
 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa  

485 

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

 PŁOCKA  GALERIA  SZTUKI 

1 Organizowanie wystaw 01/PGS/P 
plan     5,00 73.550,00 443.614,10 517.164,10 
wykonanie   5,00 73.008,38 442.562,87 515.571,25 
% wykonania   99,26% 99,76% 99,69% 
 Zrealizowany w 2007 roku przez Płocką Galerię Sztuki, w ramach działalności 
 wystawienniczej, zakres rzeczowy zadania obejmował 10 wystaw, tj.: 

• wystawę „Wobec zła”, której towarzyszył przegląd filmowy z cyklu 
„Seanse pod specjalnym nadzorem”: „Popiół i diament”, „Pasażerka”, 
„Plac Zbawiciela”, „Kroniki pod specjalnym nadzorem”, „Finisaż zła”, a także 
czwartkowe spotkania autorskie: wykład i spotkanie z mgr Grażyną Rybicką , 
mgr Małgorzatą Kwiatkowską oraz mgr Alicją Wasilewską.; 

• wystawę „Marc Chagall – Grafiki. Trzy kolory miłości” której towarzyszyły  
projekcje filmowe w cyklu „Klasyka Kina Jidysz”: „Jidl mitn fidl” (Jidl gra 
na skrzypcach), „Dybuk”, „Pożegnanie jesieni", a także warsztaty  
artystyczne: happening plastyczny „Improwizacja wg Chagalla” i warsztaty 
rodzinne oraz lekcje na ekspozycji; 

• wystawę Alicji Duzel – Bilińskiej i Grzegorza Bilinskiego „Pomiędzy”,  
której towarzyszyły projekcje filmowe: „Rękopis znaleziony w Saragossie” 
i „Sanatorium pod klepsydrą”, a także happeningi plastyczne: „Projekty  
światów nierzeczywistych” i „Wiosenne wylepianie” oraz konkursy plastyczne: 
„Dzieło sztuki w XXI wieku” i „Zobacz wystawę, wygraj grafikę”; 

• wystawę „Art. Signum, polska szkoła plakatu – polskiej szkole filmowej”,  
której towarzyszyły projekcje filmowe: „W poszukiwaniu subtelnej  
dokładności”, „Radosław”, „Plakat polski”, „Henryk Tomaszewski”,  
„Popołudnie z Janem Lenicą”, a także spotkania autorskie: z Marią  
Kurpnik – dyrektor Muzeum Plakatu w Wilanowie i Leszkiem Skuzą  
– autorem filmu o Janie Lenicy, warsztaty plastyczne: „Znakiem malowane” 
i „Magiczny kod plakatu” oraz lekcje i pogadanki na ekspozycji; 

• wystawę „Obudzić sny Hr. Giger”, której towarzyszyły projekcje filmowe  
o życiu i twórczości szwajcarskiego artysty – twórcy XXI wieku Hr. Gigera,  
a także spotkanie autorskie z Ryszardem Wojtyńskim – miłośnikiem  
twórczości Hr Gigera, warsztaty plastyczne oraz lekcje i pogadanki  
na ekspozycji; 

• wystawę „Indiańskie lato” prezentującą rękodzieła z prywatnych zbiorów 
Zdzisława Wszołka - Ranoresa, litografie Karla Bodmera i fotografie Leszka 
Opioli; wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne i spotkanie autorskie 
z miłośnikiem historii Indian – Marcelem Jabłońskim; 

• wystawę „Grafiki Mikalojusa Povilasa Vilutisa” prezentującą twórczość  
profesora Litewskiej Akademii Sztuk Pięknych; 

• wystawę „Drzwi TÜR” prezentującą polsko – niemiecką ekspozycję  
złożoną z prac artystów z Polski i Bawarii; wystawą tą Płocka Galeria  
Sztuki uczestniczyła w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa  
na Mazowszu; 
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• wystawę „I Biennale Miniatury Cyfrowej”  - wystawę pokonkursową  

Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu obejmujących warsztaty komputerowe 
i plastyczne zakończone konkursem na najciekawszą grafikę komputerową 
dla młodzieży szkolnej; wystawie towarzyszyły lekcje i pogadanki na temat 
miniatury cyfrowej; 

• wystawę „Dziedzictwo na dłużej”, na której zaprezentowane zostały lalki  
i elementy scenografii, a także projekty, które powstały do spektakli lalkowych 
i dramatycznych opartych na znanych baśniach H.Ch. Andersena m. in.: 
„Calineczka”, „Dzikie Łabędzie”, „Królowa Śniegu”; wystawie towarzyszyły: 
„Angielski na wesoło”, spotkanie z baśnią „Bajka jest dobra na wszystko” 
 i warsztaty plastyczne. 

   Przychody uzyskane w 2007 roku ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy 
   wyniosły 6.203,00 zł., a w postaci wpływów od sponsorów wyniosły 1.500,00 zł. 

Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z honorariami 
wynikającymi z zawartych umów o dzieło i umów zleceń, zakupem nagród  
dla laureatów I Biennale Miniatury Cyfrowej, dokonywaniem zakupów materiałów 
i usług niezbędnych do przygotowania ekspozycji oraz reklamą i transportem 
wystaw. Ponadto wydatki dotyczą: opłat pocztowych, delegacji i zakwaterowania 
zapraszanych gości. 

 

2    Działalność edukacyjna     
   02/PGS/P  

plan     3,50 12.200,00 310.529,87 322.729,87 
wykonanie   3,50 11.912,57 309.794,01 321.706,58 
% wykonania    97,64% 99,76% 99,68% 

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

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 spędzania 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. Najczęstrzymi uczestnikami  
imprez i warsztatów jest młodzież szkolna, natomiast zwiedzającymi wystawy 
i oglądającymi seanse filmowe są osoby w różnym wieku. 
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Frekwencja na wystawach i imprezach im towarzyszących odnotowana  
w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: projekcje  
filmowe – 810 widzów; spotkania autorskie – 420 osób; lekcje i pogadanki 
na ekspozycji – 2.212 uczestników; happeningi plastyczne - 370  osób;  
warsztaty rodzinne i spotkania plenerowe – 140 uczestników; konkursy 
plastyczne – 115 uczestników; warsztaty komputerowe i plastyczne – 230  
osób. 

   Przychody uzyskane w 2007 roku z opłat za udział w prowadzonych  
   zajęciach plastycznych i warsztatach wyniosły 4.314,00 zł. 

Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z zakwaterowaniem  
i wyżywieniem uczestników warsztatów, a także z zakupem materiałów 
i usług niezbędnych do organizacji warsztatów, honorariami wynikającymi  
z zawartych umów o dzieło, reklamą działalności edukacyjnej Galerii oraz 
opłatami pocztowymi. 
 

3 Działalność wydawnicza    
  03/PGS/P 
plan     2,50 21.750,00 221.807,03 243.557,03 
wykonanie   2,50 21.731,47 221.281,43 243.012,90 
% wykonania    99,91% 99,76% 99,78% 
 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 zakresu rzeczowego zadania w  2007 roku instytucja wydała  
10 zaproszeń, tj. towarzyszących każdej z wystaw, 6 katalogów, 3 foldery  
oraz 10 plakatów i 10 druków ulotnych (informatory; zakładki; druki cyfrowe;  
uzupełniające druki tekstowe i graficzne oraz druki objaśniające i reklamowe). 
Przychody uzyskane ze sprzedaży katalogów towarzyszących wystawom  

 wyniosły w 2007 roku 17.098,34 zł. 
   Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są 
   z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom. 
 

  
   W 2007 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto dochody w wysokości 
 1.070,92 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. odsetki bankowe.  
 
 Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 11 etatów, z czego 
 pracownicy zatrudnieni na 9 etatach wykonują bezpośrednio zadania  
 statutowe instytucji, natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi. 
 
OGÓŁEM : 

plan  11,00 107.500,00 975.951,00 1.083.451,00 

wykonanie   11,00 106.652,42 973.638,31 1.080.290,73 

% wykonania   99,21% 99,76% 99,71% 
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PŁOCKA  ORKIESTRA  SYMFONICZNA  IM.  W.  LUTOSŁAWSKIEGO

1 Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta

 01/POS/P
plan 39,45 898.600,00 2.039.501,35 2.938.101,35

wykonanie 39,45 896.373,54 1.996.987,48 2.893.361,02
% wykonania 99,75% 97,92% 98,48%

W 2007 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała:
a) 33 koncerty symfoniczne otwarte: 

- 28 koncertów w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
  w Płocku dla łącznie około 13.790 słuchaczy, 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”, „Koncert inaugurujący sezon artystyczny 
  2007/2008”, dwa koncerty w cyklu Operetka na estradzie – Johann 
  Strauss „Zemsta Nietoperza”, „Gwiazdy opery”, dwa koncerty pn.
  „Z klawiaturą i humorem”, „Koncert z okazji Święta Odzyskania 
  Niepodległości”, „Popołudnie Fauna”, dwa koncerty pn. „Pod dachami 
  Pazyża” , dwa koncerty pn. „Wieczór z kolędą” oraz dwa koncerty 
  pn. „Sylwester z Orkiestrą”,
- trzy koncerty w Bazylice Katedralnej dla łącznie około 2.200 słuchaczy:
  „Jan Paweł II in memoriam” i „...sercom, które słyszą...” - koncerty 
  przeciwko przemocy w rodzinie, a także koncert pn. „Wielka 
  Koncertowa Msza Papieska Missa Solemnis Sandomiriensis - 
  „Beati Mundo Corde”,
- 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) 10 koncertów symfonicznych szkolnych w Sali Koncertowej Państwowej 
    Szkoły Muzycznej dla ogółem 4.449,00 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”, 
    „Koncert czterech tenorów”, „Popołudnie Fauna”, dwa koncerty pn. 
    „Wieczór z kolędą”,
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c) 9 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. 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 Muzycznej w Płocku 
  dla 400 słuchaczy,
- „Koncert czterech tenorów” na Dziedzińcu Zamku w Sandomierzu dla
  500 słuchaczy,
- dwa koncerty Wielkiej Koncertowej Mszy Papieskiej Missa Solemnis 
  Sandomiriensis „Beati Mundo Corde” w Katedrze w Sandomierzu dla  
  600 słuchaczy i w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 
  dla 400 słuchaczy,
- „Koncert Sylwestrowy” w Hali widowiskowo – sportowej w Ciechanowie 
  dla 1.000 słuchaczy,   

d) 3 koncerty kameralne zlecone:
    - 2 koncerty kameralne zlecone z okazji jubileuszu 50 – lecia małżeństwa, 
      które odbyły się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Płocku dla łącznie 200 
      słuchaczy,
   - koncert z okazji spotkania dla osób towarzyszących delegacji Zrzeszenia 
     Przedsiębiorców z Możejek w Domu Darmstadt dla 40 osób, 
e) 6 koncertów kameralnych 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,

- dwa Nadzwyczajne Koncerty Kameralne „Historia pewnej podróży” w Sali 
  Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla 493 słuchaczy.

Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w 2007 roku wyniosły
305.085,98 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, obsługą techniczną
koncertów i zakwaterowaniem zaproszonych muzyków i solistów. Obejmują 
ponadto: ekwiwalenty za akcesoria, wynajem Sali na koncerty, plakatowanie, 
wypożyczanie nut i opłacanie składek członkowskich ZaiKS.
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2 Organizacja koncertów dla dzieci 
    w wieku przedszkolnym oraz młodzieży 02/POS/P

plan 0,94 29.750,00 48.826,25 78.576,25
wykonanie 0,94 28.158,64 47.808,46 75.967,10
% wykonania 94,65% 97,92% 96,68%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, polegającego na 
popularyzowaniu kultury muzycznej w przedszkolach oraz wytworzeniu 
wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką, w 2007 roku Płocka
Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 234 audycje
przedszkolne obejmujące: prezentację instrumentów muzycznych, 
edukację muzyczną, przekaz wiedzy o muzyce. Celem audycji było 
przybliżenie dzieciom wartości ze świata muzyki. Audycje odbywały się
w następujących blokach programowych: „Gdzie jesteś maseczko”; 
„Pora wiosny”; „Jazda na puzonie”; bloku w wykonaniu Fryderyka 
Mizerskiego (puzon); Piotra Kelma (skrzypce), Stanisława Psarskiego 
(akordeon), trzech par tanecznych zespołu „Dzieci Płocka”, 
a w prowadzeniu Anny Piórkowskiej; „W poszukiwaniu bajki”, „Pod 
jesiennym jaworem”, „Zabawa w pociąg – kim będę, gdy dorosnę” oraz
„Choinkowe niespodzianki”.
Słuchaczami zrealizowanych audycji umuzykalniających przedszkolnych
było ogółem 11.500 dzieci.
Ponadto w ramach zadania Orkiestra organizuje w placówkach 
oświatowych tzw. koncerty kameralne szkolne.
W 2007 roku koncerty te realizowane były w szkołach w Sannikach,
Iłowie, Ciachcinie i Szczawinie Kościelnym, m.in. w następujących blokach 
tematycznych: „Budowanie nastroju”, „Spotkanie z tradycją – tańce
narodowe”, „Jazda na puzonie”, „Melodie świata”, „Różne oblicza kwartetu”,
„Coś więcej niż rytm” oraz „Świąteczny czas „Muzyka i nastrój”. 
Płocka Orkiestra Symfoniczna wykonała łącznie 36 koncertów 
kameralnych szkolnych dla ogółem 12.200 słuchaczy.
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne 
szkolne wyniosły w  2007 roku 13.229,00 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.
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3 Organizacja Letniego Festiwalu 
        Muzycznego 03/POS/P

plan 3,61 102.650,00 186.401,40 289.051,40
wykonanie 3,61 101.224,57 182.515,83  283.740,40
% wykonania   98,61%      97,92%      98,16%

Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, odbywającą się w miesiącach
letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiego grona 
publiczności. W  2007 roku w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego odbyły 
się następujące koncerty:
- „Rockowa noc z Orkiestrą” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu zespołów: 
  Harlem, Bracia, Trebunie Tutki, a także Maćka Balcara (wokalisty zespołu 
  Dżem), Janusza Radka, Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją 
  Mirosława Jacka Błaszczyka, Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
  w Płocku „Vox Juventutis”, a w prowadzeniu Artura Orzecha i Marka Wiernika,
- „Mistrzowie grają mistrzów” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu Jana 
  Ptaszyna Wróblewskiego (saksofon), Henryka Miśkiewicza (saksofon), 
  Macieja Sikały (saksofon), Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jana
  Walczyńskiego,
- „Muzyka nova persona grata” w Bazylice Katedralnej w wykonaniu Płockiej 
  Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jacka Rogali, z udziałem Adama 
  Kruszewskiego (baryton),
- „bLONDon Line” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu Zespołu Spring
  Quintet,
- „Pro Musica Antiqua” w Bazylice Katedralnej w wykonaniu Zespołu 
  kameralnego „Pro Musica Antiqua”,
- „Śpiew białogłosowy” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu Grypy „Goryna”
  z Ukrainy,
- „Lato w barwach Irlandii” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu Zespołu 
  muzyki irlandzkiej „Filids”,
- „Jazzowe fantazje” na Rynku Starego Miasta w wykonaniu Chóru Państwowej 
  Wyższej Szkoły Zawodowej „Vox Juventutis”, Zespołu Jazzowego „Jaz Cape”, 
 Zespołu „Positive Vibrations”, Chóru ZSCE „Alchemik” pod dyrekcją Roberta 
 Majewskiego.
Wydatki bezpośrednie poniesione w  2007 roku w ramach zadania związane 
są przede wszystkim z obsługą muzyczną koncertów, tj. honorariami muzyków
i solistów oraz ze współudziałem zaproszonych zespołów muzyczno
– aktorskich, a także z: zakupem usług elektryczych i sprzątania po koncertach, 
reklamą realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta – głównie poprzez 
plakatowanie, zakwaterowaniem zaproszonych solistów i muzyków biorących 
udział w zadaniu, opłatami czynszowymi, opłacaniem składek członkowskich 
ZAiKS, obsługą techniczną koncertów i wypożyczaniem nut.
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W 2007 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła 
ponadto dochody w wysokości 260.546,00 zł. nie związane z realizacją
konkretnego zadania, tj. przede wszystkim darowizny od sponsorów
(178.733,11 zł.) oraz amortyzacja instrumentów muzycznych: fortepianu
i harfy (38.513,96 zł.), wpływy ze sprzedaży płyt (14.428,69 zł.), a także 
odsetki bankowe (14.011,25 zł.) i zwroty z tytułu wynajmu lokali służbowych 
oraz korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych (14.858,99 zł.).

OGÓŁEM:
plan 44,00 1.031.000,00    2.274.729,00 3.305.729,00
wykonanie 44,00 1.025.756,75 2.227.311,77 3.253.068,52
% wykonania 99,49% 97,92% 98,41%
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KSIĄŻNICA  PŁOCKA  IM.  WŁ.  BRONIEWSKIEGO 

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

  plan 16,25 217.902,41 837.371,02 1.055.273,43
  wykonanie 16,25 214.959,45 829.950,81 1.044.910,26
  % wykonania 98,65% 99,11% 99,02%

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 10.390 jednostek inwentarzowych tj.:
- książki 9.397 wol.
- czasopisma (roczniki) 21 wol.
- zbiory specjalne 972 jedn.
  (materiały nieksiążkowe, tj. kasety „książka mówiona”, płyty CD, kasety 
   video i płyty DVD, zbiory elektroniczne, dokumenty życia społecznego, 
   ekslibrisy)
oraz o 266 tytułów zaprenumerowanych czasopism. Ponadto 2.390 jednostek
inwentarzowych pozyskanych przez Książnicę w 2007 roku stanowiły: dary
książkowe od czytelników, oprawione roczniki czasopism, zbiory elektroniczne
oraz zwroty za książki zagubione.
Wskaźnik zakupu materiałów bibliotecznych wszystkich rodzajów wyniósł
8,2 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 
Książnicy Płockiej znajdująca się w gmachu głównym jest na bieżąco 
uzupełniana o nowe nabytki oraz porządkowana. Prowadzone są tradycyjne
katalogi – alfabetyczny i działowy. W 2007 roku wydrukowano około 26.000
kart katalogowych. Katalogi wszystkich placówek Książnicy i bazy
komputerowe zbiorów w budynku głównym (w systemie ALEPH oraz MAK) 
oraz w filiach bibliotecznych, Bibliotece dla dzieci, dziale zbiorów 
audiowizualnych są systematycznie uzupełniane, modyfikowane
i porządkowane. W wyniku zaplanowanej selekcji zniszczonych
i przestarzałych materiałów bibliotecznych wycofano 4.049 książek 
oraz 382 jedn. 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 13.500,00 2.241.577,84 2.255.077,84
wykonanie 43,50 13.403,72 2.221.713,78 2.235.117,50
% wykonania 99,29% 99,11% 99,11%

W 2007 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach czytelniczych
instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, jak również 
elektroniczną łącznie 857.448 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym:
– książki wypożyczone do domu 551.797 wol.,
– książki udostępnione na miejscu 58.061 wol.,
– czasopisma wypożyczone do domu 17.005 wol.,
– czasopisma udostępniane na miejscu 47.987 jedn.,
– zbiory muzyczne i książki mówione wypożyczone do domu 169.041 jedn.,
– zbiory audiowizualne udostępniane na miejscu 1.162 jedn.,
– kasety video i DVD wypożyczone do domu 12.395 jedn.
W poszukiwaniu potrzebnych czytelnikom materiałów bibliotecznych oraz
informacji Książnicę odwiedziło łącznie 462.676 osób, w tym 15.862 
stanowiły odwiedziny internetowe w bazach; zarejestrowano 39.137 stałych
czytelników. W bibliotekach najliczniejszą grupę czytelniczą stanowili: ucząca
się młodzież oraz osoby dorosłe dokształcające się w szkołach wyższych 
(55% ogółu użytkowników), dlatego najczęściej wypożyczano lektury szkolne,
opracowania literackie, hity literatury pięknej i dziecięcej oraz zalecane przez
nauczycieli i wykładowców akademickich książki z różnych dziedzin wiedzy.
W dalszym ciągu, do najmniej licznej grupy użytkowników należą osoby, które
ukończyły 60 rok życia i odwiedzają głównie biblioteki osiedlowe. Utrzymujący
się niż demograficzny spowodował także nieznaczny spadek czytelnictwa 
dzieci najmłodszych. 
Zbiory specjalne – głównie CD, książkę mówioną, kasety video i płyty DVD
– udostępniano również w 17 punktach zlokalizowanych w filiach płockich
i bibliotekach samorządowych powiatu płockiego. W ramach planowanej 
kontroli zbiorów związanej z przygotowaniem bibliotek do komputeryzacji
dokonano selekcji książek w filiach 3, 7 i 13 oraz wypożyczalni głównej. 
Przeprowadzono inwentaryzację zbiorów (skontrum) w filii nr 5, która wznowiła
swoją działalność z dniem 21 maja 2007 roku po trwającej półtora roku 
przerwie. W trosce o kompletność zbiorów bibliotecznych, do czytelników 
Książnicy zalegających ze zwrotem książek, wysłano łącznie 2.300 upomnień
zwykłych i ostatecznych. Dzięki nagłośnieniu przez płockie massmedia
trwającej od 15 lat akcji ph. „Maj - miesiącem bez kar” odzyskano 1.767 vol. 
W ramach ochrony wartościowych pozycji książkowych i audiowizualnych 
bibliotekarze od czytelników pobierali pieniężną kaucję zwrotną w wysokości 
aktualnej ceny rynkowej wypożyczanych zbiorów. Również w celu 
zabezpieczenia materiałów bibliotecznych pracownia introligatorska Książnicy

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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naprawiła, oprawiła, zszyła i zabezpieczyła przed dalszym zniszczeniem 
6.650 egzemplarzy 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, jak również zakup druków
bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych.

3 Działalność gospodarcza 

03/KP/P

plan 13,50 195.000,00 695.662,09 890.662,09
wykonanie 13,50 192.939,35 689.497,38 882.436,73
% wykonania 98,94% 99,11% 99,08%

W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka prowadziła 
w 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, gostynińskiego i i kutnowskiego. Nowości książkowe 
oferowane do sprzedaży prezentowane są na stronie internetowej Książnicy. 
Księgarnia oferuje możliwość zamawiania niskonakładowych i rzadkich tytułów
książek oraz wydawnictwa Urzędu Rady Ministrów. Dostępne są również 
wydawnictwa o tematyce regionalnej. Księgarnia pomaga również 
w organizowaniu kiermaszy przez gminne biblioteki. Podczas spotkań „Płockich
premier miesiąca” i spotkań autorskich, książki sprzedawane są w gmachu 
głównym, Bibliotece dla dzieci, filiach bibliotecznych oraz bibliotekach 
samorządowych.
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W 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 402.724,01 zł. Wypracowane środki
instytucja przeznacza na prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej 
oraz zakup sprzętu bibliotecznego, a także na bieżące remonty przeprowadzane
w Książnicy.
Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: książek i periodyków do księgarni, kaset
video i płyt DVD oraz urządzeń i materiałów introligatorskich, a także koszty 
odnawiania urządzeń odtwarzających. 

4 Działalność oświatowo - edukacyjna,
                wydawnicza i promocyjna 04/KP/P

plan 10,75 71.000,00 553.953,14 624.953,14
wykonanie 10,75 70.749,88  549.044,21 619.794,09
% wykonania 99,65% 99,11% 99,17%

Prowadzona w 2007 roku w ramach zadania działalność oświatowo 
- edukacyjna przybierała podobnie jak w latach ubiegłych, sprawdzone 
już formy pracy z czytelnikiem, takie jak: 
– XIX edycja OKP „O liść dębu” (223 uczestników),
– XXIX edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 

Korczaka „Pięknie być człowiekiem” (855 młodych recytatorów),
– ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - finał VI Otwartego 

Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece dla dzieci (270 uczestników),
– piknik literacki z Grzegorzem Kasdepke (260 uczestników),
– 6 spotkań i 4 koncerty pn. „W kręgu dziewięciu muz” w wypożyczalni 

zbiorów audiowizualnych (328 uczestników), 
– 2 koncerty: Elżbiety Sieradzińskiej i Jerzego Mamcarza, 
– konkurs czytelniczy pn. „Wizja świata Kornela Makuszyńskiego” 

przeprowadzony w filii bibliotecznej nr 7 (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 (300 uczestników),
– 3 spotkania w Bibliotece dla dzieci: z okazji Międzynarodowego Dnia 

Książki z udziałem Wandy Chotomskiej (150 uczestników), „Dzień 
Rodziny z Filemonem” (165 uczestników) oraz „Nie lada gratka dla 
miłośników Puchatka” (167 uczestników),

– 351 spotkań w Klubach Małego Dziecka (8.408 osób),
– 10 wystaw w gmachu głównym Książnicy: „Płocka Fara w służbie miastu”, 

„Mój Płock”, „Maje i listopady. Pejzaże życia Władysława Broniewskiego” 
Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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„Lwów w linorytach W.K. Chrobaka”, „Pamięć musi trwać”, „Lutyńscy
i Płoscy z Płocka”, „Strójcie mi strójcie narodową scenę...”, „Twarze 
Mazowieckiej Bezpieki” , „Płock i Mazowsze Broniewskiego”, „Ekslibris”;

– 8 promocji książek w ramach 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, „Głosy” Bohdana 
Urbankowskiego, „Gnój” Wojciecha Kuczoka, „Nie ma z czego się śmiać” 
„Traktat o łuskaniu fasoli”,

– promocje: „Kredki” Anny Sulimy – Barańskiej, „Kieliszki na kwadratowych 
nóżkach” Krzysztofa J. Barańskiego, „Z pieśnią Tyrteusza” Leszka 
Franczaka, „Szpital na Winiarach” Grażyny Przybylskiej – Wendt;

– 2 spektakle w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza „A kaz ty ta Polska 
kaz ta” oraz Jerzego Treli i Andrzeja Mrowca „Piszę do Pana list...” 
- inscenizowane czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego dla 
ogółem 370 osób; 

– 2 wieczory czytania wierszy Władysława Broniewskiego połączone 
z prezentacją multimedialną i happeningiem malarskim „Z Tumskiej 
spoglądam Góry”,

– 2 spotkania płockich kombatantów w ramach obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa w Płocku z prelekcją Krzysztofa Dziamdziara 
z Muzem Powstania Warszawskiego dla 300 osób oraz spotkanie w filii 
nr 5 pn. „Bić się czy nie bić” z prelekcją Michała Komudy dla 53 osób;

– 5 wykładów  Waldemara Smaszcza i Andrzeja Guzka dla łącznie 265 osób;
– 2 spotkania z okazji Światowego Dnia Poezji, które odbyły się w płockich 

liceach z poetami: Janko Vujinoviciem i Aleksandrem Sokołowskim dla
łącznie 300 osób;

– 8 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””; Wiesława Ludwikowska „Bieg rzeczy”; Magdalena Smolinska 
„Kot i kloszardzi”;

– 4 spotkania IPN: z Antonim Dudkiem, Bartłomiejem Noszczakiem, 
Andrzejem Kunertem i Jackiem Pawłowiczem.

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 

Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota 
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Ogrodu Zoologicznego, Europe Direct, wykładowcami Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica 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: 76 spotkań autorskich, 79 imprez literacko
– artystycznych, 222 pogadanki, 50 konkursów literackich i plastycznych, 
456 lekcji bibliotecznych, 70 wycieczek do biblioteki, 200 spotkań z bajką,
393 zajęcia w ramach klubów, 423 zajęcia komputerowe, 292 zajęcia 
plastyczne, 198 zajęć świetlicowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 1.567 imprez z udziałem 
54.810 osób.

W ramach działalności wydawniczej prowadzonej w 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”,
– katalog „Płock i Mazowsze Broniewskiego”,
– „Bibliografię Mazowsza Płockiego”  drukowaną w „Notatkach Płockich” 

za IV kwartał 2005 roku i I – III kwartał 2006,
– „Bibliografię Województwa Mazowieckiego” w wersji elektronicznej 

(materiały za 2004 rok, które zostaną 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 koszty 
działalności wydawniczej, zakupu materiałów niezbędnych do 
przygotowywania ekspozycji oraz nagród dla laureatów konkursów 
i honorariów członków jury. 
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pracowników oraz współpraca między
bibliotekami       05/KP/P

plan 4,25 31.702,47 219.004,73 250.707,20
wykonanie 4,25 30.923,74 217.063,99 247.987,73
% wykonania 97,54% 99,11%   98,92%

W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w 2007 roku
zorganizowano:
1) 12 seminariów ogólnych z udziałem 298 osób, w ramach których odbyło się 
    11 narad dla kierowników płockich filii bibliotecznych i 1 seminarium 
    dla pracowników bibliotek miasta Płocka i powiatu płockiego; w  trosce 
    o poziom i jakość szkoleń seminaria prowadzili specjaliści z Uniwersytetu 
    Warszawskiego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku oraz 
    Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, a także Biblioteki 
    Pedagogicznej; na seminariach przekazano materiały metodyczne 
    i informacyjne dotyczące omawianych zagadnień; narady dotyczyły m. in.:
    zasad i sposobu opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego, pracy
    w systemie ALEPH, technik budowy projektu i współfinansowanego ze 
    środków Unii Europejskiej, kierunków współczesnych badań nad literaturą
    dla dzieci i młodzieży, realizacji Mazowieckiego Systemu Informacji 
    Bibliotecznej, sposobów przełamywania barier w zakresie dostępu 
    do informacji i uczestnictwa osób niewidomych i słabowidzących 
    w społeczeństwie informacyjnym, technik dekoracyjnych;
2) dwudniową konferencję popularno – naukową o nowym wizerunku bibliotek
    w krajach Unii Europejskiej nt. „Biblioteki w Unii Europejskiej” z udziałem 
    106 bibliotekarzy z bibliotek miasta Płocka i powiatu;
3) 3 seminaria popularyzujące najnowsze metody pracy z dziećmi i młodzieżą
    z udziałem 101 osób, z których pierwsze rozpoczęło się wykładem popartym
    prezentacją multimedialną „Wpływ mediów na rozwój i psychikę dzieci 
    i młodzieży”, a kolejne dwa poprowadzili animatorzy z Polskiego
    Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA; odbyły sie także zajęcia
    warsztatowe pt. „Twórcze spotkania z książką” oraz „Zabawy i działania 
    twórcze w bibliotece”.
Ponadto bibliotekarze z Książnicy Płockiej uczestniczyli w 19 seminariach 
ogólnopolskich i wojewódzkich.
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.
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6   Działalność informacyjna i bibliograficzna 06/KP/P

plan     9,50 17.500,00 489.539,99  507.039,99

wykonanie 9,50 17.499,76 485.201,86 502.701,62
% wykonania 99,99% 99,11%    99,14%

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 143.483 informacje. 
W okresie sprawozdawczym biblioteki publiczne w Płocku udostępniały
zbiory na miejscu w 13 czytelniach i kącikach czytelniczych z 255 
miejscami dla czytelników. W czytelniach udostępniano 345 tytułów 
czasopism. Zaprenumerowano 266 tytułów, w tym: 125 dla czytelni głównej
i 141 dla filii bibliotecznych i biblioteki dla dzieci. Udostępniano również
czasopisma, które Książnica otrzymywała nieodpłatnie od wydawców 
(79 tytułów). W 2007 roku czytelnie odwiedziło łącznie 67.725 osób, 
natomiast odnotowana liczba odwiedzin informatorium to 48.664. 
W 2007 roku udostępniono także 58.061 książek oraz 47.987 czasopism
oprawnych voluminów i bieżących. Ponadto osoby odwiedzające biblioteki 
korzystały z Internetu (26.304 osoby), a także z bazy LexPolonica (90 osób)
i edytora tekstu Word (1.503 osoby). 
W ramach zakresu rzeczowego zadania kontynuowano prace nad 
opracowywaniem materiałów, wprowadzaniem i aktualizacją informacji
do komputerowych baz danych. Opracowano także materiały i przygotowano
do druku „Bbliografię Mazowsza Płockiego” za IV kwartał 2005 roku i I – III
kwartały 2006 roku (około 1.600 opisów).
Materiały do „Bibliografii województwa mazowieckiego” za rok 2004 
opracowano i przesłano do Biblioteki Głównej m. st. Warszawy. Zostały
one wydane w formie elektronicznej na płycie CD i udostępniane są 
w czytelni. 
Dokonano indeksacji 650 stron internetowych w ramach Mazowieckiego
Systemu Informacji Bibliotecznej. Bazy Czasopisma KP i Katalog Centralny
Czasopism ulegały systematycznej modyfikacji związanej z uaktualnianiem
opisów o nowe roczniki wpływające oraz wycofane z bibliotek. 
Gromadzono i opracowywano dokumenty życia społecznego oraz ekslibrisy,
których przybyło 685.
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano zamówienia 
czytelników na 150 wydawnictw książkowych. Zrealizowane zostały 
w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, 
Politechniki Warszawskiej, Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bibliotece Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie, Bibliotece Diecezjalnej w Płocku, Pedagogicznej
i Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
Ze zbiorów Książnicy Płockiej zrealizowano natomiast zamówienia dla 
bibliotek w: Opolu, Koninie, Sierpcu, Kutnie, Łęczycy; Książnicy Podlaskiej 
w Białymstoku; Zielonej Górze; Ciechanowie oraz dla Biblioteki Państwowej 
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Wyższej Szkoły Zawodowej; Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 
oraz Muzeum Mazowieckiego.
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 
456 lekcji przysposobienia bibliotecznego dla 11.404 dzieci i młodzieży, 
uczniów gimnazjów i liceów. Oprowadzono i zapoznano z działalnością 
bibliotek 70 grup wycieczkowych, w których uczestniczyło 1.640 osób.
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 11.514,00 373.596,31 385.110,31
wykonanie 7,25 10.522,19 370.285,63 380.807,82
% wykonania 91,39% 99,11% 98,88%

W 2007 roku, po dłuższej przerwie, w nowej siedzibie uruchomiono filię nr 5.
W nowym lokalu położono sieć komputerową, zainstalowano nowy serwer, 
zmodernizowano istniejące komputery, podłączono Internet. Możliwość 
korzystania z Internetu otrzymały również filie na Podolszycach Południe
i w Borowiczkach, które w 2007 roku kontynuowały tworzenie katalogowych 
baz danych, a dzięki sieci Internet otrzymały dodatkowe źródło opisów 
bibliograficznych, natomiast filia biblioteczna w Imielnicy rozpoczęła 
zautomatyzowane wypożyczanie zbiorów. 
W 2007 roku zakupiono kilka nowych programów komputerowych, w tym 
program graficzny Paint Shop Pro, program informacji prawnej dla czytelni
internetowych, programy antywirusowe. 
Zasoby sprzętowe Biblioteki powiększyły się o 2 nowe zestawy komputerowe, 
w tym jeden otrzymany w ramach projektu MSIB oraz 9 używanych 
komputerów firmy HERO, które zasiliły głównie filie biblioteczne Książnicy. 
W 2007 roku zaktywizowano prace związane z projektem Mazowiecki System
Informacji Bibliotecznej. Rozpoczęto indeksację stron internetowych 
związanych z Płockiem i regionem, które w przyszłości stanowić będą 
oddzielny portal z informacją o witrynach internetowych firm i instytucji 
Mazowsza. Od połowy roku trwały przygotowania do konwersji katalogowych
baz danych 5 filii i katalogu z gmachu głównego do systemu Aleph. Po 
naniesieniu poprawek, scaloną bazę przekazano Bibliotece m. st. Warszawy
w celu deduplikacji i przeniesieniu do systemu Aleph. Od października 
2007 roku Książnica Płocka opracowuje zbiory już w nowym systemie. 
W 2007 roku rozpoczęto kursy komputerowe dla seniorów obejmujące 
ogólne wiadomości dotyczące komputera, prace w programie Word oraz
Internet. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 kursy.
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Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu sprzętu 
komputerowego oraz materiałów na potrzeby komputeryzowanych agend 
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 6.000,00 0,00 6.000,00
% wykonania 100,00% - 100,00%

Od wielu lat bibliotekarze realizują oświatę zdrowotną i działalność 
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. 
W 2007 roku bibliotekarze zorganizowali 2 festyny rodzinne z udziałem
łącznie około 530 osób: 
– „Mama czarodziejka, czarodziej tata prowadzą nas do bajkowego

świata”, który był podsumowaniem VI Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom w Płocku oraz szeregu imprez pod wspólnym 
tytułem „W świecie uczuć Grzegorza Kasdepke”,

– piknik literacki, którego bohaterem był Grzegorz Kasdepke – jeden 
z najpopularniejszych, współczesnych autorów książek dla dzieci.

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 przeprowadzono 34 zajęcia wykładowo 
– warsztatowe z udziałem 835 osób w wieku od 12 do 16 lat. 
Działaniami profilaktycznymi obejmowane są także młodsze dzieci 
poprzez proponowanie im udziału w konkursach plastycznych. W 2007 roku
filie biblioteczne nr 3, 6, 13 i biblioteka dla dzieci zorganizowały w swych
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placówkach łącznie 4 konkursy plastyczne pn. „Żyj zdrowo, baw się 
bezpiecznie”, „Alkohol szkodzi zdrowiu”, „Nie – przemocy i agresji”.
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 105,00 579.118,88 5.410.705,12 5.989.824,00
wykonanie 105,00 571.994,24 5.362.757,66 5.934.751,90
% wykonania 98,77% 99,11% 99,08%

OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :

PLAN 160,00 1.717.618,88 8.661.385,12 10.379.004,00
WYKONANIE 160,00   1.704.403,41 8.563.707,74 10.268.111,15
%WYKONANIA 99,23% 98,86% 98,93%
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