytucja przeznacza na prowadzenie
działalności edukacyjno – oświatowej oraz zakup sprzętu bibliotecznego, a także
na bieżące remotny przeprowadzane w Książnicy.
Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: książek i periodyków do księgarni, kaset
video i płyt DVD oraz urządzeń i materriałów introligatorskich, a także koszty 
odnawiania urządzeń odtwarzających. 

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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4 Działalność oświatowo - edukacyjna,
                wydawnicza i promocyjna 04/KP/P

plan 10,75 30.000,00 543.253,94 573.253,94
wykonanie 10,75 21.890,92  261.772,49 283.663,41
% wykonania 72,97% 48,19% 49,48%

Prowadzona w I półroczu 2007 roku w ramach zadania działalność oświatowo
- edukacyjna przybierała podobnie jak w latach ubiegłych, sprawdzone już formy
pracy z czytelnikiem, takie jak: 
– XXIX edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 

Korczaka „Pięknie być człowiekiem”; w konkursie wzięło udział 855 
młodych recytatorów; jury przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech 
kategoriach wiekowych 56 uczestnikom;

– ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - finał VI Otwartego 
Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece dla dzieci, w którym udział wzięło
270 osób;

– piknik literacki z Grzegorzem Kasdepke dla 260 uczestników;
– 6 spotkań pn. „W kręgu dziewięciu muz” w wypożyczalni zbiorów 

audiowizualnych z udziałem 184 uczestników; 
– konkurs czytelniczy pn. „Wizja świata Kornela Makuszyńskiego” 

przeprowadzony w filii bibliotecznej nr 7, w którym wzięło udział 
46 uczestników;

– konkurs recytatorski w cyklu „Piękno i wdzięk” zatytułowany „Radny nie od 
parady”, którego gościem honorowym była Małgorzata Strzałkowska;

– impreza pn. „Fiesta Mexicana” z udziałem przedstawiciela ambasady 
Meksyku w Polsce; impreza dla 300 uczestników;

– 2 spotkania w Bibliotece dla dzieci: z okazji Międzynarodowgo Dnia Książki 
z udziałem Wandy Chotomskiej dla 150 uczestników oraz „Dzień Rodziny
z Filemonem” dla 165 osób;

– 169 spotkań w Klubach Małego Dziecka, w  tym 133 spotkania w Bibliotece
dla dzieci dla 3.944 osób oraz 63 spotkania w filii bibliotecznej nr 9 
z udziałem 1001 osób;

– 5 wystaw w gmachu głównym Książnicy: „Płocka Fara w służbie miastu”, 
„Mój Płock”, „Maje i listopady. Pejzaże życia Władysława Broniewskiego” 
z udziałem Marii Broniewskiej – Pijanowskiej, Barbary Horawianki i Janusza
Zakrzeńskiego (w ramach wspólnego z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Książki i Bibliotek projektu „Maje i listopady”), „Lwów w linorytach 
W.K. Chrobaka”, „Pamięć musi trwać”, „Lutyńscy i Płoscy z Płocka”, które 
obejrzało ogółem 2.910 osób;

– 5 promocji (w ramach wspólnego z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Książki i Bibliotek projektu „Płocka premiera miesiąca”): „Na rynku usiąść 
w Kazimierzu” Leszka Długosza, „Głosy” Bohdana Urbankowskiego, „Bruliony
Profesora T.” Józefa Hena, „Fado” Andrzeja Stasiuka, „Przemijanie pejzaże” 
Daniela Ratz'a;
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– promocje: „Kredki” Anny Sulimy – Barańskiej oraz „Kieliszki 

na kwadratowych nóżkach” Krzysztofa J. Barańskiego;
– 2 wieczory czytania wierszy Władysława Broniewskiego: Kochałbym, 

Cię...gdyby nie ta niepewność” i „Wierszem kocham i wierszem cierpię” 
(w ramach projektu „Maje i listopady”), połączone z prezentacją
multimedialną i happeningiem malarskim „Z Tumskiej spoglądam Góry” 
z udziałem artystów z Galerii Rusz i młodzieży I Prywatnego Liceum 
Plastycznego w Płocku;

– 2 wykłady: Waldemara Smaszcza „Podjąłem decyzję wyjazdu w inną
stronę... Władysława Broniewskiego droga do Polski” (w ramach 
projektu „Maje i listopady”) oraz Andrzeja Guzka „Polskie oświecenie 
wobec oświecenia europejskiego” dla 100 osób;

– 2 spotkania z okazji Światowego Dnia Poezji, któe odbyły się w płockich 
liceach z poetami: Janko Vujinoviciem i Aleksandrem Sokołowskim dla
łącznie 300 osób;

– 5 Płockich Spotkań SAP–u: Danuta Rychlewska „Zamyślenia” i Tadeusz 
Dajnecki „Lustro czasu”, Maciej Włodarczyk „po – między”, Jacek Karolak
„Czytasz ten sen” i Miłosz Kamil Manasterski „SPA”, uczniowie Gimnazjum
Prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku „Są takie sny” pod redakcją Rafała 
Gutowskiego, Krzysztof Bieńkowski „Surowy kościół” z fotografiami Jana 
Drzewieckiego, o. Eligiusz Dymowski „Wędrówki z Nolis”;

– 4 spotkania IPN: Antonii Dudek „Historia polityczna Polski 1986 – 2005”, 
Bartłomiej Noszczak „Milenium czy Tysiąclecie”, Andrzej Kunert „Generał 
Władysław Anders – żołnierz i polityk”, Edukacyjny Dzień IPN w Płocku, 
- Jacek Pawłowicz „Ludzie Płockiej Bezpieki”.

Ponadto w Bibliotece dla dzieci i filiach bibliotecznych odbyły się spotkania
autorskie z: Wandą Chotomską, Martą Fox, Izabelą Klebańską, Joanną
Papuzińską, Krzysztofem Petkiem, Małgorzatą Strzałkowską i Jackiem 
Pawłowiczem. W ramach spotkań cyklicznych zorganizowano pogadanki 
i prelekcje z przedstawicielami Policji Miejskiej, Straży Pożarnej, sportowcami, 
dziennikarzami, psychologami i pracownikami Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego, Europe Direct, wykładowcami Szkoły Wyższej im. Pawła
Włockowica w Płocku, geodetami, leśnikami i etnografem. 
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w filii bibliotecznej nr 5 odbyło się 
spotkanie bibliotekarzy z Płocka i powiatu płockiego, podczas którego 
z koncertem wystąpili Krzysztof Kralka i Piotr Kuśnierski. 
Biblioteki w mieście wzięły udział w akcji „Zima”, w czasie której zorganizowały
wiele zajęć plastycznych, konkursów, wycieczek i innych form pracy 
z czytelnikami: 48 spotkań autorskich (z udziałem 2.855 osób), 50 imprez 
literacko – artystycznych (z udziałem 2.607 osób), 78 pogadanek (z udziałem
2.235 osób), 25 konkursów literackich i plastycznych (z udziałem 2.638 osób),

  224 lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki (z udziałem 5.518 osób), 
  99 spotkań z bajką (z udziałem 1.630 osób), 218 zajęć w ramach kół 
  zainteresowań (z udziałem 5.173 osób), 42 projekcje filmowe (dla 268 osób),
  100 zajęć plastycznych (z udziałem 1.229 osób) oraz 206 zajęć świetlicowych
  (dla 1.472 osób).

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
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W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 1.145 imprez z udziałem 
28.330 osób oraz 87 wystaw i wystawek okolicznościowych.
W ramach działalności wydawniczej prowadzonej w I półroczu 2007 roku
przez Książnicę Płocką opracowano i wydano następujące pozycje:
– numer 1/2007 „Bibliotekarza Płockiego”, 
– „70 lat Klubu Mazowia” Zbigniewa Pawłowskiego,
– „Jestem księga otwarta w przyszłość” - Studia – Referaty

 – współfinansowane z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki
i Bibliotek w ramach projektu „Maje i listopady”,

– „Szpital na Winiarach” Grażyny Przybylskiej,
– katalog towarzyszący wystawie „Lutyńscy i Płoscy” w cyklu „Pamięć 

musi trwać”,
– „Bibliografię Mazowsza Płockiego”  drukowaną w „Notatkach Płockich” 

za III i IV kwartał 2005 roku,
– „Bibliografię Województwa Mazowieckiego” w wersji elektronicznej 

(materiały za 2004 rok, które zostana przekazane do Biblioteki Publicznej
 m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 

– zaproszenia oraz inne materiały reklamowe na wszystkie imprezy 
biblioteczne.

Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim honoraria 
oraz koszty podróży i noclegów zapraszanych autorów, a także zakup
materiałow niezbędnych do przygotowywania ekspozycji.

5 Szkolenia i doskonalenia zawodowe  
pracowników oraz współpraca między
bibliotekami       05/KP/P

plan 4,25 54.706,32 214.774,81 269.481,13
wykonanie 4,25 17.410,86 103.491,45 120.902,31
% wykonania 31,83% 48,19%    44,87%

W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w I półroczu 2007 roku
zorganizowano 6 narad dla kierowników płockich filii bibliotecznych oraz 
2 seminaria specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z udziałem
64 bibliotekarzy z bibliotek miasta Płocka i powiatu. Tematyka szkoleń 
specjalistycznych obejmowała m. in. zagadnienia dotyczące: 
• „wpływu mediów na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży” – wykład poparty

prezentacją multimedialną zaprezentowała bibliotekarzom psycholog
Katarzyna Podolewska,

• „literatury jako środka przeciwdziałania uzależnieniom” – wykład dr Danuty
Świerczyńskiej – Jelonek z Uniwersytetu Warszawskiego nt. alkoholizmu
wśród nastolatków, ze wskazaniem najlepszych pozycji literatury polskiej
poruszających ten problem.

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

W okresie sprawozdawczym odbyły się także pięciogodzinne zajęcia 
warsztatowe pt. „Twórcze spotkania z książką”, które poprowadziła Barbara
Lewandowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
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W trosce o poziom i jakość szkoleń, seminaria prowadzili specjaliści 
z Uniwersytetu Warszawskiego, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej 
w Płocku i Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Na seminariach przekazano materiały metodyczne i informacyjne dotyczące 
omawianych zagadnień. Bibliotekarze otrzymali 176 egzemplarzy scenariuszy
i konspektów zajęć, informacji o pisarzach, regulaminów konkursów oraz 
5 tytułów czasopism fachowych (łącznie 471 egzemplarzy materiałów 
metodycznych i informacyjnych).  
Ponadto bibliotekarze z Książnicy Płockiej uczestniczyli w 8 ogólnopolskich
i wojewódzkich seminariach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, 
Fundację Bertelsmanna, Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Publiczną m. st. 
Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
Narady dotyczyły m. in.: zasad i sposobu opisu bibliograficznego dokumentu
elektronicznego, zasad kierowania siecią bibliotek publicznych, obsługi 
komputerowego programu MAK, realizacji Mazowieckiego Systemu
Informacji Bibliotecznej oraz technik dekoracyjnych.
Pracownicy Działu komputerowego, opracowywania i gromadzenia zbiorów 
oraz informacji bibliograficznej i regionalnej uczestniczyli w 4 spotkaniach 
roboczych zorganizowanych przez Bibliotekę m. st. Warszawy (jedno 
ze spotkań odbyło się w siedzibie Książnicy Płockiej). Spotkania poświęcone
były pracy w systemie ALEPH, bibliografii regionalnej, poznania obowiązków 
związanych z zarządzaniem projektem MSIB na terenie biblioteki. 
Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi honoraria i koszty podróży 
prelegentów oraz materiałów wizualnych na potrzeby prowadzonych szkoleń, 
a także koszty organizacji szkoleń i seminariów oraz zakupu materiałów 
metodycznych i czasopism fachowych dla bibliotekarzy.

6   Działalność informacyjna i bibliograficzna 06/KP/P

plan     9,50 18.500,00 480.084,88  498.584,88

wykonanie 9,50 8.728,38 231.333,83 240.062,21
% wykonania 47,18% 48,19%    48,15%

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 68.478 informacji,
z czego 15.210 w gmachu głównym, a 53.268 w filiach bibliotecznych
i bibliotece dla dzieci. 
Bibliotekarze udzielali wskazówek dotyczących korzystania z baz 
katalogowych w programie MAK, internetu, bazy LEX, programu World,
możliwości wyszukiwania potrzebnych informacji i sporządzania wydruków. 
Obsługa informacyjna polegała na pomocy użytkownikom bibliotek 
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Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania  etatów bezpośrednie ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

w dotarciu do poszukiwanych materiałów bez względu na treść, miejsce, 
nośnik i technikę dostępu, realizowana była poprzez udzielanie informacji 
bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej pełnił rolę pośrednika 
pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji, a zasobami 
piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy bibliotek poszukiwali. 
Pracownicy działu kontunuowali także prace nad wprowadzaniem informacji 
do baz komputerowych, które zawierają obecnie następujące wielkości 
opisów: „Katalog” - 86.831 opisów, „Artykuły” - 12.848 opisów, „Region” 
- 34.985 opisów, „Czasopisma Książnicy Płockiej” - 877 opisów, „Katalog
Centralny Czasopism” - 5.054 opisy, „Katalog Filii” - 36.083 opisy, „Ubytki”
- 12.348 opisów, „Muzykalia” - 12.348 opisów,  „Video DVD” - 3.334 opisy.
W I półroczu 2007 roku księgozbiór czytelni powiększył się o 391 woluminów, 
w tym do zbiorów regionalnych przybyło 101 woluminów. Dokonano także 
selekcji zbioru i przekazano do wypożyczalni 323 woluminy. Gromadzono 
również wydawnictwa multimedialne – przybyło 13 płyt CD, zaś zbiór 
dokumentów życia społecznego powiększył się o 387 egzemplarzy (stan 
zbioru wynosi ogółem 10.636 egzemplarzy).
Księgozbiór podręczny udostępniano na miejscu w czytelniach i kącikach
czytelniczych. Liczba korzystających z czytelni to 38.384 osoby, w tym
w gmachu głównym 27.863 osoby i 10.521 osób w filiach bibliotecznych
i Bibliotece dla dzieci. W bibliotekach udostępniono na miejscu ogółem 
37.300 wydawnictw zwartych, z czego 22.097 - w czytelni głównej, 
a 15.203 w filiach bibliotecznych i bibliotece dla dzieci - 15.203. Czytelnicy 
korzystali z czasopism, których udostępniono ogółem 21.814, z czego 8.829
w filiach bibliotecznych i bibliotece dla dzieci. 
W filiach bibliotecznych wypożyczono do domu 18.212 czasopism.

 Czytelnikom wypożyczono także 102 płyty CD. W czytelniach udostępniano
333 tytuły czasopism, z których 264 tytuły były zaprenumerowane (123 tytuły
dla czytelni głównej i 141 tytuły dla filii bibliotecznych i biblioteki dla dzieci), 
a 69 tytułów stanowiły dary od wydawców. Dla bibliotek samorządowych 
powiatu płockiego prenumerowano 2 tytuły („Poradnik Bibliotekarza” 
i „Guliwer”). Czasopisma kompletowano i okładano w teczki tekturowe, 
przenosząc starsze roczniki do magazynów w piwnicy.
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano zamówienia 
dla 52 czytelników i wypożyczono 99 książek m. in. z Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Diecezjalnej w Płocku, 
Pedagogicznej, OBR i Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego 
Płockiego. Ze zbiorów Książnicy Płockiej wysłano wydawnictwa książkowe
do WiMBP w Zielonej Górze, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, MiPBP 
w Ciechanowie, MBP w Łęczycy, PWSZ w Płocku i biblioteki Szkoły Wyższej
im. Pawała Włodkowica w Płocku.
W ramach zadania realizowano program przysposobienia bibliotecznego 
dla dzieci i młodzieży, organizując lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek.    
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 224 lekcje i wycieczki dla 
5.518 osób. Uczestniczyły w nich nie tylko dzieci i młodziez z przedszkoli 
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i szkół płockich, ale także ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, 
w Nowym Duninowie i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Gąbinie.  
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Z Internetu w I półroczu 2007 roku skorzystało ogółem 14.250 osób, w tym
6.104 w gmachu głównym, a 8.146 w filiach bibliotecznych i Bibliotece 
dla dzieci, natomiast 52 osoby korzystały z systemu informacji prawnej Lex, 
a 882 osoby z edytora tekstu Word. W okresie sprawozdawczym 
zrealizowano ponadto 52 kwerendy czytelników w formie zestawień 
bibliograficznych. 
W okresie sprawozdawczym współpracowano z bibliotekami innych sieci:
Biblioteką Diecezjalną, Biblioteką Pedagogiczną, biblioteką im. Zielińskich
Towarzystwa Naukowego Płockiego, Biblioteka Naukowo – Twechniczną 
Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego, głównie 
w zakresie wymiany wydawnictw  i informacji o zbiorach. 
Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zakupem
materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej oraz prasy, a także 
z tworzeniem bazy katalogowej wydawnictw periodycznych i ciągłych. 

7   Komputeryzacja sieci bibliotek 07/KP/P

plan     7,25 22.014,00 366.380,56 388.394,56
wykonanie 7,25 7.181,49 176.544,24 183.725,73
% wykonania 32,62% 48,19% 47,30%

Z początkiem 2007 roku filia biblioteczna w Imielnicy rozpoczęła 
zautomatyzowane wypożyczanie zbiorów. Do wykorzystania modułu 
wypożyczeń programu MAK przygotowuje się filia w Borowiczkach oraz
uruchomiona po przerwie filia nr 5. Dla potrzeb tych placówek zakupiono
etykiety i taśmę barwiącą, wydrukowano kody kreskowe i uaktualniono
program biblioteczny. 
W nowym lokalu filii nr 5 zainstalowano sieć komputerową oraz nowy 
serwer, a także zmodernizowano istniejące komputery i podłączono
Internet. Możliwość korzystania z Internetu otrzymały również filie 
biblioteczne na Podolszycach Południe oraz w Borowiczkach. Od marca
b.r. bazy katalogowe filii bibliotecznych nr 5 i nr 10 prezentowane są na
stronie Książnicy Płockiej www.bibl.plock.pl. W I półroczu 2007 roku 
zakupiono kilka nowych programów komputerowych, m. in. program 
graficzny Pain Shop Pro w wersji edukacyjnej (z przeznaczeniem głównie
do tworzenia plakatów informujących o działalności Książnicy Płockiej), 
program informacji prawnej 3P firmy Polbi dla czytelni internetowych 
utworzonych z pomocą programu Ikona oraz programy antywirusowe 
F-Secure i Dr Web (ochrona serwera). W 2007 roku zaktywizowano
prace związane z projektem Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej.
W ramach programu, Książnica Płocka, jako jedyna biblioteka,
uczestniczyła w pilotażu rozwiązań proponowanych dla centralnej bazy
bibliograficznej województwa mazowieckiego. Obecnie nanoszone są 
poprawki do bazy katalogowej Książnicy Płockiej w programie Aleph oraz
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przygotowywana jest baza nowości do konwersji z MAKa do programu Aleph.
Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu sprzętu 
komputerowego oraz materiałów na potrzeby komputeryzowanych agend 
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Książnicy (taśmy, etykiety, dyskietki, tusze i tonery),  a także utrzymania
Internetu i strony internetowej instytucji.

8   Inwestycje i remonty 08/KP/P

plan     0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
wykonanie 0,00 14.996,15 0,00 14.996,15
% wykonania 99,97% - 99,97%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania wykonano malowanie 
pomieszczeń w budynku filii bibliotecznej nr 5.  

9    Działalność w zakresie profilaktyki,
    uzależnień, rozwiązywania problemów 

        alkoholowych oraz przeciwdziałania 
        przemocy w rodzinie 09/KP/P

plan     0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
wykonanie 0,00 5.010,50 0,00 5.010,50
% wykonania 83,51% - 83,51%

Od wielu lat bliotekarze realizują oświatę zdrowotną i działaność 
profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży stosując metody pedagogiki
zabawy, gromadzą i udostępniają książki i inne materiały informacyjne 
z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy, a także prowadzą 
działalność edukacyjną i kulturalno – oświatową wśród użytkowników 
biblioteki. Książki i czytelnictwo bibliotekarze popularyzują także poza
murami biblioteki, tj. na piknikach i festynach rodzinnych. Ten sposób 
popularyzacji pozwala dotrzeć do szerszej rzeszy osób, nawet tych nie 
związanych z biblioteką i ukazać, że książka jest doskonałym antidotum 
na kłopoty i nudę, a także stanowi doskonały środek zdobywania wiedzy,
inspiruje i pozwala na ciekawą, nietuzinkową zabawę. 
W I półroczu 2007 roku bibliotekarze zorganizowali 2 festyny rodzinne 
z udziałem łącznie około 530 osób: 
– „Mama czarodziejka, czarodziej tata prowadzą nas do bajkowego

świata”, który odbył się w dniu 6 czerwca b.r. w Bibliotece dla Dzieci;
festyn ten był podsumowaniem VI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom w Płocku oraz szeregu imprez pod wspólnym tytułem
„W świecie uczuć Grzegorza Kasdepke”,

– piknik literacki, który odbył się w dniu 16 czerwca b.r. w Zielonym 
Ogródku Miejskiego Zepspołu Obiektów Sportowych w Płocku; 
bohaterem festynu był Grzegorz Kasdepke – jeden 
z najpopularniejszych, współczesnych autorów książek dla dzieci,
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którego twórczość charakteryzuje się niezwykłym zrozumieniem 
psychiki dziecka i ciepłym humorem; na pikniku prowadzone były 
zabawy i działania animacyjne wokół jego twórczości.

Pikniki umożliwiają nie tylko poznanie nowych wartościowych książek
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i ich autorów, ale także wspólną zabawę dzieci i ich rodziców oraz dziadków. 
Imprezy te są propozycją ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu. 
Festyny są alternatywną formą spędzania wolnego czasu i przyczyniają się 
do kształtowania świadomości i postaw sprzyjających życiu bez używek. 
Podpatrzone formy animacji literatury stosowane na imprezach są 
wskazówką dla rodziców i opiekunów do zabaw z dziećmi. Dużą popularnością
od lat cieszą się spotkania z psychologiem i prowadzone przez niego zajęcia 
wykładowo – warsztatowe. Pozwalają one na aktywny udział młodzieży, dając jej 
możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistą. W okresie sprawozdawczym
zrealizowano 24 spotkania z psychologami, którzy przeprowadzili 24 zajęcia 
wykładowo – warsztatowe. Uczestniczyło w nich ogółem 639 dzieci 
uczęszczających do klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
W I półroczu 2007 roku filie biblioteczne nr 3 i 6 zorganizowały w swych
placówkach konkurs plastyczny pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”, na który
wpłyneło 67 prac. Powołane komisje oceniły rysunki i wyłoniły laureatów,
którzy otrzymali nagrody książkowe. 
Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów 
plastycznych oraz nagród dla laureatów konkursów, a także honorariów 
autorskich dla prowadzących zajęcia wykładowo – warsztatowe. 

Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego
wynosi 105,0 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,25 etatach 
wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,75 etatu 
to pracownicy obsługi.

OGÓŁEM :

plan 105,00 480.922,72 5.306.201,28 5.787.124,00
wykonanie 105,00 307.472,12 2.556.847,62 2.864.319,74
% wykonania 63,93% 48,19% 49,50%

OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :

PLAN 162,00 1.409.052,72 8.491.011,28 9.900.064,00
WYKONANIE 162,00   847.834,63 4.120.921,18 4.968.755,91
%WYKONANIA 60,17% 48,53% 50,19%
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