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Informacja na temat funkcjonowania placówek kultury w mieście Płocku
ze wskazaniem najważniejszych wydarzeń kulturalnych i kosztów oraz udziału sponsorów.

Strategiczne kierunki polityki kulturalnej naszego miasta określając rolę administracji, 
POKiS, współpracy z placówkami kulturalnymi i środowiskami twórczymi.
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Wykaz instytucji kultury

		samorządowe instytucje kultury:

1.	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
	Dyrektor: Przemysław Predygier
ul. Tumska 9
09-402 Płock

1.	Płocka Orkiestra Symfoniczna 
Dyrektor: Adam Mieczykowski 
ul. Kościuszki 8
09-402 Płock

2.	Płocka Galera Sztuki
Dyrektor: Bożena Śliwińska
Nowy Rynek 11
09-400 Płock

3.	Książnica Płocka 
Dyrektor: Bożenna Strzelecka
ul. Kościuszki 6
09-400 Płock

	samorządowe instytucje wychowania pozaszkolnego w systemie oświaty:

1.	Młodzieżowy Dom Kultury 
Dyrektor: Romana Ludwicka-Mierzejewska
ul. Tumska 9
09-402 Płock
2.	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”
	Dyrektor: Bogdan Rogalski
	al. Jachowicza 34
09-402 Płock

instytucje Ministra Kultury:

1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
Dyrektor: Mikołaj Burakowski
ul. Kolegialna 23
09-402 Płock

instytucje samorządu  Województwa mazowieckiego 

1.	Muzeum Mazowieckie
Dyrektor: Tadeusz Zaremba
ul. Tumska 2
09-402 Płock

2.	Teatr Dramatyczny
Dyrektor: Zygmunt Marek Mokrowiecki
Nowy Rynek 11
09-400 Płock

3.	Biblioteka Pedagogiczna
Dyrektor: Barbara Zielińska
ul. Łukasiewicza 11
09-400 Płock

Pozostałe instytucje kultury w płocku

1.	Muzeum Diecezjalne
Dyrektor: ks. Bronisław Gwiazda
ul. Tumska 3A
09-402 Płock

2.	Spółdzielczy Dom Kultury
Kierownik: Jadwiga Korneszczuk
ul. Krzywoustego 3
09-400 Płock

3.	Dom Technika
Kierownik: Marzena Grzelak
ul. Kazimierza Wielkiego 41
09-400 Płock

4.	Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
Dyrektor: Grażyna Szumlicka-Rychlik
Pl. Narutowicza 2
09-402 Płock

5.	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
	Dyrektor: ks. Waldemar Graczyk
ul. Abp. A.J. Nowowiejskiego 2
09-402 Płock
		

Dofinansowanie miejskich instytucji kultury z budżetu miasta

Nazwa instytucji
Rok

2001
2002
2003
2004 (plan)
POKiS
2.684.478,39
2.472.582,00
2.584.728,00
2.640.482,41
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
1.303.186,-
2.008.186,-
1.996.651,-
1.580.665,-
Płocka Galeria Sztuki
446 072,-
456 272,-
484 939,-
480.164,-
Muzeum Mazowieckie
20.000
(lekcje 20.000)
33.500 
(lekcje 7.000)
22.000 
(lekcje 14.500)
-
Muzeum Diecezjalne 
w Płocku
5.000,-
(2.000 lekcje)
10.000,-
7.500 + 2.500 (lekcje)

21.500,-
2.500 (lekcje)

15.000,-
Teatr Dramatyczny
20.000,-
10.000,-
7.054,-

SDK
14.958,38
6.916,44
10.000,-
15.000,-
MDK
	Miasto Płock

999.753,-
1.058.672,-
1.114.731,-
1.166.631,-

Oddział Oświaty UMP

30 000,-
20 000,-
16 000,-
15.000,-

	Oddział Kultury UMP

30 000,-
-
-
-
Dom Technika
-
-
-
-
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”

478.666,-

492.459,-

524.440,-

530.083,-
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
-
-
-
-
Biblioteka im. Zielińskich TNP
90.000,-
70.000,-
70.000,-
85.000,-
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 
4.324.154,-
4.520.154,-
4.741.948,-
4.546.172,-

W tym dotacje:

    630.000,-
   514.000,-
   530.000,-
475.000
ZPDN w Płocku Biblioteka Pedagogiczna

10.000,00

10.000,00

10.000,00
7.000,-
Biblioteka WSD
50.000
20.000
20.000
33.000,-
	Baza techniczna instytucji kultury oraz jej stan

Nazwa instytucji
Stan techniczny                    bazy
Powierzchnia             użytkowa ( w m2)
Wymagane remonty
Właściciel zajmowanego obiektu
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 
Ul. Tumska 9
Dostateczny
677,55
Wymiana okien, malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji budynku, cyklinowanie parkietu, remont pracowni fotograficznej, wymiana oświetlenia sali widowiskowej
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 
Ul. Polna 7
09-400 Płock
POKiS
Dom Darmstadt
Ul. Stary Rynek 8
Dobry
459,62
Remont przybudówki
Gmina Płock
POKiS
Pracownia Muzyczna 
Pl. Dąbrowskiego 4
Dobry
45,70
-
Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Pl. Dąbrowskiego 4
POKiS
Ul. Obejście 9
Dobry
150-18
Naprawa elewacja
POKiS, Ul. Tumska 9. Budynek do zdania
POKiS
Ul. Jerozolimska 2/4
Dobry
11,52
-
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
Ul. Stary Rynek 19
POKiS
Pracownia Zabawkarska 
Ul. Lachmana
Dobry
32,66
-
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Gierzyńskiego 17
POKiS
Pracownia Plastyczna
Ul Szarych Szeregów
Dobry

-
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Gierzyńskiego 17
POKiS
Amfiteatr
Ul. Rybaki
Obiekt nie nadaje się do eksploatacji

Przebudowa amfiteatru
Gmina Płock
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
Dobry
180,88 – biura, 26,25 – garaż,
77,36 – piwnica.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Planowana przeprowadzka

Płocka Galeria Sztuki

Do remontu

291,50
 - wymiana okien
- remont co
- ocieplenie budynku
lub przyznanie nowego lokalu Galerii.
Remonty do wykonania przez właściciela

Teatr Dramatyczny w Płocku
Muzeum Mazowieckie w Płocku – 
Zamek Książąt Mazowieckich
Obiekt do zwrotu właścicielowi; wymaga kapitalnego remontu
3.600 m2
Remont kapitalny
Kuria Diecezjalna w Płocku
Muzeum Mazowieckie w Płocku - Spichlerz

Dość dobry; wymaga remontu
1.800 m2

Ocieplenie i remont pokrycia dachowego i elewacji
Urząd Miasta
Muzeum Diecezjalne 
w Płocku
dobry
450 
od maja 2003 r. 
500 
(łazienka i skarbiec – 50)
Klimatyzacja i wymiana instalacji co, umocnienie skarp na zewnątrz
Kuria Diecezjalna w Płocku
MDK
Baza średnia.
Stan techniczny dobry.
Budynek nie przystosowany do realizacji tak szerokiego programu edukacyjno-kulturalnego
654
Remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont piwnic
Urząd Miasta
Ogród Jordanowski

Baza średnia.
Stan budynku zły
2 ha
100 m²
Docieplenie lub rozebranie budynku dydaktycznego i postawienie nowego. 
Urząd Miasta
Dom Technika
Dobry
Około 350 m2
Remonty są wykonywane na bieżąco 
wg potrzeb
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”

dobry
962 m2
Malowanie klatek schodowych

Stowarzyszenie Przyjaciół HZPiT “Dzieci Płocka”
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. Im. K. Szymanowskiego w Płocku
Ukończono remont i rozbudowę budynku szkoły
Skarb państwa
Biblioteka im. Zielińskich TNP
średni
3000
Odnowienie niektórych tynków zewn. i wewnętrznych malowanie ścian, wymiana wykładzin

Towarzystwo Naukowe Płockie
Filia biblioteczna nr 1
Płock ul. Zielona 40


197,25
-	wymiana okien
-	malowanie klatki schodowej
-	wykonanie rynny odpływowej
-	wyrównanie terenu przed wejściem
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Filia biblioteczna nr2
Płock ul. Kilińskiego 8 a

111,83
-	remont  dachu – wyk. wł obiektu
-	wymiana okien      - ‘’ -
-	wymiana instalacji i oświetlenia
-	wymiana płytek PCV na gres 
-	modernizacja łazienki z wymianą instalacji wodnej 
-	malowanie
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Filia biblioteczna nr 3 
Płock ul. Rembielińskiego 11

194,53
-	Nie ma potrzeby
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Filia biblioteczna nr 4
Płock ul. Krzywoustego 3

102,50
-	wymiana okien – właściciel planuje wykonać pracę w 2005r
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Filia biblioteczna nr 5
Płock ul. Nowy Rynek 11


268,83

Kapitalny remont:
-	wymiana co
-	wymiana okien
-	wymiana oświetlenia
-	wymiana podłóg 
-	łazienki
-	malowanie  

Teatr Dramatyczny
Filia biblioteczna nr 6
Płock ul. Czwartaków 4

108,29
-	wymiana okien
-	założenia żaluzji zewnętrznych
-	wymiana oświetlenie 
-	malowanie ścian
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chemik”
Filia biblioteczna nr 7
Płock ul.  Gierzyńskiego 17

254,80
-	wymiana instalacji co
-	wymiana okien
-	malowanie ścian
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Filia biblioteczna nr 8
Płock ul. Walecznych 20

156,37
-	wymiana okien 
Szkoła Podstawowa nr 23
Filia biblioteczna nr 9
  Płock ul. Orzechowa 5 A

155,00
-	wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze
-	malowanie parteru
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Filia biblioteczna nr 10
Płock ul. Borowicka 3 

103,64
-	wymiana wykładziny na gres
-	malowanie
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Filia biblioteczna nr 11
Płock ul. Armii Krajowej 1 

52,83

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Filia biblioteczna nr 12
Płock ul. Browarna 8

60,00
-	wymiana podłóg
-	modernizacja łazienki
-	malowanie
-	obniżenie sufitu modernizacja oświetlenia 
Własność gminy Płock pomieszczeń zostaną przekazane w użytkowanie od przedszkola miejskiego
Filia biblioteczna nr 13
Płock ul. Norwida 7 A

99,00
-	remont dachu
-	wymiana okien 
Rada Osiedla Skarpa
Biblioteka dla dzieci 
Płock ul. Sienkiewicza 2

327,00
-	założenie opaski wokół budynku  płytkami  mrozoodpornymi 
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
Wypożyczalnia Muzyczna Płock  ul. Kościuszki 3

183,03
-	remont dachu 
-	założenie instalacji co
-	modernizacja wejścia do budynku: wykonanie murków oporowych oraz  odwodnienia liniowego, wyrównanie terenu, wymiana płyt chodnikowych
-	naprawa schodów
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego Płock ul. Kościuszki 6

1.688,00
-	remont dachu- wymiana częściowa pokrycia dachu i malowanie całego dachu 
-	remont w pomieszczeniach biurowych działu administracji, działu gromadzenia i opracowania zbiorów: wymiana oświetlenia, wymiana podłogi, malowanie
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego
ZPDN w Płocku Biblioteka Pedagogiczna
dobry
432,90
-
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego
Biblioteka WSD

470,00

Wyższe Seminarium Duchowne






















	
	Zatrudnienie w płockich instytucjach kultury

Nazwa instytucji
Rok
Liczba zatrudnionych
Liczba etatów
Pracownicy merytoryczni
Pracownicy administracji i obsługi
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
2003
42
34,25
20
22

2002
44
35
21
23

2001
44
35
21
23
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
2003
50
29
41
9

2002
50
28 i 3/4
41
9

2001
42
24 i 3/4
33
9
Płocka Galeria Sztuki
2003
7
6
2
5

2002
7
6
2
5

2001
7
6
2
5
Muzeum Mazowieckie
2003
54
53
15
39

2002
53
53
15
38

2001
55
53
16
39


Muzeum Diecezjalne w Płocku
2003
6
4,5
3
3

2002
6
4,5
3
3

2001
6
4,5
3
3
Młodzieżowy Dom Kultury
2003
45
32,18
22,18
10

2002
40
30,76
21,35
9,41

2001
44
30,87
20,73
10,44
Dom Technika
2003
21
20
7
14

2002
21
20
7
14

2001
22
21
7
15
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”
2003
18
7 ¼  + 517/18
5 17/18
7 ¼

2002
18
7 ¼ + 5 17/18
5 17/18
7 ¼

2001
18
6 ¼ + 7 2/18
7   2/18
6 ¼
Państwowa Szkoła Muzyczna
2003
73
65,5
48
17,5

2002
72
66
48
18

2001
74
66,5
48,5
18
Biblioteka im. Zielińskich TNP
2003
20
18,5
16
4

2002
25
20
21
4

2001
26
25
22
4
Książnica Płocka
2003
109
104
84
25

2002
107
104
84
23

2001
108
104
85
23
Biblioteka Pedagogiczna
2003
13
12
8
5

2002
12
10,5
7
5

2001
11
10,5
7
5


Biblioteka WSD
2003
3
3
3


2002
3
3
3


2001
3
3
3


























Wykształcenie kadry w płockich instytucjach kultury 

Nazwa instytucji
Rok
Wyższe - Specjalistyczna
Wyższe
Średnie - Specjalistyczne
Średnie
Inne
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Pracownicy merytoryczni

2003
13
2
1
3
1

2002
12
3
1
4
1

2001
12
3
1
4
1

Pracownicy administracyjni i obsługi

2003
1
4
3
7
7

2002
-
4
3
8
8

2001
-
5
3
8
7
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
2003
34
4
8
3
1

2002
32
4
10
3
1

2001
26
3
9
3
1
Płocka Galeria Sztuki
2003

3
1
1
2

2002

3
1
1
2

2001

3
1
1
2
Muzeum Mazowieckie
2003
13
6
--
18
17

2002
13
4
--
17
19

2001
14
4
--
18
19
Muzeum Diecezjalne w Płocku
2003
1
2
1
2


2002
1
2
1
2


2001
1
2
1
2



Spółdzielczy Dom Kultury
2003
4
2
7
1
-

2002
3
2
7
1
-

2001
2
2
7
1
-
Klub Osiedla
Łukasiewicza
2003
1
-
-
2
-

2002
-
-
1
2


2001
-
-
1
2

Klub Osiedla
Kochanowskiego
2003
1
-
2
-
-

2002
1
-
2
-
-

2001
1
-
2
-
-
Klub Osiedla
Dworcowa
2003
1
-
1
1
-

2002
1
-
1
1
-

2001
1
-
1
1
-
Młodzieżowy Dom Kultury
2003
21,97
1




2002
20,35

1



2001
19,54

1


Dom Technika
2003
2
2
6
3
8

2002
1
3
6
3
8

2001
1
3
6
3
9
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”
2003
3
1
1
1


2002
3
1
1
1


2001
3
1
1
1

Państwowa Szkoła Muzyczna
2003
40

9



2002
39

9



2001
39

9


Biblioteka im. Zielińskich
TNP
2003
11
5
1
-
2 zaw., 1 podst.

2002
11
7
2
1
2 zaw., 2 podst.

2001
11
6
3
2
2 zaw., 2 podst.

Książnica Płocka
Pracownicy merytoryczni

2003
46
7
23
8
-

2002
44
8
24
8
-

2001
37
10
29
9
-

Pracownicy administracyjni

2003
4
1
3
14
3

2002
2
1
3
5
12

2001
1
1
3
6
12
Biblioteka Pedagogiczna
2003
8
-
1
3
1

2002

7
1
3
1

2001
7
-
1
3
1
Biblioteka WSD
2003

3




2002

3




2001

3





Omówienie działalności poszczególnych instytucji

	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
	Rok 2004 (I półrocze)
Liczba sekcji
24
20
27
24
Liczba osób
400
310
400
440
Koncerty zamknięte
47
41
31
31
	Liczba uczestników
2780
2080
2775
4000
Koncerty otwarte
14
18
14
12
Liczba uczestników
26900
31600
38900
26600
Inne (wystawy)
20
19
25
23
Liczba uczestników
3000
6480
10700
6321

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki jest miejską instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miasta w lutym 2000 roku. Prowadzi szeroką działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej, wydawniczej, promocji amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechniania kultury, oraz współpracy międzynarodowej. Głównym celem zajęć jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej dziedziny sztuki. Zajęcia artystyczno-edukacyjne adresowane są do młodzieży i dorosłych oraz w niewielkim zakresie do dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.
Działalność POKiS została podzielona na 9 głównych zadań:
1.	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego – prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów, kół zainteresowań, pracowni
2.	konkursy i przeglądy artystyczne
3.	wystawy plastyczne i fotograficzne
4.	działalność instruktażowo-metodyczna i prowadzenie biblioteki repertuarowej
5.	działalność wydawnicza
6.	współpraca międzynarodowa w zakresie upowszechniania kultury i promocji - wyjazdy zagraniczne zespołów POKiS: 
·	Chór  “ Pueri Cantores Plocenses”- Festiwal Chóralny w Pradze (4-9 maja 2004)
·	“Festiwal of songs” – Olomuniec (8-14 czerwca 2004)
·	Płocka Kapela Podwórkowa – Bielce, Kiszyniów ( Mołdawia) 21-23 maja 2004
·	ZPiT “ Wisła” – Festiwal Folklorystyczny we Vsetin (Czechy) 24-28 czerwca 2004
1.	realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych (spektakle, koncerty, itp.,)
2.	Centrum Informacji Turystycznej
3.	Dom Darmstadt – współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi

W roku 2001  Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki skierował do mieszkańców Płocka ogółem 118 oferty kulturalne o różnym zasięgu i różnorodnym  charakterze artystyczno – edukacyjnym, które łącznie obejrzało blisko 34.000 odbiorców:
·	Udział w amatorskim ruchu artystycznym – 24 zespoły działające w strukturach POKiS, łączna liczba uczestników 400 os.
·	Udział w warsztatach artystycznych – 11 form, liczba uczestników 480 os.
·	Realizacja 6 konkursów, łączna ilość uczestników  419 os.
·	Wystawy plastyczne i fotograficzne- 20, ilość zwiedzających ok. 3000
·	Realizacja 1 sesji doskonalącej, ilość uczestników 45 os.
·	Realizacja 14 imprez masowych, ogólna liczba widzów 26900
·	Realizacja 47 imprez kameralnych, liczba widzów 2780
·	Udział w kursach językowych – 32 os.
·	Z biblioteki językowej w Domu Darmstadt skorzystało ok.800 os.

W 2002 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki skierował do mieszkańców Płocka ogółem 113 oferty kulturalne o różnym zasięgu i różnorodnym  charakterze artystyczno – edukacyjnym, które łącznie obejrzało blisko 34.500 odbiorców:
Udział w amatorskim ruchu artystycznym – 20 zespoły działające w strukturach POKiS, łączna liczba uczestników 310 os.
·	Udział w warsztatach artystycznych – 6 form, liczba uczestników 423os.
·	Realizacja 7 konkursów, łączna ilość uczestników  1160 os.
·	Wystawy plastyczne i fotograficzne - 19, ilość zwiedzających ok. 6480
·	Realizacja 18 imprez masowych, ogólna liczba widzów 31600
·	Realizacja 41 imprez kameralnych, liczba widzów 2080
·	Udział w kursach językowych – 27 os.
·	Z biblioteki językowej w Domu Darmstadt skorzystało ok.800 os.

W 2003 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki skierował do mieszkańców Płocka ogółem 82 oferty kulturalne o różnym zasięgu i różnorodnym  charakterze artystyczno – edukacyjnym, które łącznie obejrzało blisko 30.500 odbiorców:
·	Udział w amatorskim ruchu artystycznym – 27 zespołów działające w strukturach POKiS, łączna liczba uczestników 400 os.
·	Udział w warsztatach artystycznych – 9 form, liczba uczestników 838 os.
·	Realizacja 7 konkursów, łączna ilość uczestników  187 os.
·	Wystawy plastyczne i fotograficzne - 25, ilość zwiedzających ok. 10.700
·	Realizacja 3 sesji doskonalących, ilość uczestników 253 os.
·	Realizacja 14 imprez masowych, ogólna liczba widzów 38900
·	Realizacja 31 imprez kameralnych, liczba widzów 2775
·	Realizacja 6 imprez w ramach współpracy międzynarodowej, liczba widzów 950
·	Udział w kursach językowych – 21 os.
·	Z biblioteki językowej w Domu Darmstadt skorzystało ok.1000 os.

Ważniejsze imprezy organizowane i współorganizowane przez POKiS w roku 2003 i w pierwszym półroczu 2004r.:
4 – 5 stycznia 2003r. – Płockie Kolędowanie – cykliczna dwudniowa impreza kultywująca tradycję śpiewania polskich kolęd. W Bazylice Katedralnej wystąpiły płockie chóry z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, aktorów Teatru Dramatycznego i płockich zespołów artystycznych ara. Drugiego dnia kolędowania zaprezentowali się goście między innymi Ewa Uryga, wokalistka jazzowa z Chórem Gospel z Przemyśla.
Koszt: 22.707,-

7 stycznia 2003r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy -  POKiS jest współorganizatorem imprezy – realizuje część koncertową przy Ratuszu na Starym Mieście z udziałem płockich kapel rockowych oraz zaproszonych gości, gwiazd muzyki rockowej.
Koszt: 48.875,-/ w tym udział sponsorów: 33.640,-

4 – 5 – 6 kwietnia 2003r. – Festiwal Muzyki Jednogłosowej – trzydniowa cykliczna impreza propagująca śpiewanie chorału gregoriańskiego i pieśni wielkopostnych z udziałem chórów specjalizujących się w śpiewaniu jednogłosowym z kraju i za granicy.
Koszt: 39.564,-

Marzec – październik 2003r. – III Akcja Podwórko – Impreza o charakterze festiwalowym propagująca ideę zadbanych podwórek, ma również wymiar artystyczny. Na płockich podwórkach, dziedzińcach płockich kamienic prezentują się zespoły artystyczne. Prezentowane są także prace fotograficzne. Impreza ma charakter wieloetapowy. Częścią składową są projekty wideofilmów, kiermasze zieleni i promocja wydawnictw.
Koszt: 20.200,-

16 – 18 maja 2003r. – Majówka na Starym Mieście – Impreza plenerowa propagująca ideę Unii Europejskiej. Cykl koncertów, wystaw, prezentacji Państw – Członków Unii – konkursów i konferencji naukowych. Głównym organizatorem jest Urząd Miasta Płocka.
Koszt: 19.715,-

23 – 25 maja 2003r. – Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących “MORF” – trzydniowa impreza teatralna adresowana głównie do młodzieży. Przez trzy dni w salach POKiS, dom Darmstadt i Teatru Dramatycznego prezentowały się teatry amatorskie i teatry profesjonalne nie instytucjonalne. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty Teatralne “Improwizacje MORF”: teatralne i filmowe. 
Koszt: 65.844,-

6 – 8 czerwca 2003r. – Dni Historii Płocka – Cykliczna miejska impreza kultywująca tradycje historyczne Płocka. Impreza realizowana we współpracy z całym środowiskiem kultury. Odbyły się między innymi: koncert zespołów muzyki dawnej, turnieje kusznicze, walki rycerskie, prezentacje płockich zespołów artystycznych ara, oraz zespołów profesjonalnych. Zostały także zaprezentowane korowody historyczne z udziałem Wojów i Rycerstwa średniowiecznego, prezentacje rzemiosł pradziejowych, widowiska teatralne.
Koszt: 99.938,-

17 – 20 czerwca 2003r. – Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne “POGRANICZE” (folklor – sztuka ludowa) Międzynarodowe Świętojańskie Spotkania ze Sztuką Ludową “WIANKI 2003”, WAKACJE FOLKOWE – Warsztaty adresowane do środowiska tancerzy i muzyków zajmujących się folklorem. Uczestniczyły w nich płockie zespoły pieśni i tańca oraz grupy międzynarodowe z zaprzyjaźnionych miast partnerskich. Podczas 5 – dniowych warsztatów powstaje program artystyczny prezentowany w ramach Festiwalu “Świętojańskie spotkania ze Sztuką Ludową”. Prezentowały się także kapele ludowe, zespoły folkowe, i profesjonalne zespoły pieśni i tańca. Tradycyjnie odbył się występ w amfiteatrze oraz puszczanie wianków na Wisłę.
Koszt: 87.212,-/ w tym udział sponsorów: 4.000,-

21 – 24 lipca 2003r. – Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne “POGRANICZA” (sztuki najnowsze, teatr film, fotografia, taniec współczesny, muzyka); Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych “CZŁOWIEK– TEATR-ULICA” – warsztaty z udziałem uczestników i wykładowców z miast partnerskich Płocka oraz płockiej młodzieży. Festiwal trwa 3 dni i jest prezentacją najlepszych i najbardziej uznanych teatrów plenerowych w kraju i zagranicą. Prezentowane formy to teatr kuglarski, ludyczny, plastyczny, aż po wielki widowiskowy teatr plenerowy z udziałem wielkich machin, scenografii. W ramach festiwalu mają również miejsce działania happeningowe. Teatry prezentowały się na rynku Starego Miasta, na nadwiślańskim bulwarze oraz na nowych płockich osiedlach.
Koszt: 41.569,-

2 sierpnia 2003r. – Spotkania Jazzowe na Starówce – Cykliczna impreza propagująca jazzowe granie na Rynku Starego Miasta. W ramach promocji prezentują się płockie grupy jazzujące oraz zaproszeni goście.
Koszt: 36.482,-/ w tym udział sponsorów: 2.050,-

30 sierpnia/1 września 2003r. – Festiwal Rockowy “POK – ROCK” – cykliczna impreza adresowana do młodzieży szkół średnich i studentów promująca dokonania płockiej sceny muzycznej oraz gwiazd rocka.
Koszt: 27.419,-

31 grudnia/1 stycznia 2003r. – Sylwester przed Ratuszem – Spektakularna impreza pomyślana jako bal przed płockim Ratuszem. Konkursy, zabawy z wodzirejem, życzenia i toasty noworoczne. Koncerty gwiazd rocka i muzyki pop, pokaz sztucznych ogni.
Koszt: 76.054,-

Rok 2004
9 stycznia 2004r - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – ( POKiS jest współorganizatorem imprezy)- realizuje część koncertową przy Ratuszu na Starym Mieście. Koncert z udziałem płockich kapel rockowych Anamor, Euforia, Funky Kru, JazzBond oraz zaproszonych gwiazd muzyki rockowej- Robert Janowski
Koszt: 20.690,-

16-18 stycznia 2004r. - Płockie Kolędowanie – cykliczna impreza kultywująca tradycję śpiewania polskich kolęd. W ramach tego przedsięwzięcia odbyło się widowisko plenerowe “ Jasełka” w wykonaniu Teatru Prawdziwego z Bielawy, następnie w Domu Darmstadt koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu ZPiT “Wisła” oraz spektakl “ Kolędnicy” w wykonaniu Grupy Teatralnej Profesora Niebieńskiego. W Bazylice Katedralnej miały miejsce koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej wraz z solistami oraz koncert pt. “ Gwiazdo świeć, kolędo leć” w wykonaniu Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak, Zbigniewa Wodeckiego, Włodzimierza Korcza.
Koszt: 27.828,-

26-28 marca 2004r. - Festiwal Muzyki Jednogłosowej – cykliczna impreza propagująca śpiewanie chorału gregoriańskiego i pieśni wielkopostnych z udziałem chórów specjalizujących się w śpiewaniu jednogłosowym z kraju i zagranicy. W bieżącej edycji wystąpili: Moskiewski Chór Patriarchalny “ Drewnierusskij Raspiew”, “Bornus Consort” oraz “Ensemble Organum”
Koszt: 46.535,-

30 kwietnia – 1 maja 2004r. - Piknik Europejski – (POKiS współorganizatorem imprezy) plenerowa impreza propagująca idee Unii Europejskiej. Koncerty, wystawy, prezentacje Państw Unii Europejskiej, konkursy i konferencje naukowe towarzyszyły temu przedsięwzięciu. W koncercie wzięli udział: JazzBond, Stonehege i KOMBII, 1,8 L, Smola a hrusky oraz Bundesjazzband Orchestra.
Koszt: 77.558,-/ w tym udział sponsorów: 10.000,-

4-6 czerwca 2004r. - Dni Historii Płocka – Dni Chemika – (POKiS współorganizatorem, po raz pierwszy realizowane wspólnie z PKN ORLEN) cykliczna miejska impreza kultywująca tradycje historyczne Płocka. W programie oprócz występów grup tanecznych, spektakli teatralnych, koncerty gwiazd: “Piwnica pod Baranami”, Kayah, DJ Angelo Mike, Lutricia Mc Neal, Golec uOrkiestra, Reni Jusis. Integralna częścią obchodów były zawody balonowe, wyścigi quadów oraz Festiwal Kulinarny “ Kartoflane Grillowanie”.
Koszt: 135.818,-/ w tym udział sponsorów: 14.950,-

20 czerwca 2004r. - Świętojańskie Spotkania ze Sztuka Ludową “Wianki 2004” – cykliczna impreza. Koncerty zespołów, puszczanie wianków na Wisłę oraz pokaż sztucznych ogni zgromadziło około 5000 osób w 2004 roku wystąpił zespół Pieśni i Tańca “Warszawianka”, Zespół Pieśni i Tańca “Wisła” oraz zespół folk owy “Swoją drogą’. Koncert prowadził Krzysztof Kolberger 
Koszt: 33.565,-

10-11 lipca 2004r. - I Międzynarodowy Festiwal Kataryniarzy –impreza trwała 2 dni, podczas imprezy gościliśmy artystów kataryniarzy z Niemiec, Holandii i Polski. Koncertowi towarzyszyła parada kataryniarzy i mieszkańców Płocka. Dodatkową atrakcją była Rodzinna Fotografia Płocczanna rynku Starego Miasta. Festiwal zakończył się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.
Koszt: 32.390,-

12 września 2004r - Pożegnanie lata 2004r. – Spotkanie z żywą historią, Koncert Gwiazd - impreza rozpoczęła się na Plaży nad Wisłą Turniejem Rycerskim Konnym, następnie zostały zaprezentowane pokazy kaskaderskie na koniach, turniej kuszniczy i łuczniczy, gry i zabawy plebejskie, walki rycerskie, bitwa rycerska oraz rzemiosło pradziejowe. Wieczorem w Plockim Amfiteatrze odbył się “Koncert gwiazd, podczas którego wystąpili między innymi Kabaret “Ani Mru Mru”, zespół “Farba” oraz gwiazda wieczoru Kasia Kowalska. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni. 
Koszt: 87.212,-/ w tym udział sponsorów: 4.000,-

Ogólna kwota pozyskana przez POKiS od sponsorów:
Rok 2003 – 100.519,18
Rok 2004 –   85.833,36

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego

	
Działalność merytoryczna
2001
	2002
2003
2004 (I półrocze)
	Liczba koncertów ogółem
303
314
304
178
Liczba słuchaczy ogółem
48.070
57.155
44.362
24.852
Koncerty dla dzieci i młodzieży
17
25
28
6
Liczba słuchaczy
2.550
7.700
7.900
2092
Audycje przedszkolne
240
240
240
144
Liczba słuchaczy
23.600
23.600
23.600
14.160
Koncerty symfoniczne otwarte
30
25
12
11
Liczba słuchaczy
15.266
14.450
3.383
3500
Koncerty symfoniczne edukacyjne
7
7
13
6
Liczba słuchaczy
2.304
2.655
3.005
2092
Inne
9
17
11
17
Liczba słuchaczy
4.350
8.750
6.474
5100

Płocka Orkiestra Symfoniczna w omawianym okresie prowadzi szeroko rozumianą edukacje muzyczną. Orkiestra organizuje nie tylko przedpołudniowe koncerty szkolne ale także koncerty w przedszkolach. W ramach współpracy z  Płocką Szkołą Muzyczną organizowany jest koncert, w którym występują wychowankowie szkoły i podopieczni Fundacji Płockiej. 
Kontynuowany jest także Letni Festiwal Muzyczny – otwarte koncerty na rynku Starego Miasta, dla wszystkich mieszkańców Płocka. Jest to z pewnością wspaniała propagacja muzyki klasycznej, tym bardziej, że repertuar jest wtedy starannie dobierany.
Orkiestra chętnie bierze udział, w ramach działalności merytorycznej, we wszelkich wydarzeniach miejskich, koncertach charytatywnych itp. Tradycja są już koncerty z okazji świat narodowych (3 Maja, 11 Listopada).

Najważniejsze wydarzenia kulturalne organizowane przez Płocką Orkiestrę Symfoniczna to z pewnością cykl letnich koncertów w ramach “Letniego Festiwalu Muzycznego”. Koncerty te przede wszystkim odbywają się na Starym Rynku, przez co są wspaniała forma upowszechniania kultury w naszym mieście. każdorazowa przez jeden z letnich miesięcy (lipiec) mieszkańcy Płocka mogą usłyszeć kilka koncertów o różnym charakterze prezentujący całe spektrum muzyki klasycznej – od symfonicznej przez kameralna po operetkę i przeboje muzyki współczesnej.


Koszt Letniego Festiwalu Muzycznego:
rok 2003 – 128.347,01
rok 2004 –   87.018,45
Sponsoring i darowizny nie są przypisane poszczególnym imprezą i stanowią  dotacje do działalności statutowej i wyniosły:
rok 2003 – 22.500, -
rok 2004 – nie pozyskano sponsorów



	Płocka Galera Sztuki

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
	Rok 2004 (I półrocze)
	Wystawy
16
16
15
8
Liczba zwiedzających
25 006
16 897
16 863
8186
	Lekcje
73
90
104
55
Liczba uczestników
2 072
1 547
2 165
1242
Prelekcje, spotkania autorskie, inne
21
19
30
18
Liczba uczestników
1 655
1 791
2 525
brak danych

Płocka Galeria Sztuki zajmuje się upowszechnianiem sztuki  współczesnej, poprzez organizacje wystaw przedstawiających najbardziej interesujących i wybitnych twórców reprezentujących różne dyscypliny i kierunki w sztuce. 
W minionym okresie gościli w Płocku i prezentowali  swe dzieła  twórcy tej miary co Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiński, Henryk Waniek, Jan Tarasin, Jacek Sienicki, Erna Rosenstein, Józef Szajna, Bronisław Chromy, Leszek Mądzik, Elżbieta Dzikowska, Irena Lipska-Zworska i wielu innych. Galeria współpracuje z wieloma uczelniami plastycznymi, ważnymi Galeriami i muzeami, dzięki czemu może prezentować ich kolekcje. Publiczność płocka miała okazję podziwiać najcenniejsze dzieła ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej “Studio” im. S.I.Witkiewicza w Warszawie, kolekcję prac profesorów Europejskiej Akademii Sztuk, szkło artystyczne z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, grafiki z całego świata z Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. W ramach ostatniego Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi Galeria przygotowała dwie wystawy towarzyszące imprezie. Płocka Galeria Sztuki ma bardzo dobrą opinię w związkach twórczych i środowiskach plastycznych, które cenią ją za wysoki poziom artystyczny i działalność popularyzatorską. 
Wystawom towarzyszą często koncerty, prezentacje literatury i filmów o sztuce, które przybliżają widzom odbiór sztuki i czynią go bardziej atrakcyjnym. Wystawy organizowane przez Galerię są odnotowywane w prasie lokalnej zyskując pozytywne oceny, w  ogólnopolskim piśmie artystycznym “Exit”. Ich omówienie zamieszcza portal internetowy  “Kultura polska” redagowany pod patronatem Instytutu Adama Mickiewicza.
Prezentacji wystaw towarzyszy działalność popularyzatorska, przybliżająca widzom niełatwą w odbiorze sztukę współczesną. Galeria organizuje odczyty, wykłady o sztuce, spotkania z artystami, pokazy filmów o sztuce. Dla młodzieży szkolnej przygotowywane są lekcje o sztuce i pogadanki na wystawach. Galeria współpracuje ze środowiskiem nauczycielskim organizując spotkania i konferencje na tematy interesujące kadrę pedagogiczną, np.: “Słowo o Obraz”, “Film o sztuce w procesie dydaktycznym”, “Świat przyrody w malarstwie i filmie”, “Sztuka antyku i jej współczesne dziedzictwo”.
Galeria w ramach swoich finansowych możliwości przygotowuje wydawnictwa informujące o jej działalności i promująca ją (zaproszenia, plakaty) oraz popularyzujące sztukę i ułatwiające jej odbiór (foldery, katalogi).
Od 2001 roku Galeria organizuje Warsztaty Obróbki Cyfrowej Obrazu. Jest to jedyna tego typu oryginalna inicjatywa artystyczna w Polsce. Na Warsztatach spotykają się artyści uprawiający różne dyscypliny sztuki, którzy w swojej pracy twórczej wykorzystują najnowsze i najdoskonalsze narzędzie – komputer. Na Warsztatach  prowadzone są dyskusje, wykłady, pokazy prac uczestników, ćwiczenia z praktycznego wykorzystania graficznych programów komputerowych itd. Podsumowaniem Warsztatów jest wystawa i towarzyszący jej katalog. Wystawy te były prezentowane w wielu galeriach w kraju. Z przekazanych przez artystów do zbiorów Galerii prac powstaje interesująca kolekcja grafik cyfrowych, gdyż uczestnicy Warsztatów to artyści znani, o dużym dorobku artystycznym.

Płocka Galeria Sztuki w swojej ambitnej działalności zmaga się z wieloma trudnościami, które ograniczają jej działalność. Największym problemem placówki jest brak własnego lokalu przystosowanego do realizacji programu (z możliwością prowadzenia szerszej działalności popularyzatorskiej, zajęć plastycznych, organizowania  dużych wystaw i konkursu plastycznego o zasięgu międzynarodowym).

Sponsorzy Płockiej Galerii Sztuki
W 2003 roku – Galeria korzystała jedynie z pomocy rzeczowej płockich firm. Na wszystkie prośby firmy, do których się zwracano odpowiedziały negatywnie.
W 2004 roku – 3.500,-

Nieocenionym sponsorem była firma Alltech, która przez trzy lata wyposażała Warsztaty Obróbki Cyfrowej Obrazu w cenny sprzęt komputerowy (komputery, skanery, drukarki itp.) wart wiele tysięcy złotych, zapewniała własny transport i montaż w ośrodku w Soczewce oraz oddelegowała pracownika do obsługi tych urządzeń i współpracy z artystami.
Od trzech lat firma Optimal zaopatruje bezpłatnie Galerię w profesjonalne żarówki do oświetlenia ekspozycji.












Muzeum Mazowieckie


	Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Liczba zwiedzających (ogółem)
39.166
46.057
45.433
                                          stałe
Wystawy
                                          czasowe
10

16


18


22
Liczba zwiedzających
23.119
22.370
23.092
Lekcje muzealne
335
625
580
Liczba uczestników 
8.329
15.247
13.668
Inne *
143
169
160
Liczba uczestników innych spotkań
7.718
8.440
8.673
* odczyty, koncerty, zajęcia z przedszkolakami, inne spotkania


	Wykaz ważniejszych wystaw w latach 2001 – 2003

1.	“Ceramika secesyjna ze zbiorów MMP”, wystawa zorganizowana z okazji 180-lecia muzeum, prezentująca jedną z ważniejszych kolekcji, scenariusz i oprawa plastyczna  - I. Korgul-Wyszatycka, czas trwania 16.10.2001 – 2.12.2001
2.	“Wpływ secesji na współczesną plastykę polską”, scenariusz i oprawa plastyczna – T. Zaremba, czas trwania 15.03.2002 – 29.05.2002, prezentowana również w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w terminie 14.06.2002 – 15.09.2002
3.	“Rzemiosło artystyczne doby secesji ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, scenariusz i oprawa plastyczna – I. Korgul-Wyszatycka, miejsce ekspozycji – Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, czas trwania kwiecień-lipiec 2002
4.	“Metamorfozy w sztuce secesji”, scenariusz i oprawa plastyczna – I. Korgul-Wyszatycka, miejsce ekspozycji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, czas trwania lipiec – sierpień 2003
5.	“Felix Tuszyński”, scenariusz Z. Chlewiński, miejsce ekspozycji Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, czas trwania czerwiec – sierpień 2003
6.	“Fracisco Goya y Lucientes”, zestaw 80 grafik wydany za życia artysty w 1799 r., scenariusz i oprawa plastyczna – T. Zaremba, czas trwania 4.12.2003 – 8.02.2004
7.	“Secesyjna grafika niemiecka ze zbiorów Muzeum w Darmstadt i Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, scenariusz R. Ulmer i I. Korgul-Wyszatycka, oprawa plastyczna I. Korgul-Wyszatycka, czas trwania 18.05.2003 – 17.08.2003
8.	“Felix i David Tuszyńscy”, scenariusz i oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania maj 2003 – kwiecień 2004, miejsce ekspozycji Muzeum Getto w Terezinie, Synagoga w Decinie (Republika Czeska)
9.	“Płock od przełomu do przełomu”, wystawa pokazująca zmiany przestrzenne, przemysłowe, kulturalne w dwudziestowiecznym Płocku, scenariusz B. Ostrowska, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 15.12.2000 – 2.04.2001
10.	“Od księstwa do województwa. Płock na przełomie wieków”, wystawa archeologiczna prezentująca dzieje i kulturę Płocka w późnym średniowieczu i epoce renesansu w 475 rocznicę włączenia Księstwa Mazowieckiego do Korony, scenariusz T. Kordala, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 20.04.2001 – 2.09.2001
11.	“...w imię ocalenia narodowego... w imię ocalenia narodowego?”, wystawa przygotowana z okazji 20 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, scenariusz B. Rydzewska, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 12.12.2001 – 28.02.2002
12.	“Po olimpijski laur”, podsumowanie dokonań w 120 rocznicę zorganizowanego ruchu sportowego w Płocku, wystawa towarzysząca 34 Międzynarodowym Igrzyskom Szkolnym w Płocku, scenariusz B. Ostrowska, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 20.06.2002 – 15.09.2002
13.	“Przodków światło i cień”, prezentacja pamiątek płockich rodzin, scenariusz B. Ostrowska, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 18.12.2002 – 30.03.2003
14.	“Poszli nasi w bój bez broni...”, wystawa w 140 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, scenariusz E. Popiołek, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 22.01.2003 – 18.05.2003
15.	“Na drodze życia. Dzieciństwo”, pierwszy etap życia na XIX-XX wiecznej wsi polskiej, scenariusz A. Mosiewicz, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 23.02.2001 – 26.08.2001
16.	“Do woja marsz!”, scenariusz H. Czachowski, W. Dowlaszewicz, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 19.09.2003 – 26.11.2003
17.	“Na pątniczym szlaku do Skępskiej Madonny”, 150-letnia tradycja pielgrzymkowa do Skępego, scenariusz W. Dowlaszewicz, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 21.09.2001 – 28.11.2001
18.	“Mazowsze – oblicza regionu”, scenariusz W. Dowlaszewicz, oprawa plastyczna T. Zaremba, czas trwania 7.06.2002 – 27.04.2003

Mimo braku opracowanej i zatwierdzonej koncepcji funkcjonowania i stanu organizacyjnego muzeum po opuszczeniu Zamku-Opactwa, a także przez lata nieuregulowanego stanu własności zabytkowego spichlerza, w którym zmagazynowane są zbiory etnograficzne, a co najistotniejsze zmniejszających się z każdym rokiem dotacji od Urzędu Marszałkowskiego (organizator Muzeum) – Muzeum Mazowieckie stara się realizować program działalności merytorycznej i upowszechnieniowo-oświatowej poprzez organizację ciekawych wystaw i towarzyszących im wydawnictw.
Muzeum uczestniczy aktywnie także w życiu kulturalnym miasta umożliwiając innym instytucjom kulturalnym oraz stowarzyszeniom, realizowanie różnego rodzaju imprez, konkursów muzycznych, występów teatrów młodzieżowych, turniejów kuszniczych, imprez rocznicowych i promocyjnych i innych, a nawet służymy swoimi pomieszczeniami dla obsługi imprez odbywających się w Katedrze Płockiej.
Aktywnie prowadzi działania promocyjne muzeum, jego kolekcji i Płocka w różnych miastach Polski, jak również za granicą. Inicjuje działania służące reaktywowaniu w Płocku dawnych obyczajów czy kultywowaniu tradycji (np. doprowadzenie do powstania Bractwa Kurkowego).









Muzeum Diecezjalne


	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Liczba zwiedzających
8.121
8.246
8.807
Wystawy 
5
6
5
Liczba zwiedzających wystawy
6.354
5.558
5.292
Lekcje muzealne
93
128
185
Liczba uczestników 
1.767
2.688
3.515
Inne *
1.	Występ Teatru Muzycznego Młodych Biała Mandragora MDK w Płocku
2.	Program sł.-muz. W przygotowaniu uczniów z Zespołu Szkół CE w Płocku
3.	Promocja książki Mistrzowie i nauczyciele (o księżach pracujących w Płocku)
4.	Recytacja wierszy w wyk. Aktorki Barbary Misiun
5.	Spotkanie opłatkowe
1.	Zabawa w jasełka – występ grupy teatralnej z MDK w Płocku

2.	Występ zespołu muzycznego z SP nr 12 (45 osób)
1.	Koncert kolęd – zespół Bogdana Marciniaka z MDK w Płocku
2.	Konferencja naukowa w 10 rocznicę śmierci ks. Lecha Grabowskiego
3.	Otwarcie skarbca muzealnego – 23 maja 
4.	Występ chóru Minstrel  LO Małachowianka
5.	Recytacja Tryptyku rzymskiego – Barbara Misiun
6.	Występ chóru dziecięcego PSM 1o w Płocku (pieśni i piosenki kompozytorów płockich
7.	Sesja naukowa w 100 lecie Muzeum Diecezjalnego w Płocku (sesja odbyła się w WSD w Płocku)
8.	Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ekspozycji muzealnej

* najczęściej występy towarzyszyły wernisażom. 

Do najważniejszych wydarzeń ostatnich trzech lat należy otwarcie nowej przestrzeni ekspozycyjnej – skarbca muzealnego oraz przebudowa klatki schodowej i budowa łazienki z jednoczesnym przystosowaniem Muzeum do zwiedzania przez niepełnosprawnych ruchowo. Z istotnych wydarzeń należy odnotować również obchody 100-lecia istnienia Muzeum i sesję naukową zorganizowaną z tej okazji w Seminarium Duchownym w Płocku.

Zwiększenie dofinansowania Muzeum owocowało nowymi wydawnictwami (foldery w j. polskim, angielskim i niemieckim, zbiory pocztówek /malarstwo i rzeźba/) oraz możliwością przesunięcia własnych środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Jednocześnie wydatnie zwiększyła się liczba lekcji prowadzonych w Muzeum z 93 w roku 2001 do 185 w roku ubiegłym. Również liczba zwiedzających wzrosła prawie o 10%.



	Spółdzielczy Dom Kultury

Jest największym z czterech klubów osiedlowych prowadzonych przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową. Podobnie jak pozostałe kluby, organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży prowadząc m.in. sekcje plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, fotograficzne, modelarskie, akwarystyczne, komputerowe. Ponadto organizuje wiele konkursów i festynów, w których uczestniczą mieszkańcy nie tylko osiedla Tysiąclecia. 
Spółdzielczy Dom Kultury realizując zadania w zakresie organizacji czasu wolnego i rekreacji stara się rozbudzać w dzieciach i młodzieży potrzebę aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności.
Przeprowadzony dwa lata temu remont budynku, w którym mieści się SDK, umożliwił m.in. przebudowę sali widowiskowej i zwiększenie jej powierzchni, zaadaptowano pomieszczenia dawnej kawiarenki na pracownię komputerową. Zwiększono również bezpieczeństwo poprzez udrożnienie ciągów ewakuacyjnych.
Ze względu na trudności finansowe, część pomieszczeń SDK jest dzierżawiona przez różne podmioty gospodarcze, sale wynajmowane są m.in. na siłownię, sklep zielarski itp. 
Spółdzielczy Dom Kultury wraz z podległymi mu trzema klubami osiedlowymi jest jedyną placówką kultury na terenie osiedli Dworcowa, Tysiąclecia, Kochanowskiego, Łukasiewicza, Miodowa.













Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego

Działalność merytoryczna
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004 (I półrocze)
Liczba sekcji
76
75
76
75
Liczba osób /uczestnicy stali/
823
829
860
898
Imprezy otwarte /wszystkie organizowane w danym roku/
96
112
118
56
Liczba uczestników /okazjonalnych wszystkich/
18 000
21 000
22 500
9670
W tym:
Konkursy, wystawy
21
26
31
11
Liczba uczestników konkursów i wystaw
3 830
6 050
8 600
2740
Inne /spotkania edukacyjne, projekt “Dialog z Otoczeniem/
75
86
87
18
Liczba ich uczestników
14 170
14 950
13 900
1500

Ideą działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego jest stworzenie szans rozwoju dzieciom i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach wychowania przez sztukę, sport oraz rekreację; prowadzenie zajęć w grupach twórczych, kołach zainteresowań, sekcjach oraz równoległe organizowanie imprez dla dzieci, młodzieży  i dorosłych. W MDK działa ponad  70 dziecięcych i młodzieżowych grup twórczych o dużej różnorodności.  
Placówka posiada dwie filie: Ogród Jordanowski i eMDeKuś  w Szkole Podstawowej nr 23 na Podolszycach Północ.
Średnio w ciągu roku  MDK organizuje około 100 imprez, w tym 4 o zasięgu ogólnopolskim i 2 międzynarodowym. Łącznie bierze w nich udział około 20 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych, co, wraz z działalnością grupy teatralnej, szachowej i sekcji badmintona, sprawia, że placówka jest znana i ceniona w Polsce. Na co dzień współpracuje z blisko 300 placówkami oświatowymi. Jest koordynatorem regionalnych konkursów i działań plastycznych, recytatorskich, teatralnych. 
Pod patronatem MENiS placówka realizuje program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich  “Janko Muzykant”.
 MDK jest stałym uczestnikiem Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego i Międzynarodowych Konferencji Pedagogicznych w Krakowie. Uczestniczy od lat w edukacji proeuropejskiej. W 2000 r. MDK został przyjęty do Europejskiego Stowarzyszenia Instytutu Czasu Wolego Dzieci i Młodzieży EAICY z siedzibą w Pradze. Stwarza to placówce szansę  do szybkiego poznawania nowych zjawisk w kulturze i oświacie w całej Europie. Jest  także okazją do nawiązywania przyjaźni i wymiany między placówkami.
Płocki MDK nawiązał liczne kontakty z twórcami kultury i pedagogami z placówek kulturalnych we Francji, Ukrainie i Białorusi.



Dom Technika

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Liczba sekcji 
14
(łącznie z biblioteką)
15
(łącznie z biblioteką)
15
(łącznie z biblioteką)
	Liczba osób
około
1750 osób 
(w tym czytelnicy-biblioteka 
1060 osób)
około 
1900 osób 
(w tym czytelnicy-biblioteka 
1020 osób)
Około 
2000 osób 
(w tym czytelnicy- biblioteka 1080 osób)

	
	Wykaz wszystkich imprez zorganizowanych w Domu Technika w  latach  2002 i 2003
	
Rodzaj imprezy
	Rok 2002
	Rok 2003
Sympozja, jubileusze, konferencje, narady, spotkania , odczyty
73
55
Szkolenia
4
5
Imprezy różne – występy, koncerty – z udziałem zespołów działających w DT (w placówce i poza)

22

25
Imprezy dla dzieci  (choinki, mini-bale, imprezy feryjne, festyny, konkursy plastyczne)

9

10
Wieczorki taneczne dla dorosłych (bale i grille)
20
13
Spotkania – rozgrywki członków Klubu brydżowego
36
37
Wystawy  i  mini-wystawki
6
7

“Dom Technika” jest własnością PKN Orlen i w całości jest utrzymywany ze środków przekazanych przez Koncern. “Dom Technika” przede wszystkim działa na potrzeby pracowników koncernu i ich rodzin. Odbywają się tam liczne imprezy zakładowe o charakterze zamkniętym.
 Uczestnictwo w stałych sekcjach mają charakter otwarty – dla wszystkich zainteresowanych ale przy naborze brany jest pod uwagę fakt, związania z Koncernem.
	“Dom Technika”, dysponujący sala koncertową jest też miejscem wielu innych imprez organizowanych przez inne organizacje kultury, jednak udostępnienie obiektu odbywa się na zasadach komercyjnych. Ale zdarza się też i bezpłatne udostępnienie obiektu np. Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. 
	W tym domu kultury działają zespoły znane już na terenie miasta: “Petrolinki”, “Petrodance”, Big Band Jazzowy i kilka innych.

	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
	Rok 2004 (I półrocze)
Liczba grup
21
21
21
21
Liczba uczestników zespołu
502
478
546
553
Spotkania, wieczornice
55
36
44
72
Liczba uczestników
4450
5100
4350
2600
Koncerty otwarte
104
55
51
18
Liczba uczestników
12310
20800
10060
7000
Inne 
77
48
50
brak danych
Liczba uczestników
8050
9500
6830
brak danych

	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” prowadzi edukację artystyczną wśród dzieci i młodzieży w Płocku od 1946 roku. Zajęcia prowadzone są w 21 grupach: tańca, rytmiki, śpiewu, recytacji.
	Zespół popularyzuje pieśni i tańce narodowe, regionalne, ukazuje bogactwo i różnorodność polskiego folkloru.
Śmiało można w tym miejscu powiedzieć, że “Dzieci Płocka” prowadzone wręcz wzorowo, ją jedna z wizytówek naszego miasta i najsłynniejszym płockim zespołem tańca ludowego. Zespół jest nie tylko znany lubiany i ceniony w kraju ale także na całym świecie. Z pewnością nie będzie przesadą nazwanie zespołu “Ambasadorem Polskiej Kultury”.
Należy również dodać, że “Dzieci Płocka” chętnie włączają się we wszystkie uroczystości miejskie organizowane przez inne placówki czy Urząd Miasta Płocka. 













Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Liczba klas 
16
17
18
Liczba osób
337
311
331
Koncerty zamknięte



Liczba uczestników



Koncerty otwarte
29
36
46
Liczba uczestników
1600
2120
2600
Inne 



Liczba uczestników




Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego remontowana 
i modernizowana ze środków Ministerstwa Kultury i  z Budżetu Miasta Płocka. 
W 2001 roku oddana została po remoncie część dydaktyczna. To spowodowało, że w roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła działalność szkoła podstawowa dla uczniów. Jest to wspaniałe rozwiązanie, gdyż jednocześnie odbywają się zajęcia z zakresu szkoły muzycznej i podstawowej.
Oddanie nowoczesnej bazy dydaktycznej po remoncie przyczyniło się także do organizacji konkursów i prezentacji uczniów. Na stałe do kalendarza imprez wpisały się Poranki Muzyczne w Muzeum Mazowieckim, cykliczne koncerty w Domu Darmstadt i koncerty w Płockim Stowarzyszeniu Twórców Kultury. 
Organizowane konkursy przez Państwowa Szkołę Muzyczną to:
1.	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny–Stefańskiej 
2.	Ogólnopolskie spotkania Skrzypcowe i Międzynarodowe Spotkania Skrzypcowe (przemiennie)
3.	Konkurs Wiedzy  o kompozytorach.
4.	Konkurs Na Wykonanie  Muzyki  Współczesnej.
5.	Konkurs Wykształcony Słuch.

Corocznie uczniowie szkoły biorą udział w koncertach Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej w Darmstadt, orkiestra ta koncertuje we wszystkich miastach partnerskich Darmstadt (w Płocku koncertowała dwukrotnie)
Cieszy aktywność szkoły i współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kultury.




Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Księgozbiór (ogółem)
313 454 wol.
320 649
wol.
328 149
wol.
Zakupy książek (i czasopism)
7 559 wol.
7 195 wol.
7 500 wol.
Liczba czytelników
30 360
35 084
31 413
Czasopisma oprawne
2 015
2 443
2 254
Zbiory audiowizualne
18
18
18
Lekcje biblioteczne
12
20
38
Liczba uczestników
392
529
776
Wystawy
3
5
19
Liczba uczestników
200
1 800
3 500
Konferencje, sesje, odczyty
12
21
34
Liczba uczestników
460
630
1 200
Inne imprezy 
-
-
-
Liczba uczestników
-
-
-

	Własność: Towarzystwo Naukowe Płockie
Zbiory o profilu ogólnohumanistycznym, ogólnodostępne. Czas pracy katalogów i czytelni skrócono o 14 godzin w wymiarze tygodniowym. 

Biblioteka zyskała rangę dzięki przekazanym zbiorom Józefa i Gustawa Zielińskich, Władysława Smoleńskiego i Aleksandra Macieszy. Po wojnie, mimo rozwoju ilościowego właściciel (TNP) nie potrafił wykorzystać dobrej sytuacji finansowej (w tym dotacje z Urzędu Miasta), by inwestować w przemyślany rozwój zespołu pracowników. Inwestowano w nieruchomości. Od 1971 r. biblioteka posiada status biblioteki naukowej. Nie stworzono jednak zespołu badawczego, nie prowadzono badań, nie ma wydawnictw naukowych. Przykładem chybionego przedsięwzięcia, jest np. otwarcie ekspozycji prac Leona Śliwińskiego.
Biblioteka organizuje wystawy ze swoich zbiorów. Prowadzenie kwerend i lekcji bibliotecznych jest odpłatne.
Ze zbiorów korzystają głównie nauczyciele, studenci, pracownicy naukowi, uczniowie szkół średnich.





Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

	
Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
	Rok 2004
	 (I półrocze)

Księgozbiór (ogółem)
408.357 wol.

365,5 wol.
407.539 wol.

363 wol.
390.771 wol.

356,2 wol.
387.412 wol.
Zakupy książek
12.508 wol.

9,5
14.274 wol.

10,9
12.316 wol.

9,6
4.154 wol.
Liczba czytelników(stałych)
37.779 osób

28,8 % ludności Płocka
37.832 osoby



29,0 %
40.761 osób



31,8 %
33.119 osób
Czasopisma oprawne
4.940 jedn.
5.046 jedn.
5.165 jedn. 
5.172 jedn.
Zbiory specjalne
60.187 jedn. 
59.411 jedn.
60.062 jedn.
59.935 jedn.
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
615
672
588
249
Liczba uczestników
14.540 osób
15.923 osoby
14.741 osób
5914 osób
Wystawy i wystawki okolicznościowe
220
239
221
103
Liczba uczestników
Nie rejestruje się
Nie rejestruje się
Nie rejestruje się
Nie rejestruje się
Udzielonych informacji
139.980
134.213
158.191
brak danych
Spotkania autorskie
36
41
66
39
Liczba uczestników
1.751 osób
1800 osoby
3.256 osób
2584
Inne imprezy 
·	Prelekcje, wykłady,
·	Imprezy artystyczno-literackie
·	Spotkania z bajką
·	Konkursy plastyczne i  literackie

2.069

2.071
958


862
W poszukiwaniu potrzebnych materiałów bibliotecznych Książnicę odwiedza rocznie średnio 500 tys. osób. Szczegółowa analiza danych statystycznych wykazuje systematyczny wzrost wskaźników dotyczących czytelnictwa oraz działalności informacyjnej:


2001
2002
2003
Czytelnicy na 100 mieszkańców
28,8
29,0
31,8
Wypożyczenia i udostępniania na 1 użytkownika
27,8
25,8
28,5
Wypożyczenia na 1 jednostkę inwentarzową
2,2
2,0
2,5
Udzielone informacje na 1 użytkownika
3,7
3,7
3,8

Do dyspozycji czytelników udostępnionych jest 20 stanowisk komputerowych, w tym 12 z dostępem do Internetu. Z zasobów Internetu korzysta dziennie średnio 30 osób.
 	Z uwagi na narastające zapotrzebowanie na szybką i aktualną informację ze strony użytkowników Książnica zmuszona jest do systematycznych zakupów sprzętu komputerowego wysokiej klasy, oczywiście w miarę posiadanych środków. Metodą elektroniczną wypożyczane są zbiory w: Wypożyczalni głównej, Wypożyczalni muzycznej, Bibliotece dla dzieci, filiach nr 7 i 8, trwają czynności przygotowawcze w filiach nr 3 i 4. Żadnych prac w zakresie komputeryzacji nie podjęto jeszcze w 6 placówkach Książnicy.
	Ważnym zadaniem Książnicy, oprócz automatyzacji procesów bibliotecznych jest dążenie do osiągnięcia standardów europejskich bazy lokalowej. Nowoczesna i dobrze zaopatrzona w księgozbiór i sprzęt biblioteka powinna spełniać wszelkie warunki biblioteki publicznej przyjaznej dla użytkowników, w tym również niepełnosprawnych. Niestety, żadna z 3 placówek Książnicy zlokalizowanych w centrum miasta nie mieści się w obiekcie przystosowanym do obsługi osób z dysfunkcją ruchową. Podjazdy dla wózków inwalidzkich posiada jedynie 5 placówek, w tym Biblioteka dla dzieci – obiekt najlepiej przygotowany do obsługi dzieci i młodzieży.
	Usytuowana na II piętrze budynku teatru filia nr 5 jest praktycznie niedostępna dla wielu czytelników starszych i mniej sprawnych. Innym istotnym problemem filii są zbyt wysokie koszty użytkowania lokali oraz niemożliwość dogrzania biblioteki w sezonie zimowym. Niezbędna jest wręcz zmiana lokalizacji	 potrzebny jest lokal bardziej funkcjonalny, najlepiej na parterze, bez barier. 
	Należy nadmienić, że w ostatnich latach poczyniono starania o poprawę warunków lokalowych dla pozostałych placówek Książnicy. Wyremontowano i zmodernizowano lokale: Biblioteki dla dzieci, Wypożyczalni kaset wideo i DVD, Wypożyczalni muzycznej, filii nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 ,12.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w działalności Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w 2003 roku i  I poł. 2004r.

Wydarzenie
Koszt ogólny
W tym sponsorzy




2003 rok

“Cóżem winien żem tak się nabłąkał”  wystawa o życiu i twórczości K.I. Gałczyńskiego oraz sesja popularnonaukowa

7.823.93


3.500,00
Pikniki literackie organizowane na obrzeżach miasta: 
-	Piknik z Anną Onichimowską – Radziwie
-	“Pożegnanie lata” – Borowiczki
3.352,88
2.200,00 
oraz dary rzeczowe ok. 200,00
Konkurs “Pięknie być człowiekiem” XV edycja jubileuszowa

11.075,50

2.000,00
Akcja “Cała Polska czyta dzieciom”
1.275,00
-
“Młodzi twórcy literatury” – konkurs pt. “Trzynastego wszystko zdarzyć się może”

5.363,07

1.300,00
Remont , adaptacja i otwarcie filii bibliotecznej nr 8 na Podolszycach Północ w nowych pomieszczeniach

12.367,67

-



	I poł. 2004 rok

Remont, adaptacja i otwarcie filii bibliotecznej nr 1 w Radziwiu
30.759,00

1.500,00

“Wszystko kończy się piosenką” – wystawa o życiu i twórczości A. Osieckiej

4.061,50

900,00
“Z ekonomią na Ty” – udział w konkursie Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej
zakończenie projektu 15.10.2004r.

5.092,00

5.000,00
Pikniki literackie:
-	“Piknik z Joanną Papuzińską”

5.198,86

2.600,00 (dary rzeczowe)
Akcja “Cała Polska czyta dzieciom”
1.416,14
-
“Pięknie być człowiekiem” XVI edycja konkursu
7.700,00
2.000,00

	Biblioteka Pedagogiczna


	Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Księgozbiór (ogółem)
51.922
52.710
54.112
Zakupy książek
726
606
1159
                                 wypożyczalnia
Liczba czytelników
(zarejestrowanych)
                                 czytelnia
2375


4606
2929


4089
3852


4169
Czasopisma oprawne
2236
2279
2280
Zbiory audiowizualne
749
758
772
Lekcje biblioteczne
8
11
10
Liczba uczestników
245
375
240
Wystawy
-
2
2
Liczba uczestników
brak danych
brak danych
brak danych
Spotkania autorskie
-
-
1
Liczba uczestników
-
-
70
Inne imprezy:
a)	* przyjmowanie wycieczek,
b)	** spotkania metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy 
1

5
1

3
-

3
                                              a) *
Liczba uczestników
                                              b) **
18

62
25

13
-

70

Zbiory o profilu pedagogiczno-psychologicznym, ogólnodostępne, zgodnie z postulatami czytelników wydłużono o godzinę czas otwarcia czytelni i wypożyczalni (wtorek – piątek).
Liczba etatów – należy do najniższych w kraju.
Poza opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi również konferencje, kursy i lekcje biblioteczne dla nauczycieli.
Ze zbiorów korzystają głównie nauczyciele i studenci pedagogiki.


	Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego


	Działalność merytoryczna
Rok 2001
	Rok 2002
	Rok 2003
Księgozbiór (ogółem)
126.500
128.000
130.000
Zakupy książek
839
758
458
Liczba czytelników
2090
2603
2400
Czasopisma oprawne
97
86
85
Zbiory audiowizualne



Lekcje biblioteczne



Liczba uczestników



Wystawy
7
1
5
Liczba uczestników
brak danych
brak danych
brak danych
Spotkania autorskie



Liczba uczestników



Inne imprezy: 
4
3
2
Liczba uczestników




	Własność: Diecezja Płocka
Zbiory o profilu ogólnohumanistycznym, z przewagą publikacji z filozofii, teologii, prawa, historii, nauk społecznych, ogólnodostępne.
Ze zbiorów korzystają studenci Wyższego Seminarium Duchownego, studenci innych uczelni, mieszkańcy Płocka. Prowadzą badania naukowcy z kraju  i zagranicy.
Biblioteka organizuje wystawy, konferencje naukowe, od sześciu lat organizuje m.in. cykliczne spotkania poświęcone kulturze lokalnej.










	Syntetyczne omówienie działalności instytucji kultury

	
Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że w omawianym okresie wszystkie płockie instytucje kultury działały prawidłowo. Każda z nich realizowała swoje cele i zadania statutowe dostarczając mieszkańcom Płocka bogatą ofertę kulturalną. Zarówno koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej estrady, jak i imprezy kameralne, stojące na najwyższym poziomie. W Płocku odbywają się liczne koncerty, wystawy, festiwale, spektakle oraz zdarzenia kulturalne, które z pewnością mogą zadowolić gusta wielu mieszkańców naszego miasta. Nadal realizowana jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży przez instytucje i stowarzyszenia kultury. Jednak konieczne jest wskazanie problemów, które pojawiają się w płockiej kulturze. Najważniejszym problemem jest brak odpowiedniej bazy lokalowej. Sytuacja pod tym względem jest dramatyczna. Od lat trwają rozmowy dotyczące nowych siedzib dla płockich instytucji kultury. 
Płocka Galeria Sztuki mieszcząca się w gmachu Teatru Dramatycznego (który również wymaga kapitalnego remontu), ma problemy ze zbyt małą powierzchnią wystawienniczą. Często niemożliwe jest eksponowanie sztuki współczesnej (duże formy), ale niemożliwe jest także organizowanie prawidłowej edukacji dzieci i młodzieży.
Domy Kultuty (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury) -  nie posiadają pomieszczeń do realizacji tak szerokiego programu edukacyjno-kulturalnego, realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć i zajęć. Amfiteatr będący w gestii POKiS-u praktycznie nie nadaje się do eksploatacji i tylko natychmiastowy remont może poprawić tę sytuację. 
“Ogródek Jordanowski MDK”, Wymaga kompleksowej modernizacji.
Muzeum Mazowieckie - Remont secesyjnej kamienicy przy Tumskiej 8 z pewnością nie rozwiąże wszystkich problemów. Przeprowadzka muzeum, która ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2005 obejmie tylko sztukę secesji. Czynione są starania o rozbudowę kamienicy wraz z przyległymi terenami, to jednak nadal nie rozwiąże to problemu magazynowania, konserwacji i prezentacji zgromadzonych eksponatów.
	Centrum Kinowe Mazowsze - Trudny problem do rozwiązania, gdyż właścicielem obiektu jest Kuria Diecezjalna. Jest to siedziba jedynego kina w naszym mieście. 
Wiele spraw rozwiązałoby wybudowanie Hali Widowiskowo-Sportowej na 3-5 tys. miejsc. Biorąc pod uwagę tradycje “szczypiorniaka” w naszym mieście oraz bliskość stolicy, gdzie koncertują największe gwiazdy estrady można przypuszczać, że sala ta byłaby w pełni wykorzystywana.

Kolejnym trudnym problemem jest niedofinansowanie działalność kulturalnej w mieście. Trzeba jasno określić, że większość działań w kulturze nie jest dochodowa. Edukacja  kulturalna i upowszechnianie jest procesem, misją i obowiązkiem,  a nie działalnością nastawioną na zysk. Dlatego zasadnym byłoby zwiększanie nakładów na kulturę i kulturę fizyczną, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowy rozwój intelektualny i ruchowy naszej społeczności, co spowoduje zmniejszenie wydatków zwalczanie patologii społecznych. Trzeba podkreślić, że większość działań odbywa się dzięki życzliwości sponsorów, o których coraz trudniej.

Bardzo ważne jest także informowanie społeczeństwa o organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Dlatego koniecznym jest jak najszersze działanie mające na celu dotarcie do grona zainteresowanych. W maju 2003 Oddział Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji doprowadził do opracowania 
i wydania informatora “Płock zaprasza – co gdzie kiedy” drukowanego w cyklu miesięcznym w Gazecie Wyborczej a obecnie w Sygnałach Płockich, a także dostępnego bezpłatnie we wszystkich instytucjach kultury oraz w niektórych hotelach. Każdy sposób docierania z informacją jest dobry – np. wykorzystywanie autobusów Komunikacji Miejskiej. 
	
	W świetle tych wszystkich problemów, należy jednak wspomnieć o najważniejszych sukcesach płockich instytucji kultury. Dostrzegano zarówno działalność całej instytucji a także osób działających danej instytucji.
	Książnica Płocka
·	Nominacja do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność artystyczną dla dzieci i młodzieży, 
·	Medal Bibliotheca Magna przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibioltekarzy Polskich za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekoznastwa
·	Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za wyróżniającą się działalność w dziedzinie twórczości, edukacji, upowszechniania kultury i promocje kultury Płocka w kraju (2002)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
·	Została zaproszona jako główna orkiestra na Festiwal J. Kiepury w Krynicy
	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
·	Nagroda Fundacji Kultury za projekt “Małe Ojczyzny” dla grupy podwórkowej działającej przy POKiS-ie
·	Grand Prix Polskiej sekcji CIOFF dla zespołu Pieśni i Tańca “Wisła”
	Płocka Galeria Sztuki
·	Przyznano przez Ministerstwo Kultury Grant na realizację projektu “Nowe Media” 
















opracował: Roland Bury – kierownik Oddziału kultury, Sportu, Turystyki i Rekracj
	Program rozwoju kultury


I. Wstęp

Podstawowym celem do zrealizowania programu rozwoju kultury i sztuki w Płocku jest edukacja kulturalna przede wszystkim dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie kultury wśród młodych i dorosłych mieszkańców Płocka.
Program ten ma zaakcentować rolę kultury i sztuki w życiu człowieka, a także pokazać, że edukacja jest procesem długotrwałym, kształtującym wartości życia i sprzyjającym rozwojowi intelektualnemu człowieka. Obecność kultury w życiu człowieka pozwala na pogłębienie wiedzy humanistycznej, pomoc w wyborze wartości, kształtowaniu osobowości człowieka, inspirowaniu doświadczeń estetycznych, pobudzających wyobraźnię, wrażliwość i twórczość, zachowanie tożsamości kulturowej a także ułatwienie kontaktów z kulturą polską i światową.
To wszystko może być osiągnięte poprzez:
1.	dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne,
2.	intensywną edukację w zakresie dziedzictwa historyczno-kulturalnego,
·	rozbudzanie zainteresowań kulturą, sztuką i literaturą,
·	wyszukiwanie i wspieranie talentów artystycznych,
·	prezentację twórczości artystycznej,
·	wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
1.	mecenat kultury i sztuki,
·	wspieranie działalności wydawniczej i twórczości literackiej,
·	współpracę ze środowiskami twórców i animatorów kultury,
·	współpracę z ośrodkami kultury w kraju i za granicą, 
·	promocję kultury w kraju i za granicą.
1.	nowoczesną bazę kultury


Do realizacji wszystkich celów i zadań niezbędne jest połączenie wszystkich środków, współpraca wszystkich środowisk, które wpływają na kształtowanie osobowości i rozwój intelektualny, tj. rodzina, szkoły wszystkich szczebli, szkoły artystyczne, instytucje kultury, ośrodki i domy kultury, biblioteki, stowarzyszenia działające na rzecz kultury, twórcy i animatorzy kultury.
Harmonizowanie działalności oświatowej i kulturalnej we wprowadzeniu wartości kulturalnych do życia jednostki i społeczeństwa zapewnia polityka kulturalna. Wykorzystując możliwości dotarcia do masowej publiczności w sposób systematyczny i trwały, przy skoordynowanej współpracy z systemem oświatowym, można skutecznie stymulować rozwój i upowszechnianie kultury.
Na politykę kulturalną składa się całokształt celowych i zorganizowanych działań inspirujących rozwój twórczości artystycznej i zapewniających opiekę nad rozwojem środowisk twórczych, wpływających na sposób i zakres uczestnictwa w kulturze poprzez upowszechnianie dóbr kultury oraz rozwijanie aktywnych form udziału w życiu kulturalnym. To także stymulowanie twórczości kulturalnej we wszystkich dziedzinach, zarówno zawodowej, jak i amatorskiej. O zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, czyli należących do zadań własnych gminy, mówi art. 7 ust. l i 9 Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16 z późniejszymi zmianami), zaś organizację życia kulturalnego reguluje Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 22 września 1997 r., tekst jednolity Dz.U. Nr 110, a także Ustawa o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, póz. 48 z 1962 r. z późniejszymi zmianami) zobowiązuje do ochrony dóbr kultury. Ustawa o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, póz. 539 z 1997 r.), ustawa o muzeach (Dz.U. Nr 5, póz. 24 z 1997 r.), ustawa o kinematografii (Dz.U. Nr 88, póz. 554 z 1997 r).


II. Uwarunkowania programu rozwoju kultury i sztuki

Zmiany społeczno-ustrojowe i ekonomiczne w Polsce spowodowały otwarcie i dostępność do kultur innych państw Europy, dlatego ważne jest umacnianie własnej tożsamości kulturowej, a jednocześnie poprzez naukę języków obcych, czyli wzajemne porozumiewanie się, korzystanie z dóbr innych narodów.
Zmiany społeczno-ustrojowe i ekonomiczne spowodowały także przewartościowanie norm społecznych i moralnych, dezorganizację życia wielu grup społecznych, ponadto spowodowały zmianę kierowania życiem kulturalnym i oświatą. Dostępność do nowych środków przekazu i porozumiewania się ma zalety, ale także i wady, które objawiają się spadkiem czytelnictwa, agresją, a także powodują wtórny analfabetyzm. Zahamowanie tych niekorzystnych zjawisk jest możliwe poprzez wprowadzenie zorganizowanego programu rozwoju kultury czy polityki kulturalnej.


III. Główne kierunki działań

/. Intensywną edukację w zakresie dziedzictwa historyczno-kulturalnego przez kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry, nauczycieli i animatorów kultury:
a) nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
b) animatorów kultury w różnych dziedzinach artystycznych.

2. Intensywną edukację w zakresie dziedzictwa historyczno-kulturalnego w systemie szkolnym:
a) zajęcia obowiązkowe przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka),
b) zajęcia pozalekcyjne i aktywność kulturalna szkoły poprzez różne formy: chóry, zespoły muzyczne, teatry szkolne, pracownie artystyczne (plastyczna, fotograficzna itp.),
c) zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego Młodzieżowego Domu Kultury, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka"),
d) zajęcia w szkołach artystycznych (Państwowa Szkoła Muzyczna l i II stopnia, liceum plastyczne).

3. Intensywną edukację w zakresie dziedzictwa historyczno-kulturalnego poza szkolą przez:
a) placówki upowszechniania (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Spółdzielczy Dom Kultury, Dom Technika),
b) instytucje kultury (Płocka Galeria Sztuki, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Teatr Dramatyczny, Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne),
c) biblioteki (Książnica Płocka, Biblioteka im. Zielińskich, Biblioteka Diecezjalna),
d) stowarzyszenia działające na rzecz kultury.


4. Mecenat kultury i sztuki:
a) wspieranie instytucji kultury, placówek oświatowych,
b) wspieranie stowarzyszeń, klubów, towarzystw,
c) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego: zespoły folklorystyczne, muzyczne, koła plastyczne itp.,
d) wspieranie twórczości artystycznej (konkursy, wystawy, prelekcje, koncerty, plenery, działalność wydawnicza),
e) fundusze stypendialne wspierające talenty artystyczne (Fundacja Płocka),
f) popieranie aktywności artystycznej osób niepełnosprawnych (festiwale, warsztaty),
g) szeroką ofertę kulturalną,
h) wspieranie konkursów, przeglądów,
i) wspieranie i promocja młodych talentów.

5. Media a edukacja kulturalna i upowszechnianie. 
Media mogą pełnić funkcję:
a) informacyjną (informować o wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych w mieście),
b) kulturotwórczą przez dobór właściwych materiałów do prezentacji,
c) mecenasa kultury - pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
d) edukacyjną - poprzez prezentację programów edukacyjnych.

6. Dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne:
a) przekazywanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym swojego miasta, regionu i kraju (zabytki kultury, architektury, tradycje, obrzędy - promocja dóbr kultury poprzez orkiestrę, muzea, teatr, galerie, biblioteki,
b) dbałość i ochrona zabytków kultury i architektury,
c) kultywowanie tradycji i narodowych obrzędów.
	Harmonogram realizacji programu

Cele
Formy realizacji
Środki
Realizujący
Termin
Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
Edukacja kulturalna w przedszkolach i szkołach:
·	zajęcia w szkole
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą
·	szkoły artystyczne
zwiększenie lub wprowadzenie wychowania muzycznego, plastycznego, itp. oraz zajęć pozalekcyjnych
·	zabezpieczenie środków finansowych
·	szkolenie kadry nauczycielskiej i instruktorskiej
·	doposażenie szkół i placówek
przedszkola
·	szkoły
·	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
·	szkoły wyższe
proces ciągły
Edukacja teatralna
·	zajęcia w szkole (klasy teatralne, spektakle)
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą 
·	warsztaty dla uczniów i nauczycieli, instruktorów
zwiększenie lub wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych związanych z teatrem
·	zabezpieczenie środków finansowych
·	szkolenie kadry nauczycielskiej i instruktorskiej

·	przedszkola
·	szkoły
·	Teatr Dramatyczny
·	domy kultury (MDK, POKiS, SDK)
·	ruch amatorski
proces ciągły
Edukacja muzyczna
·	zajęcia w szkole
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą
·	koncerty
·	warsztaty muzyczne
·	konkursy

·	zwiększenie lub wprowadzenie wychowania muzycznego oraz zajęć pozalekcyjnych
·	zabezpieczenie środków finansowych
·	szkolenie kadry nauczycielskiej i instruktorskiej
·	doposażenie szkół i placówek w instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający
przedszkola
·	szkoły
·	Płocka Orkiestra Symfoniczna
·	Państwowa Szkoła Muzyczna
·	Płockie Towarzystwo Muzyczne
·	domy kultury
proces ciągły
Edukacja plastyczna
·	zajęcia w szkole
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą
·	wystawy, plenery
·	spotkania z artystami
·	warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli
zwiększenie lub wprowadzenie wychowania plastycznego oraz zajęć pozalekcyjnych
·	zabezpieczenie środków finansowych
·	szkolenie kadry nauczycielskiej i instruktorskiej
·	współpraca z twórcami
przedszkola
·	szkoły
·	Płocka Galeria Sztuki
·	domy kultury
·	nauczyciele wychowania plastycznego

proces ciągły
Edukacja muzealna i historyczna
·	zajęcia w szkole
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą
·	wystawy
·	wycieczki
zwiększenie lub wprowadzenie lekcji muzealnych
·	zabezpieczenie środków finansowych

·	przedszkola
·	szkoły
·	Muzeum Mazowieckie
·	Muzeum Diecezjalne
·	Towarzystwo Naukowe Płockie
·	historycy
proces ciągły
Edukacja biblioteczna
·	zajęcia w szkole
·	zajęcia pozalekcyjne w szkołach i poza szkołą
·	lekcje biblioteczne
·	spotkania z autorami
·	wystawy
·	kiermasze
zwiększenie lub wprowadzenie wychowania plastycznego oraz zajęć pozalekcyjnych
·	zabezpieczenie środków finansowych
·	szkolenie kadry nauczycielskiej i instruktorskiej

·	przedszkola
·	szkoły
·	biblioteki szkolne
·	Książnica Płocka
·	Biblioteka im. Zielińskich
·	domy kultury

proces ciągły
Edukacja literacka
·	konkursy literackie
·	spotkania autorskie
wspieranie działalności wydawniczej i twórczości literackiej
Książnica Płocka
·	środowiska literackie
·	domy kultury
·	szkoły
proces ciągły
	UPOWSZECHNIANIE KULTURY

·	Rozwijanie talentów artystycznych i zainteresowanie kulturą i sztuką
fundusz stypendialny
·	“szkoła talentów”
Fundacja Płocka
·	instytucje kultury
·	stowarzyszenia kultury
·	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UMP
proces ciągły

·	prezentacja twórczości artystycznej:
·	przeglądy
·	konkursy
·	wystawy
·	koncerty
·	spektakle
·	spotkania autorskie
·	festiwale itp.
odpowiednia baza lokalowa (budowa, remont)
·	doposażenie w instrumenty muzyczne, stroje itp.
·	hala widowiskowo-sportowa
·	amfiteatr
·	zabezpieczenie środków finansowych
instytucje kultury
·	stowarzyszenia
·	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UMP
proces ciągły

·	współpraca z ośrodkami kultury w kraju i zagranicą
zabezpieczenie środków finansowych
·	współpraca z miastami partnerskimi
·	wymiana doświadczeń
·	koncerty, konkursy, wystawy, festiwale itp.
instytucje kultury
·	stowarzyszenia
·	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UMP
·	Oddział Promocji Zagranicznej UMP
proces ciągły

·	wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych
zabezpieczenie środków finansowych

·	instytucje kultury
·	stowarzyszenia
·	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UMP
proces ciągły

·	promocja kultury w kraju i za granicą 
zabezpieczenie środków finansowych
·	współpraca z miastami partnerskimi
·	wymiana doświadczeń
koncerty, konkursy, wystawy, festiwale itp.
·	instytucje kultury
·	stowarzyszenia
·	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UMP
·	Oddział Promocji Zagranicznej UMP
·	media
proces ciągły






Ocena możliwości realizacji programu

Po przeanalizowaniu programu, stanu faktycznego bazy instytucji kultury oraz podjętych już działań w zakresie kultury nasuwają się następujące wnioski:

1)	zwiększyła się aktywność instytucji i stowarzyszeń kultury oraz środowisk twórczych,
2)	zwiększyła się oferta organizowanych imprez kulturalnych,
3)	zakończenie remontu Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową zwiększa możliwość upowszechniania kultury w naszym mieście,
4)	na ukończeniu są prace związane z oddaniem do użytkowania kamienicy secesyjnej przy ul. Tumskiej 8 na potrzeby zbioru secesji Muzeum Mazowieckiego,
5)	oddano do użytku lub wyremontowano nowe filie Książnicy Płockiej - Radziwie, Podolszyce Płn., Ciechomice, Podolszyce Płd. wraz z klubem osiedlowym,
6)	zwiększył się poziom czytelnictwa,
7)	otworzono filię Młodzieżowego Domu Kultury - eM-De-Kuś na Podolszycach Płn.,
8)	częściowo dostosowano obiekty instytucji kultury, do korzystania przez osoby niepełnosprawne - Teatr Dramatyczny, Państwowa Szkoła Muzyczna.

Jest wiele zadań do realizacji w zakresie kultury:
1)	brak bazy lokalowej do prowadzenia działalności na odpowiednim poziomie - POKiS, Płocka Galeria Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury, siedziba Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
2)	brak bazy lokalowej dla Muzeum Mazowieckiego – na magazyny i pomieszczenia administracyjne oraz pozostałą część zbiorów (archeologia, historia Płocka, muzeum żydów płockich itp.)
3)	brak bazy do prowadzenia działalności dla stowarzyszeń pracujących na rzecz kultury,
4)	brak hali widowiskowo-sportowej,
5)	konieczny jest remont kapitalny płockiego amfiteatru,
6)	konieczny jest remont kapitalny Teatru Dramatycznego,
7)	niedostosowanie obiektów kultury - POKiS wraz z Domem Darmstdt, Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej, Płocka Galeria Sztuki, Młodzieżowy Dom Kultury do korzystania przez osoby niepełnosprawne
8)	zwiększenie działań ukierunkowanych za pozyskanie większej ilości sponsorów.



opracowanie: Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska, Roland Bury – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
PROPOZYCJA STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU PŁOCKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI

I.	Wykreowanie Misji  Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki sprawnym, kreatywnym i odgrywającym wiodącą rolę w środowiskach twórczych organizatorem imprez 
i koordynatorem projektów kulturalnych w Płocku.

I.	Propozycje kierunków  rozwoju i celów strategicznych:

1. Kierunek rozwoju: ORGANIZOWANIE STOWARZYSZONEGO I AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO - EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ ORAZ KREOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W KULTURZE I SZTUCE

Cele Strategiczne:
·	upowszechnianie sztuki nieprofesjonalnej oraz unowocześnienie i zdynamizowanie form wspierania amatorskiego ruchu artystycznego
·	stworzenie warunków dla rozwoju nowej twórczości - wzbogacenie oferty programowej obejmującej różnorodne dziedziny kultury i sztuki w sferach: animacji kulturalnej i edukacyjno – oświatowej
·	kreowanie i realizacja projektów łączących różne dziedziny sztuki i formy przekazu zmierzających do integracji środowisk twórczych na forum lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
·	stworzenie bazy programowej i lokalowej dla łączenia funkcji i programu instytucji i stowarzyszeń oraz pomoc przy realizacji wspólnych projektów

2. Kierunek rozwoju: ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH SPOŁECZNOŚCI PŁOCKA POPRZEZ IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY I PROFESJONALNĄ ORGANIZACJĘ IMPREZ I WIDOWISK

Cele strategiczne:
·	pozyskiwanie produkcji artystycznej oraz promowanie lokalnej twórczości artystycznej z wykorzystaniem impresariatu artystycznego
·	ugruntowanie roli POKIS jako producenta i promotora widowisk artystycznych również o charakterze multimedialnym i interaktywnym
·	stałe podnoszenie poziomu artystycznego cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów unikalnych i autorskich
·	stała współpraca w pozyskiwaniu międzynarodowych zespołów artystycznych i twórczych dla zapewnienia wymiany kulturalnej i mobilności artystów i dzieł
3. Kierunek rozwoju: WIODĄCA ROLA POKIS W PROCESIE REALIZACJI PROJEKTÓW KULTURALNYCH MIASTA

Cele Strategiczne:

·	realizacja projektów prowadzących do społecznej i kulturalnej rewitalizacji Starego Miasta
·	wykreowanie POKIS jako lidera instytucji kultury i sztuki w Płocku w oparciu o organizowanie i koordynowanie wspólnych projektów edukacyjno – artystycznych
·	racjonalne wykorzystanie majątku instytucji dla generowania stałych przychodów oraz poszerzenia spektrum możliwych źródeł finansowania działalności kulturalnej.
·	efektywne zarządzanie finansami instytucji z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania przeznaczonych na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowo – historycznego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu
·	pozyskanie bazy lokalowej dla działań programowych POKIS – p r i o r y t e t!

4. Kierunek rozwoju: KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEJ PROMOCJI ORAZ DIALOGU I PRZENIKANIA SIĘ KULTUR W KRAJU I ZA GRANICĄ.

Cele Strategiczne:
·	aktywizacja współpracy z miastami partnerskimi Płocka oraz pozyskiwanie nowych partnerów dla realizacji poszczególnych projektów
·	realizacja międzynarodowych projektów kulturalnych i pozyskiwanie funduszy ze środków UE
·	przywrócenie wiodącego celu Domu Darmstadt jako ośrodka promocji polskiego i niemieckiego dziedzictwa historyczno – kulturowego  i tym samym pierwszego ogniwa współpracy europejskich instytucji w ramach Centrum Kultury Europejskiej.

I.	Założenia i zadania do strategii rozwoju Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

Realizujący:				Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Współpraca instytucjonalna: 		Urząd Miasta Płocka

·	Krajowe Punkty Konsultacyjne dla Programów i Inicjatyw Wspólnotowych
·	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
·	Biura  Informacji Europejskiej
·	Biura Współpracy Międzynarodowej Miast Partnerskich Płocka
·	Ambasady i Instytuty Kultury krajów UE
·	Ambasady krajów Unii Europejskiej 
·	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych
·	Ministerstwo Kultury
·	Ministerstwo Edukacji

Inni preferowani partnerzy:		
·	Zespoły amatorskiego ruchu artystycznego 
·	Stowarzyszenia  działające na rzecz zespołów POKiS
·	Organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje kultury prowadzące samodzielną działalność.
·	Narodowe Centrum Kultury
·	Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
·	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów  “Klanza”
·	Agencje Artystyczne i Rozrywkowe
·	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
·	Związek Miast Nadwiślańskich
·	Agencje Artystyczne i Rozrywkowe


·	utrzymanie w strukturach POKiS, reprezentacyjnych, miejskich zespołów artystycznych o wysokim poziomie artystycznym i dbałość o podnoszenie ich poziomu artystycznego
·	promowanie nowych efektywnych metod kształcenia i stworzenie podstaw dla rozwoju nowych form twórczości i aktywności twórczej poprzez podejmowanie działań instruktażowo – metodycznych w rozmaitych formach: szkolenia, warsztaty artystyczne, seminaria, sesje doskonalące, plenery artystyczne adresowane  do młodzieży, pedagogów, środowiska akademickiego i animatorów kultury oraz poprzez inicjowanie  szkoleń  w zakresie prawnym i finansowym (pozyskiwania funduszy europejskich, prawo autorskie i prawa pokrewne)
·	Organizacja plenerów i warsztatów w celu wzbogacania oferty programowej  i inspiracji do tworzenia zintegrowanych projektów artystycznych oraz promocji regionu i jego walorów turystycznych, historycznych i rekreacyjnych - wspieranie talentów ale także proces socjalizacji poprzez sztukę
·	Wyodrębnienie w strukturach POKiS przestrzeni kulturowej dla aktywnej młodzieży, pragnącej realizować swoje projekty w nieformalnych grupach,  przy pomocy wyspecjalizowanej kadry merytorycznej POKiS jako ważny czynnik w procesie socjalizacji i wspierania nieformalnych grup i twórców (Kluby artystyczne, galerie, formacje muzyczne – w tym zespoły rockowe, garażowe, kawiarenki muzyczne itp.).
·	wygenerowanie miejsca integrującego środowiska twórcze, w którym realizowane będą projekty, z uwzględnieniem wiodącej roli POKiS, jako partnera  stabilnego z silnym zapleczem organizacyjno – technicznym – w tym interdyscyplinarne, interkulturowe projekty artystyczne prezentowane na obszarach historycznych i atrakcyjnych turystycznie: Starówka Płocka, Wzgórze Tumskie, Skarpa i nadbrzeże Wiślane
·	utworzenie Forum Inicjatyw Kulturalnych (na bazie  Rady Konsultnantów), złożonego z przedstawicieli towarzystw i stowarzyszeń oraz twórców indywidualnych - ukierunkowanego na wspieranie społecznych inicjatyw w różnych dziedzinach sztuki -  połączone siły pozwolą na integrację, efektywne ekonomiczne zaplecze. Płocki Ośrodek Kultury i sztuki może stanowić bazę i oferować merytoryczną pomoc dla organizacji pozarządowych, związki i stowarzyszenia twórcze stanowić mogą ciało doradcze i radę konsultantów dla działań POKiS.
·	powołanie Płockiej Komisji Wydawnictw w celu zintegrowania środowiska literackiego i racjonalnego wykorzystywania środków przyznanych na działalność wydawniczą
·	Powstanie profesjonalnego impresariatu artystycznego  - Skierowanie oferty programowo – artystycznej  do instytucjami i przedsiębiorstw działających w regionie w zakresie organizacji na ich rzecz imprez okolicznościowych. Impresariat zewnętrzny - prowadzenie komercyjnej działalności – sprzedaży koncertów, spektakli, widowisk. Działalność impresaryjna na rzecz zespołów działających w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – sprzedaż i promocja na zewnątrz (druk ulotek, marketing, marketing bezpośredni, prezentacje multimedialne, prezentacja ofert, targi kulturalne, dni otwarte, itp.). 
·	Podjęcie współpracy z profesjonalnymi  zespołami muzyki poważnej i rozrywkowej - podpisanie  stosownych umów i porozumień  dotyczących zasad współpracy z zespołami profesjonalnymi działającymi w strukturach POKiS w celu ich promocji oraz pozyskania dodatkowego źródła dochodu dla POKiS z przeznaczeniem na działalność statutową.   
·	opracowywanie scenariuszy i  organizowania imprez okolicznościowych dla firm i instytucji: choinek, bali karnawałowych, itp., wynajem sali, nagłośnienia, oświetlenia, transportu w celach komercyjnych
·	organizacja cyklicznych miejskich przedsięwzięć kulturalnych,  koordynacja projektów: zapewnienie logistyki przedsięwzięć i propozycji programowo – artystycznych.
·	zintensyfikowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej - Inicjowanie działań w pozyskiwaniu zespołów artystycznych z miast partnerskich, oraz krajów UE,  promocja dialogu kulturalnego, wzajemnego poszanowania kultur i historii narodów Europy. Współpraca z państwami członkowskimi oraz kandydującymi, nawiązanie współpracy i intensyfikacja kontaktów z Biurami Promocji zagranicznej miast partnerskich, prezentacja projektów, zachęcanie do współpracy i do realizacji nowatorskich pomysłów na terenie państw - wspólne wędrowne projekty artystyczne, wystawy fotograficzne i plastyczne 
·	powołanie Galerii Sztuki Naiwnej “Oto Ja – sztuka Art. Brut”,  w celu promowania osiągnięć niepełnosprawnych twórców 
·	! efektywne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej a docelowo pozyskanie nowej siedziby z przeznaczeniem na działalność statutową, w której zlokalizowane będą pracownie muzyczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie,  sale konferencyjne, wystawiennicze i widowiskowe –  p r i o r y t e t !  Docelowo pozyskanie bazy na terenie Starego Miasta, usytuowanie instytucji kultury w historycznej dzielnicy miasta, co pozwoli na zintegrowane działania kulturalne na Starym Rynku, na Wzgórzu Tumskim, w Amfiteatrze i Nadbrzeżu Wiślanym.
·	współdziałanie z innymi podmiotami sektora kultury w mieście i lokalizowanie przedsięwzięć artystycznych np. w obiektach sakralnych (np. Bazylika Katedralna, Kościół św. Jadwigi, Kościół św. Bartłomieja), historycznych i zabytkowych (siedziba Muzeum Mazowieckiego, Towarzystwa Naukowego Płockiego) a także w nowoczesnych obiektach (sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, Teatru Dramatycznego)
·	Generowanie stałych przychodów poprzez udostępnianie i wynajem sal widowiskowych i konferencyjnych, prowadzenie usług plakatowania, sprzedaży pamiątek, wydawnictw, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, pokoi hotelowych w Domu Darmstadt. Dodatkowe źródło finansowania działalności podstawowej POKiS  stanowić może działalność zewnętrzna Biura Koncertowego  (sprzedaż koncertów, spektakli – produkcji POKiS) oraz prowadzenie usług w zakresie organizowania imprez okolicznościowych dla podmiotów zewnętrznych. 
·	Rewitalizacja Starego Rynku przez cykliczność zdarzeń kulturalnych 
·	opracowanie planu imprez letnich, we współpracy z pozostałymi instytucjami i organizacjami miejskimi.
·	podejmowanie zintegrowanych i organizacyjnie powiązanych projektów i programów dających możliwość większego i pełniejszego wyrazu artystycznego oraz obniżenie kosztów 
·	aktualizacja i rozbudowa bazy danych zawierającej informacje o zespołach artystycznych działających w miastach partnerskich, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z zespołami i ich twórcami. 
·	tworzenie międzynarodowych projektów edukacyjno – artystycznych realizowanych w Płocku i miastach partnerskich
·	pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE oraz fundacji 
·	promocja zadań własnych instytucji ale także współpraca i pomoc w promowaniu imprez organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 
·	przeznaczenie  w budżecie finansów na promocję i reklamę 

I.	Spodziewane efekty: 

·	Stałe podnoszenie poziomu artystycznego grup działających w strukturach POKiS, 
·	spełnianie funkcji kulturotwórczej, integracja środowiska przez sztukę 
·	powstanie Forum Inicjatyw Kulturalnych, a w rezultacie wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju kultury w mieście.
·	Efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, minimalizacja kosztów, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, wzbogacenie oferty programowej. 
·	Zwiększenie oferty programowej,  wielotematycznej oferty kulturalnej dla mieszkańców.
·	stworzenie atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów zintegrowanego programu kulturalnego o różnych formach przekazu zawierającego również aspekty edukacyjne. W znacznym stopniu wspólne działania wpłyną na zintensyfikowanie kontaktów i produkcję wartościowych przedsięwzięć , właściwej zintegrowanej promocji i częstotliwości prezentacji. Ważny jest aspekt ekonomiczny a w nim udział finansowy każdego z partnerów.
·	Minimalizacja kosztów w procesie realizacji imprez i wydawniczym, wspólny cel w dążeniu do efektywnego wykorzystania nakładów finansowych i tworzenia racjonalnych i atrakcyjnych projektów edukacyjno – artystycznych.
·	Otwarcie na kulturę krajów UE i spoza obszaru UE, zwiększenie mobilności ludzi i dzieł oraz partnerskiej wymiany w dziedzinie kultury; umożliwienie licznym i różnorodnym grupom społecznym pełnego korzystania z proponowanych form aktywności kulturalnej
·	integracja przez sztukę, zwiększenie kontaktu osobom niepełnosprawnym ze sztuką i środowiskiem
·	Efektywna gospodarka finansami jednostki poprzez połączenie środków z dotacji Urzędu Miasta ze źródłami zewnętrznymi. Organizacja projektów o charakterze regionalnym również we współpracy z partnerami zagranicznymi.
·	Dodatkowe źródła przychodu, efektywne zarządzanie finansami instytucji w celu zwiększenia środków przeznaczonych na statutową działalność instytucji i utrzymanie obiektów.
·	właściwie i umiejętnie rozplanowanie  i promowanie imprez w sezonie kulturalnym
·	Wzrost zainteresowania kulturą innych narodów, pozyskanie partnerów do realizacji projektów - mobilność artystów i młodzieży, poznanie kultury i dorobku artystycznego zespołów, wymiana myśli twórczej.

I.	Program

Program do strategii stanowią plany roczne instytucji.
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