
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. Nr 959
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Szanowny Pan
Andrzej Nowakowski
Radny Rady Miasta Płocka

W  odpowiedzi  na  interpelację  zgłoszoną  w  dniu  23  listopada  2004  r.  podczas
XXXIII  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  przedstawiam  informację  o  działalności
wydawniczej  płockich  instytucji  kultury. Wszystkie  instytcje  kultury  dla
rozpowszechnienia  przedsięwzięć  artystycznych  i  kulturalnych  a  także
udokunentowania działalności merytorycznej wydają różnego rodzaju wydawnictwa
i druki (zaproszenia, plakaty).

1.Płocka Galeria Sztuki 

Katalogi i foldery ułatwiają widzom zrozumienie wystawy i przybliżają sylwetki artystów
oraz ich sztukę. Katalogi zawierają wiadomości o autorach, interpretacje ich twórczości
oraz ilustracje. Dla autorów, którzy nie pobierają honorariów za wypożyczenie wystaw
katalog stanowi dokumentację ich drogi twórczej.

2002 r. ( koszt druku 25 446,10 PLN)
– 15 zaproszeń.
– 9 katalogów w tym 3 wspólnie wydane z innymi galeriami (Arsenał w Poznaniu,

Galeriami Miejskimi w Toruniu i Łodzi)
– 5 plakatów
2003 r. ( koszt druku 36 702,33 PLN)
– 17 zaproszeń
–  2 foldery
– 9 katalogów (dwa wspólnie wydane z ASP Wrocław i ASP Warszawa )
– l plakat
2004 r. ( koszt druku 26 925,58 PLN)
- 14 zaproszeń
– 2 foldery
– 4 katalogi

Razem w latach 2002 - 2004
- 46 zaproszeń
– 4 foldery
– 22 katalogi

2.Płocka Orkiestra Symfoniczna 
– drukuje tylko zaproszenia i plakaty promujace koncerty orkiestry i informujące

o wykonawcach, programie koncertów,  które od IX odbywają się w nowej sali
koncertowej co 2 tygodnie.

2002 r (koszt druku 8 830,41 PLN)
zaproszenia i plakaty
2003 r (koszt druku 9 655,83 PLN) zaproszenia i plakaty



2004 r (koszt druku 11 214,40 PLN)
zaproszenia, plakaty, program koncertów od IX-XII 2004 z krótką informacją
o utworach, kompozytorach i wykonawcach.

3.Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - działalność wydawnicza w latach 2002 -2004
skupiała sie w kilku obszarach:
I obszar - wydane zostały dwa numery magazynu artystyczno-literackiego    
                „Gościniec Sztuki”w  nakładzie 500 egz.

 koszt pierwszego numeru 4.400,00 PLN
 koszt drugiego  numeru    5.080,00 PLN

II obszar -  wydanie tomiku poezji Danuty Palmowskiej „Podeptane anioły”
         wersja kolorowa w nakładzie 350 egz. Koszt 4.000,00 PLN

III obszar - wydanie publikacji autorstwa Renaty Mosiołek – Historia Przeglądu
                   Teatrów Alternatywnych „MORF” w Płocku na przestrzeni 10 lat.

Nakład 500 egz. Koszt 5.860 PLN
IV obszar- druk katalogów do  wystaw : 
• Sztuki naiwnej „ OTO  JA” w latach 2002-04
     - mini katalog do wystawy  nakład 500 egz. koszt 1.300,00 PLN
     - IX wystawa nakład 300 egz. koszt 2.940,00 PLN
     - X wystawa nakład 300 egz. koszt  2.700,00 PLN
• Akcji „Podwórko”finansowana także przez Ministerstwo Kultury mająca na celu

zchowanie tradycyjnych podwórek, życia ich mieszkańców.
– pocztówki  i plakaty do wystaw  „ Podwórko” w 2003 i 2004 r.

V obszar – wydanie w latach 2002-2003 pięciu numerów Płockiego Informatora  
    Kulturalnego (wersja kolorowa)

1.- nakład 1.000 egz. koszt 5.240,00 PLN
2.- nakład 1.000 egz. koszt 4.170,00 PLN
3.- nakład    500 egz. koszt 3.250,00 PLN
4.- nakład    500 egz. koszt 3.250,00 PLN
5.- nakład    500 egz. koszt 3.580,00 PLN . 

Po zaprzestaniu wydawania PIK-u przez POKiS, informator ukazywał się jako
miesięczny dodatek do „ Gazeta Wyborcza – Mazowsze”. Obecnie taki dodatek
drukują „ Sygnały Płockie”
W latach 2002-2004 wszyscy  autorzy - dziennikarze, plastycy, fotograficy, literaci i
zespół opiniujący pozycje do wydania nie pobierali wynagrodzeń przy realizacji
wydawnictw. Wyjątek stanowił magazyn „Gościniec Sztuki” (dwaj redaktorzy
pobrali honoraria). 

4.Ksiąznica Płocka – wydawnictwa w latach 2002-2004
I - Publikacje popularno-naukowe:
- Słownik biograficzny „ Płocczanie znani i nieznani”, Płock 2002

                     koszt – 46.375,00 PLN
II – Czasopismo fachowe „Bibliotekarz Płocki, Informator statystyczny”
wydawane 2 razy w roku:
      2002 r. I – 504,00 PLN , II- 1.335,20 PLN wydany ze środków Książnicy



      Płockiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku
      2003 r.  I – 850,00 PLN, II – 1.850,00 PLN wydany ze środków Książnicy
      Płockiej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku
      2004 r. - 2.625,00 PLN wydany ze środków Książnicy Płockiej 
III - Katalogi wystaw:
• Katalogi wystaw „Pamięć musi trwać....”
– 2002 r.- „ Maria i Aleksander Macieszowie”                     - 1.518,00 PLN
– 2003 r.- „Klub Artystyczny Płocczan”                               -     976,00 PLN
– 2004 r.- „Gdzie są  chłopcy z tamtych lat.. Płocczanie

na żołnierskich szlakach 1 sierpnia 1944 r.”                      -  2.269,20 PLN
• Katalogi innych wystaw w 2004 r.:
- „40 lat Płockiego Towarzystwa Fotograficznego”
   wydany  przez sponsora Drukarnię Agpress
- „Wszystko kończy się piosenką”- życie i twórczość Agnieszki Osieckiej
  wydany ze środków Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek
– „Bite, drukowane, obiegowe i zastępcze”wystawa i katalog w ramach projektu

„Psychologia pieniądza”wydany ze środków sponsora  „Ajmex”
– „Bohdan Butenko- ilustracje”      - 2.147,20 PLN
IV – tomiki  wierszy nagrodzonych w Ogółnopolskim Konkursie Poetyckim im.
        Wł.Broniewskiego „O liśc dębu”
– 2002 r.                                                                                      2.270,00 PLN
– 2003 r. 1.802,50 PLN
– 2004 r.                 666,73 PLN 

wydany wspólnie z ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ksiązki i Bibliotek
V – Informator Książnicy Płockiej  2002 r. 6.960,00 PLN 

Wszystkie wydawnictwa wydawane przez inne instytucje i stowarzyszenia
są dostępne w księgarni Książnicy Płockiej.

Wszystkie wydawnictwa można zakupić i są do wglądu w archiwum instytucji
kultury.   Gdyby zaistniała taka potrzeba, instytucje mogą przekazywać po l egz. do
Rady Miasta Płocka.   

Z poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
   Piotr Kubera
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