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Barbara Kurowska 

PROGRAM DILALANIA MUlEUM MLASTA LODZl 

MUleum MI8$ta loclzi - mltlJska il1stytuqa kultury powolane 42 lal;: temu j m.esmcpl SM1 
w oajban1zet okaza/ym bultynku tnlasla patuJ Izraeta f'olnansk!egO. w okiesie ostatnch tal za1facitJ 
5~ lO~moSC POO'limo POWOUrEgO poteocJalu ~!rakcYll1a sledliba, pokame, t:cz~ ponad 6VXXl 
obiekt6w zblory I wykwalifikowaM kadra, Muzeum prawie nil! iest obecne w !Wladorrclci mieszkcwlc6w 
lIlIaSla, ale przede wszyslki1l w mewystarczaj'tl=Yffi S\OpIllU realizu,o mlS~ 

Poniowat IXlOO5Z\: wrlltenlO, te pJ"YUI l pow0d6w mote byC lakl. IZ mSla Muzeum me zostala 
wyrab1ie sl~rmulowafla i zapisMa by slaoowit swego rOOlaju Ilrogo .... skaZ, propono~ nas~puJ~ JOJ 

""""." 
MISJA. MUlEUM MIASTA LODll jeSt uSlal'lic.lne poZllawame. ochrona przyblatame 
i upowgzechnianre nrepowl;ualnego dZJedzlCIWa hlStonIlodzJ. czynlOlle dla IeraZn~' pl'ZySllych 
pokoleO, a takie, poprzez dlJaialnoS<: badawczq edukac'(]nq i populal)zatorsk'l. or~z rea lizacJ~ 
przed~Wl~ kulturaln)'Ch i artysryczoych, ks.zla11owanie poslaw ludZi sWladomych swej lO~samoSci 

Zalem podWle lostan'!. kompleksowe dZlai<ll11a w wymku kt6!ych Muzoom Mlasta loclzi realizuJi¥= 
wylYCZOIlq mls~, slanie s~ alrskcYJl1'1. Plogramowo, lI\ulMyscyphnarnll., oowoczesnq. dynalTllCZll<!. 
IIl5ty\1JCfq, dliaIaJiIC1 lQIXInie l obowL¥uI'Fymi w XXI WIeku standardani, prlYlazn'l. wszyslki1l 
OOWllldzaj<I.CYm, paystosowanq dla os6tl Z rOUryOli niepclnospra'M1O~c i aml • Z ntepeinospr~wnoScia. 
inleleklualna w stOPf}IU lekklm I srednlll1, gklchych. n~WKlornych I ocMlmnia/ydl: centrum tycia 
spotecznegc integrufilC!l!lO pokOiet1I<1 I J!ldnocze~ie mlCtscem otwartego dos~P'J do Il1lormaqr, wredzy 
i ~ullury (takle dla os6b ZagrotOflych W)'~llJCzenlarTIIJ, miel>C&m OOpoczynku I 7abawy dla ~!eJ rodZlny 

Dzreaorn w zwredza'l1lJ towarzyszyt btdzre mUlealna maskolka roboczo nazwana MuMrl.o (ml(! 
lOSlanre wytl(wre w wynl~U konkursu), k16ra jXIfOlWi slQ takie w mUlcalnym sklepre z paml~lkamr 
w rOfmie paytulanek breloczk6w, wydrukow n~ T .;tllrtach poduszlcac:l\, lorbach ,jp 

Pam~1ajqc 0 tym. te kaMe OlIll6Um lunkqoou,re dla publlCZllOScI ad wrzeAnil bie~cego roku 
zmlenlone zOSlln~ dni I go<lzlny otwarcla MUllum co moie korzyslnie wp/yn;¢ na Irekwenqq 
W ZWI¥ku ~ tym ponredzialek ~ZlEI dnlfffi. kredy Muzeum bQdZlE! nreczylVJe ilia zwredzaJqcych 

r nalamas! w Pi'l.IKI ~ZIe olwarte lak ritw sobo4.y i nlcdZJe~ w godzmar.h 12 OC - 18.():U·"'''''Mh~-t..hcv 1:0.- t ZIh, .. n. 
L. -1 Muzeum Mlasla lodZi tJ¢z18 otwarte na SWIat i pollteby publtCZnOSci. co oznaczat bQdzre 

prze/llE!SlE!flle ll3cisku Z "octuooy przedmlOtu" na .oddanIB Mureum spolec2e!'lslwu" czyh B(M~ 
i Irellwonqq 

Dl~ wypracowanE!j olw3/'lOki w Cli!9U najbtizSl}'Ch lat Muzeull1 stanlB sl(! J6dnym I Istolflydl 
powod6w, dla k16rych wano przYJ6d1oc 00 lOOzl 

B¢2lI! Ilslylucjit IIIteleklualni\, ,rednakte ~;,w00ll szrywnego. klqpu~ kreatywnoot I OIwarlDSC 
na SWiatOWE! trendy gorsetu Ola OOWl(!dzalqcyct1 ~11O partnerem, kl6fy Ole nudZi, 1 k16rym wallO 
spolykae SJ9 I'IlfIlol<Jolllie 

Zapocz<!.\I<OWiWly lostanre oowt elap w rozwOfU InslylucJl Utworzon~ 7Os1<1'11& praccWllI<l dlQllaIrz3Cji 
zbion'lw, a naste'prllE! wdrolony I sukcesywme rozWljany Woces drgltalizacYJn, W elekcre powstanie 
WlrtUalr\e Muzeum Mlasta LOOli. gdZI8 zdl9ilalil'l'lW<lf\9 zblOl"y preronlowane b¢q OlIn 18k. by 
zainteresowac lak n8j~ksza IICZ~ OOborcow W tym eclu dodaillowo prcwadzony ~lre przez 
pracownlk6w merytoryCU'lych blog eksperckl. k16rzy ta. droga ~q dzreli/: s" t odbiorcaml wynikaliM 
swoichhadar'l 
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Dzlatalnott wydawfllcza Mllzeum ltlailzowana bqdZJe gIOwnlll poprzez towarzrsZi\C8 wystawom stalym 
i czasowym atrakcyJnfI I pr2ejrl)'Ste pod wzglf:dem ~ Ofaz WlZUante alr~ pubbkaqe 
Z8Wle!3jltOO zarOwno IIlfoonacJS 0 cIlaraktem! &lkJi<.acyJllrm, jail. I przybhi8f'tCe I popularyzuJ<\C8 w.ed~ 
o lbIoraCh t.luzeum Ponadto regulamte katdego mteSl~ wydawany bt:llie folder zawierill¥Y 
IfIlo1maqe 0 bte~ ofert:ie prograrnowet. a fOwnoIegle 1 nim do intemlUVIw rozsylany ~1le 
nflws1ener 

NielW)'k1e IStotn)lffi ilia prawKllowego fu~ia Mllzoom zagoomemem JElSI mafkenng, inlormaqa 
I prorfIOCjil DZlaianla marketlngowe zosiana. sprofflSjona~zowane (Iltworzente Dzi~ PI"OI1'IOCP 
i Markett'tgu). Prowadzone ~ z uwzglQdrueniem wszelloch dZlatail milliFYdl na ce/u skuleane 
dQClefllnIll z n!ormaqarTII 0 Muzeum, )&gO zbIOraCh I oterr.Jfl pI'OQraffiOWeJ do jak ns)&zl:lf""...zog.o glOM 
potencjalnycll odWHJdzaj~ za poMedni:\wem m i'I medibw klasycznyc, (Iokaine regionalnfl. 
ogbkIopoIskIe - prasa, radIO, te\eWl2J8).)ak i tntemetowych 

Ponadto prowadzone ~a. nasll1ptJjIp dzialarua aktywna obecroo$¢ w kAu ~ 5efWIS8cIl 
spo/eczI'lotciowych (np Tweeter, VIITl8O, Facebook, Instagram, Fllckr, You TubE!. Google, . PII11I!1'est); 
wspOlpraca z portalaml ~yn1llUl\lIfle. IUrystyce i lnlormClCYJlyrN. wdt'atanie programOw I akqi 
I kampal'lll ProIllOCWlych, wpra.wadzente w przestrl8rUe Mllzeum system OR 1wd6w. k\6(e Z3WIe!'ac 
bQd'\ informaqe 0 wybranyclllr&gml!l1loch palaeu, elellll!f1tacll eksjXJzYClI, dzlalEllno&ci Muzaum 

Strategla mane\Jl1gOW8 bQdzIB s)'Stematyczme, k~ent11le ulepsZana 

Dla 5pl'ilwnogo kornpIaIr.soweg dlIalama Muzeum 'Miro!ooy lQslNue system zarz,.u:arlIil 
procesowego wspomaganego syslemem eleklronlCZfl)lffi ADONIS - na~dzlem wsp!t!raj~ym kon t~ 
larz;P:Z'!. 

W \lybie pib1ym zmody!ikowane lOSIsn'!. w celu lepuego doslosowal1la procedur do specyfiki 
Inslytuql j fOlWiqzar'i slO9Owarlydl w praklyce dolu.lI'nenty tworzqCe spOfoy system lWi¥any 
z !unkqonow1l1tem w Muzeum kontroli zarz<tdCZEI! 

Ponadlo pod1:le zostal'\il. dZlaliJrua, W W"fIl*u ktOryc;h utworrnny 2OI1anie zespOl audytOf'bw 
we~trznycll81stemu zarz~ZNlla procesow&gO, 1ct11adantem bQdZIe - od rokll 2018 - nleza~jm 
ocena proces6,y system6w oraz prooedur IStnllfitCYdl w Muzeum 

Pilnie pod~te zostana. dZiaianla nad procesem opracowanla (wypracowa'1iil) .trategll rozwoJu 
Muzeum ~ 10 stralegla komblnowana. t<lCl<l.C8 straleg1$ rozwojoWl\ ZE strateg1i\ naprawcll\ 
l )Eldnel strony nastaWlOl'lIl. na reo"giWIlzacjf,! (w lWI;¢tu z dotye:hczasoWYIl1l zaoochal'llaiTU i brakaml). 
z drugieJ ukianinkOW3ni\ na slvlOrZenle mechanwn6w zabezpi8C2~ Mllzeum pr:zed potenqalnymi 
z~rrznyni i ~yrri lagrn8l\lami KompIek!lO'M1 obejmowac b¢m zar6wno strukturQ 
Ilunkcjooowane Muzeum,)&gO olertQ prograrnoWl\, finanse, Jail i zesp61 pracowni<.6w 

Gl6wNE CELE STRATEGlClNE 

I Rozw6J lntlytuc)on.lny 

1 Pod""YWen e s!aCrdar(!u iIlfrastruls1\IN - tlwestyge (remonl. ItIWitallZlIqa i rno:iemlZ8Cla Palacu I K. 
Poznanskleg(l, k!mef1icy przy pi WoIno$Q 2 "NI"az 1 dZlEldZII'Icem, oraz prz'fpatacowego ogrodu; 
pozysksnte oowych powter2Chni wystllWlef1n1czych, edukacy)nycll, magazynowych. biurowych. 
fekteacyJllych Pf8IXIwru ktvlserwalOfSkdl); 

2 Mo(Mlkacia ~Ifllktury organizacytllli (dostosowanlEl struktury organinw:yjnej XI rozwoju IfIStyllJCji, 
w przys1to$Cl wyo:Ir~1EIN9 nowego oddZlSiu Muzeum - KamienIcy WIEIIoch lodZlan pay placu 
Wolno&ct 2; okratlen~ zasad funkCjOflOW3m3 WElwnQtrmego Muz&um oral wsp6/prac:y Z irmymi 
loslytuqamll organizaq3JT1l). 
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Uwatam za niez~ne wprowadzenle lml3n W prleslarzalej, runkqonur¥:ej od kilkudzies~ lal 
zatomizoWMel slrull;turze organizacvroer 

Zmni9jS200a lOslanH: lic.zba dZlal6w meryloryczn)'Ch Badaruem WIeIoaspeklowych dziej6w lodzi. 
opt'acowywarnem proJeI!tOw 1 program6w wystaVt'1eflnICLyd'I ooukacyrnyd'll populell)'Z810rskich Ziljma. 
SIll pracownlcy Ozial6w HlStOrycznegO, Prograrnowego 1 Edukar::,i Nowymi jednostkami 
organtZaC)'ll\ymi ~a.. talde Dzla1 Promcx-f t MaJ1<:etlfl911, Ozlal Kadrowo-PJa::owy oraz DZiallnwestyqj 
I Projekt6w, kt6rego zadanH:m ~lle m~y mnyml pozyskiwame srodkbw fX)zab'JdieloWych 

W nowej Slruklllrze orgOO11ilCY11eJ laslqpc.a clrektora odpowiedzlalny btdlie min za nadlOlowanle 
plir06w 1 projekt6w mwestycyjnydl tOOlYC~7asowym laslqpcom podiegal nwsre p'M !Mi)'IOrYcmy, 
00 Vf po::<:;palywle n~bhzszych lal - reataac" dutyd'll IT1l1Icjslych pt'ojl!kt6'11 Inwestyc)'lnycl1 wymaga 
zmlany) 

3. Zwmszeme sorawDOSci orgaOlzacv incl (wprowOOlonle syslemu zarz~ililia procesowego 
W$pOmaganego syslemem eleklronitln)'fTl ADONIS· usprawniCme systemu komoolkacji wewnq1fZfle" 
delegowarue zadan I kompetOOCl1 00 poszc.zegOlnych kom61ek organrzacYjl1ych; 5ys l~atyczne 
udoskonalarue, uaktuafolarlie pnx:edur I bal danydl m~ wp/yw na sprawne iunkqonowallle 
Mmum, wprowadzeme progratnu woIontanackiego - woIontariat Indywidualny, grupowy, kr6tko
i dlugoterminowy; wolontanat 5.!kolny, woIontmial senlOfow) 

::!~~:~~:;~::~ (lnrzqdzali le zhlorarm W OparclU 0 brylyjski standard normy dla poHlykl clokumenlaCYJflEl i proces6w zarza.dZ<lnta 
zblOfllffii muzealnymi, Zbiorow popr!ez el lm l~ <lCI9 obiekt6w l~nych, konsekw~tr.e 
budowame kolekCjI: kooserwaqa mUleall6w- oprocowiWlle I wdroleme poityki dlgllahzaqi lblorOw 
zgodnie z zakUefliami Wleloletmego Proj!.o/(lil Rzi¥lowego Kullura+ oraz ~wl atowyrm kl6runkaml 
w I1Owocze~nej arctllwizac~ zblor6w muze~ych, Vf Opal"CIU 0 J(atalog dobrych praklyk dIg,tallzacji 
oboeIo;t6w muzealnyClt" NIMOZ): 

5 Podnieslerlle slopma lakoki wyoosa1t!rlia IOChn~ (wyposaierle wszystkdl Obiekt6w 
w proleSjOl1alny ~~1 Il!Ctmiczny Z~bc:ZpIOCZ9ji\CY, moniIOlllj'ICY, e ks~olY'yjn y magazynowy, 
kompleksowe wyposaienlll obiekt6w w sys~)my 1 urzqdLema IlkWlduli\C6 barery lWl¥ane z r6inego 
rodZllu dys!un~cJami. systamatyczny rozW6j kOfl1!JUleryZaqi wyposa1eme teclmlczno-sprz"1towe 
praoownl fongrafll I cllQilall1aq zDlor6w utworzenie I wypDSatente speqalistycZnych pracownl 
konsefWaloftluch maiars!WI, paperu, clrewlla metalu), 

6 Profes!O!!3izaqa dZ!atalnoSt! mirkellflllOW&[ (opracowame stralegl markebn'PN!ll Z uwzg~f1Ieflllll'Tl 
segmenlaCjl rynku odblorOOw of arty Muzcllm; upoIl<tdkowame Idenlyfikcql wizualnej Muzeum; 
promoqa oowych szlak6w I kleiek ZWJe(fzania. wzmocnierue wsp6/prar::y Z mediami Ioblnyml, 
regionainyrrM I og~skl1rll; uruchoollenlo nowej responsywnej strony mtemetowej spelnilJi!C6I 
l!o')"Okie standarcly dost"1pnoSci .dla wszystkdl' - InformaCjIJ \II poIsklej i ang131$IueJ wersjI KlZyt.oweJ, 
a cI~ odpuNa1nlelTlu oprogramowdnlu sM~ osobom nll.'Wldomym, ociCfl1Mllym, 51aoo WPCIz,.::ym, 
g!uchym); 

7 Podnl6slf!fie rangl MUleum (dZlai3jiIC Z pozycj l .nadrablania Slraconego aasu', podwle zostana. 
starania ptowadZip! dO uzyskama wpisu do Pailstwowego Rqcslru Muze6w czlonkostwa 
\II presbiowych Ofg.Yllzaqad1 bfoorowyctl, w Iym min, MIQdzynarodoWf!j RadZle Muzoow ICOM 
ZWlqzku Muzrow PoIsQ:h) 

II. ROMj oferty programoweJ Muzeum 

1, RolW¢I dzIa!OOo$g ekspozY9Kl'I {modrmlzaqa wystaw staiych; przyi/Olowanlll scenanusza 
i rllafizacja oowych wystaw slalych w sii1dLlbll! gIOwnej - palacu Izril9!a K PornaMkiego 
z odtworzenle<Ti Wf"II;Irz: reprerentacvtnycl1 \II ~~rzyclle gIoW!1)'m, vwIg~nllj~ .Muzeum MleJsca" 
i pr9zentac~ ilmowej l1 islO11I palacu, orill w k.lll1temcy przy placu Wolnoki 2 w tym rn" Panteonu 



WtelkJch lodZlalt tustor,'t:meJ k/IITI1MCy ~skJej 0flIl wystawy S:aIej Muzeum Sportu 
I Turystykl; Jtworzeme Muzeum Wllualnego, opracowanlEl standard6w .kIe~ej( zwi!ldzanla" 
OOstosawan)'Ch do wanant6w prazantacjl olarty i rodlllju os6b odWledza]<\Cych), 

RealllOwallll ~ wyst&wy stale, czasowe I objazdowe, 'II' ~bIe Mweum (we wszystloch 
Oddnlr.K:h) i polil ~ - 'II' KfiltU I Zil gr8l'l~ (nalaty lW~szyC lilSl\lQ \eIytorIai1y prezenlaeji) Lczba 
ekspozyql cz~ lOSliJll6 OIjrat\lCZOOil - 'II' m-,il zasady .mmej l/Iatly ~. 

Urol/llalCOl1a zostanlEl tematyka wystaw wy~ paza masowe 'II' 05tatnlCh latach prezentowarll9 
malarstwa, na korlySC r6~l'lOfodnych zagadnl8li zwl¥8I1ych z lodziq - jOj dawnll.1 na)l'IOwszq Il istori~ 
tradycjq i wielOaspeklOwq ku llurq WlQkuy noos)( poIolony 205tanie na wy!<OI"lystywan'e zllSOb6w 
wtasnyctl, klOl'e IXIla! me opuszczaty magazynOw 
Realllow¥18 tid" In\eraktyMle W>eIow"",owe wyst3wy ~s\nqql:e m.1l hlSlOO( rodu Iortuoy I palaQJ 
Ilfaela PoznanskJego: h1s~ , kullllr, I sztukq lodll: sytw.lE!tkl postaci z Panle:lnU Wl9Ikdllodzlan 
dokonarua 16dzb;;h artrsl6w hlslOnCIl6dzIoego sportu, 

Zar6wno dla wystaw stalych, Iilk I czasowych oplacowana zostanl6 iMOwilCyjna koncepCJa 
merytoryczoo-arMiacyjna, dz~kl klOOJj WKlzowie ~q m~ wytl6r wliWleJ Sctt~)u zwiedzanla 'II' co 
naJmnl6l dw6ch wanantacll dla IlorosIycll i dla dneci 

WystJNy opatrzone ~q lellstanll 'II' ~zykU poIslom I angl9lsXJn, Pod~1e lOSliJli\ dllatiKlla w celu 
dope/oIaoIa ICh 1I11Mnacjarr. 'II aHabecie Btalle'a a wWiKlycll ~ 0 aud!Odesk~ 

Ekspozyqe czasowe przygotowywane ~a. 'II' formlEl Pl"Zys\OSOwanllj do WIIllokrotoogo wykorzyslaniil. 
czy li np prezent~ 1 poza Muzeum 'II' r6lnych oSrodkach (InstylUCjach) zar6wno VI krajlj. jak i za granlCll. 
(mo1.Ii~ nil'M¥arua I roZWOfU wspOipracy I ITIaStaml palinerskimi loon, z ud2lalem UMl) 

utworzenie HISkO, Sztuki i KuHury ~:~~~~ ~~:=~:~~:~~~kompleksowego progrlllTll sn",,,,,,":,, ',,.,,,.,, aktywny w wydorzenlach promu)<\Cydl 
Mlasto 1M;: I'Ir{lllOI7aqa I reatizllCja, kontynu/lqa, prorekt6w z uwzgltdnlenl6m cci6w Poll tyill 
Rozwoju Kultury 2020. dla Mlasta lodZl, Gminnego Programu RewlWizaqi lodzi 2020~ ; 
PfZY90towiKllI! publi~i promoJ~ I popu1iIfYZU/itC)'Ch BIEldZlby I zbory MuzeJm, Z uwzgl\ld11l9nlem 
przewodmk6w dla os6b z r6in'flTll dystllllkqarnl , llJW'M'~ych teksty )aIM do czytania' mapy 
bfa!IOwSkI8 I tybJrafii) , 

WypefllOl1a lOSlMIEI dojmul~ luka. ", slalej oIeme Muzeum zniljdZl8 8" kom~ (l'1lahzowany 
zgodme z W)'tyClOOq miSj;U program edukacvJny, kl6rego lamatyka, skupi s~ na prezentacji 
WIcloaspektoweoo I wlelowl\tkowego dliedzK;IWa l0d21 I reglOOU Jedno z hasel 'II' opartlll 0 kt6ry 
powstanie, 10 .Odkrywaj 1 nl ml L6dt - ClI. nl Mu~eum· kl6re do6kooale WJlISU)e 5~ 
w WI9IowymlilfOWi\ I~ edukacji prIel cal!! lycie, wyrOwnyw8nla szans 'ijDrlllych, demOOatyZaqI 
lycia, sposob6w na budowame I wzmaauarue relacji 'II' SWI8CIEI bl;!dqcym W>Wlkulttl'owq gkIbaIn" 

~'"'" 
OIerta edukx;)na zostanlEl poszerzona Ztludowana bqdZIe z uwzglQl;lmenlem zasady ,dolkn l) 
dMWladCZ - zrozum' l projekt6w przygolOWa'lych speCJaln~ dla dzieci, rodZf1 (famlh)ne), ucznl6w 
i nllllClyooli (n~ .,!eld)'SCYplinarny protelll .Dziet\ na wystilWlEl'), studefllbw. ostt doroslych, senlOl'6w 
60+. Ofaz opracoW)'Walych na lar1'16wl9tUe ptOteklOw fill dla g~, spoIecll'lOk (~, 1VSj)6lnoI, 
klub6w orgiKllZacp). banesu 
Program muzeaklrch dDaiati edukacyll'lVCh reaHzowany bedze ZgOdme 1 W">PI8fiIJ~ eduk~ 
nurtem edutllll1ment, czyl l atrakCYJn)'Ch dla odbIOft6w dllalllll I~ych nau~ l ruzrywliq, kt!)rycn 
celem jest przeda wszystklm edukilCJa. natomiBst wszelkie lOfTIlY ro,zrywkl s~ jedynie metod" na 
II~trakcYj m9rH9 (Iub meklEldy ukrycie) prLej(azu ma)qa!go charakter edukacyjny 



Muz.um .tani. SM) laUe centrum dzialail ne neez spoIecznotci Iokalnej gdZl8 rearlZOWiI'lY 
~, slaerowany przede wszyslklm do ml(lllzkailCOw Sc~ centrum, oIlSlafU speqa!neJ strety 
reW11a~laqi Mlasta lOOzl, os6b D ulrudniOl1ym cIos(~plC 110 ku ltui)' Z powodu daflcytOw w kompelcncjaCh 
kulturoWfdt ely pochodwrue ze ~ dafaworyzowanyr.h. a taHe osilb 1 mtnYfTH dy!funkqam: 
(spolecznyrnl , zdrowo1llymij . edukacyJ"V C)'kl Hltegruli!Cvd'I spotkan, warsralOw, zaJ¢ r6kreiICYJnydl 
i wydaneti, umcillWlajijC'fcf1 wlelowymlarowe obcoWalie 7 hlSton<t, kul1ur:t i sZlukil lOOzl, ObeJmuli!CYr.h 
wsp61no dzIaianla dzied (przedsZkolaki, dJ'WX;i w wlCku WCleMOSZkoo/m) i dorosIyr.h (rOOZlCe, 
oplCkUl'lOWle. nilUCZyClCle) SCOlOrzy, ze specj31nlll npracowanym modulem dlii naslO1alkOw 

My~lijC perspektywiczme, Muzeum z kaidym rokl€m ~dllr. com szerzet clwierae ~ ns srodowislco 
Iokalne PfilCUlilC t~m samym nad wychowanil!m o;nhop SWlaOOlIl'j, wymagiljljCIIJ pubhcznoOO (m,1II 
kontynuaqa PfOICkl6w Pod..wrtowe muzeum' .Akadl'mla SWladomego mlCSz!ur'lca" czy warta 
reaktywaqi ,Akademia maJego kUSIOSla -) 

3. RolSlerzeme o!er!y podstawllweJ (W)'fl3jCm pow.erzc/'lnl W ce1ach komefCyJrlych szkoIenl3 
konferenqe, spotkanla ~ wyna)l!m gJiefu wystaw czasowycll: wynajtlm ~u 
tecnnlCznego wraz 2 obslLJg<l; uslugi konscrwatorskie, sprzedai kSlo'jtek, album6w, parnla.tek -
poszerzen~ of~ i Zinlensyfikowarue dzlaiainoSCi muzealnego sklepu w wefSII SlacjonameJ 
I IfltemetoweJ w oIertIEI zna,dll. s~ pnxlukty prooloc~ne pl'CzentUIa:ce zarOwno palac Izraela 
PoznoosklilgO I elemenly ,ego wystrotu Jak i wyhrane oblekty ze Lbim611< muzeum 8qdq 10 m In 
puzVe. pcdladkl pod taterze, T ·shirty 7 nadrukaml nOlesy blZU({!II3) 

111. Dolkonalenie kadry praeowniczej 

1. POPf8wa lako$ct zalrudruenia - profesjonali.zJtiLl kadry (ze~W1oe i wc'<lf\l1trzne wteIotemalyczne 
i WIEIIOz<Wesawe srtoIenla. w tvm takill Ie obeJmuJijCe podnoszeme POZlOfllJ kompetel"lCfl W zakl6SIC 
obsIugi os6b z I6Viego rodliIfU dysfunj(qami)_ 

IV. DoIIkonafenlt metod po.zYllkiwanl. srodkltw pozabucti:etowych 

1, ZWleKszeme IlCZtly i rodlat6w irQde! fjn;KlSQW~m~ dllaiaklO~j pods)jlWOWIt! 1G~slem;:)tye.zno 

posZUKlWanre noW)'ch zewnr:lrlnyc/'l zr6de! hnansowanl3. pozyskame !ponsora stralegcrnego: 
wykorzystyWal\le wewrJqlrznych moZIIwoSci pozyskIwiIIlla dodatkowych vodk6w na dZlal~ 
~~will~atko~ 

PLAN ZATRUONIENIA 

Sukc8ywnJe W OkIe5Ie n1l!bliiszydllall.Jdo!ilt;poiane OO'M! ~lrl3 wyslal¥leMrcze wynlagae b9dll. 
zatrudnienia dodatkowych, W)'kwahfikowanych Opiekumiw ekspozyCjl. Nalei:~ lakie blak pod uwagt; 
UlupelmenlE brakLi osbb sprz<l.l~h KonlOClnym br:dLie takie z.alnK!nieme doda(kowych 
eduka1Ol6w oral zawodo....ego oglOdnll<.a do Pieli;9nacll ogrodLi przy pa/aru, Zleienl na dliedZllicu 
kamlenicy prl~ pi WolooSci 2 oral rOOlln Wfj ~trzactl w tym w oranieru 

T ego 1Od~ plany generowat ~<I. koSlty maJipl zdec)'dow~y ~ na ko~ uzyskiWll3 
~kszar.ej co roku dotaqi podstawowel od O!ganilatOfa 

SPOSOBY POZYSI<IWANIA SROOI<OW ZEWN~TRZNYCH 

M3j~ ~ mewystarczal~ych Srodk6w rla l~spol:Ojel1le wszyslkch potrzeb i realiz3CJl1 
zaplaoowan,cn przedsilrwztqt': (zar6wno IW<IIdyc/'l j8k I ~ich), Muzeum p'owadzit ~Z1E1lXllltykr: 
tlywefsy1i.acii trOdet dodalkowego flflan50lOfano;t I1ti""*'f'>k1 stalulo'oYllJ. czyn~ - Iak dot~ 5taonll!l 
o pozyskane dodatkowych tundUSlY. Potllnqalne Zroola fin~nsowanla dodalkowcgo 10 min 
MIOISlel'5two Kultury I DZledziclwa Narooowego Narodowe Cenlrum Kultury, Fundacja Orange, 
FundaCja Kronenberga Muzeum Hi:ilorii Polsi<l l<ulczyk roundalJOn. Fundaoa JTI Stefana Batorego, 
Fundacja Banku Zachodn.ego WBI< 



F'odepnowane ~lI. rOwn182 staralta, by - w Il'IIaI'\I motlrwoSci zmakS'fmall~OWac Pfl)'Chody 
z prawadzonej dzla/alnoW, zar6wno lej Z lakresu podst~wowego, lak I uKlt~1 w Staluoo Mu~m 
dzIaI<WlOOci OOdatlll)weJ (sprzedat wydawnlClW p;:mll,lelc. gadlet6w. wynajem jlOWIeI'ZChni, odpIatne 
udos~POlanl8 ZbiofOw. WIl8runkOw zbIOf6w. W!'I(Itrz i obIekt6w), a lakle ~ darowllfl ad os6b 
flzycznVch i pra\Yl1ych, Z8p1S6w ewentualnych skladek. subwencji i innVCh ootaq 

MUleum ~ZJe tllkie pol'fSlowat funchl5Z8 pozabudZetOWEl od os6b fizycznfCh i prawnych, d~1 
wspOlpracy l tH.Zflesem [spoosonr.g. darowilny finan$Owe rzeczowe oral usIugl. I tatde umowy 
b~erowe). wwyruku dllalaflloundf1Sll19OW1ch 

8ardzo watn;m czynmloem mal<tCYm niebagatelny wpIyw na skuteczoe pozysIuwanie ~k6w 
WlNflt(trnlych. poabudtelOWyl)l plL'( reallzllCjl rOmoroan'fdl ladaii I ptqeIct6w)eSt IZW 'lNad v.4astly 
Muzeum 

W cekl zapeW"lIorul wkIadu wIasnego w l1Wl1ach zarOwno program6w kl8jOW)'Ch. 13k l!ych 1 udZlltem 
Srodk6w zagranicZnych, oufOP8jsklCh, mezbtdnym, Wl"(!CZ kluczowym ~ZIEI wspao'Cl8 Organilatora 
Otrzymane w ramach dotacji ceIowych przeIoty sit nie lyle na gIobahlll. \l,ysok~ )Xlzyskan'fdl 
srodkbw wla5n)'dl M~zeum, lie co barozo I§totno - ~tokrol'; na 19ps2a. jakoSt reaJlZow..,ych 
projllkt6w 

PIly pozysknorarllu funduszy na reakZlCK! ladan Muzoum wsp6Ipracowac b¢zl8 z podmiotaml 
zewnl)trznyml, kt6re m~li\ motliwoii: zdobywanla grant6w I ootacji z wielu !r~ zar6woo krajowych 
laic I zagranitznych (np od organaaq rz~ i s~. flllldaqi wspan:tOWytti 
I grantodawczych oraz Srod\(/lw Unll EUfO!lOjsloej) 

Nowoczesne. 0 wysokJet randle Muzeom (3 do logo l'IIIeiy konset.wenlllle d¥Y¢ w nowym otwarou) 
stOOl!! ~ !lUtomalYCZOI!! atrakty)nym partnef&m dla potenqalnych sponsorOw a tom pozyskame 
s~nego sponsora Wiod~ 10 wa2ne za1anlO do wykonania 

PLANY INWESTYCY JNE 

Pratt rtmontowo-konltrwltonkll MuzlUm MIHII loclli (WlWjltru ubytkowt palacu 
Polnailskicll) 

DzIaiania napl"awtZe obeJl1lIJJiICO wrw:trza - ~sowe praoe rema1Owo-konserwatorslue 
pon'IIIlSZCleI\ na plElfWSzyn1 p!l<trze palacu PomansklCh, a lakte konserwac~ mebII w wybranych 
salach 

DIa 1ac11owanla clll9loSci dZlalainokt Muzeum podcza5 reahzocj i Inwostvcil z POlIS poWierzdlllla 
podzl!!bn3 zos:anle na 3 wkcesywnlO w koletnych talaeh f8fTlOI1towane obs!ary (projek!y 2- 100 
3-lelmel 
1 Sala Lustrzana Wlal z aneksaml i scenll. oraz gabulellzraela Pozn8llskiogo (plaoowaoe apIIkowanie 
ju.t w n<l)bIislym nabor2e 2017. dzlllarna skoordynowane z reaizaq~ prac w ramach I etapu Iflweslyql 
z POliS): 
JednVm z zaloten ~zle usunil:clll ZMjdUII¥=Ych ~ w supraportach Clt&rech pm:: autOfSIwa AOOrzeja 
Geragi by na d1 mllljsce powrooty dZlOla Samuela Hnzenbefga (0 lie lJda ~ ,e odoalott, WlrtI 
rolpocz£t );ampanlf poszuklwaWCZIf) lub ICh relIonstrukqe ponadto Instalaqa profesjOnalnego 
sprzl(ltu nagla~niaj~ 
2 Sa&a.lalll*la oraz saloruki muzyczne [pianowa'lII apIikowaniB W 2018lub 2(19): 
3 PICfWSZO p!(Itro wschodnl9QO skrzydla (planowane aphi«)wanlO 20191ub 2(20), 



W m~l'fCzaSIE! (sukcesywnte. pClC21lWS2Y od rO~(j b.eI<tregO) 'II salonlkacl1 muzYClIlych (I(~Z 

wneln:ach pierwszego PlIil\ra 'II S~f2ydlfl ViSChodn lm wykooane zostDnq bez ponoszenia W}"OI<.icI1 
nakla06w ftnansowych i n~ wymagal~ z~y WOjew6dzlc~ Konserwatora Zabytk6w - p!'aco, 
w wyniku kt6rych zostiWlll. roe cdswIe'one I PlZeafan~oWWle tub Uf7<!dzone na nowo (np. salomk 
biedermelerowstu, pok6t 'II slytu JCIPOI'lslum, pokOJ dZleCIQCY) 

Palac Im~la PQwanskllNQ oraz kam ir.nir:'~l pm ptacy WQlnOSc i 2 (dwa oddl~tne, nl&zaletne projekty) 

Modlrniueja tnrrilirukiury lechnicznej poIl\.Clon.z wprowacizenlem wspOlClHnyth lechnologli 
muzellnych i nowych muhimedt.lnych technik przekazu 

ZWlQkszenie dosl(lpnoSci do cennycf1, zglOrnadlonych w Muzeum Masla lOOll d6br kultury 
z )ednoczesnym zapewnleniem ich ochrony a \ak~e rozw<.,j irloowacYJnych form uczeslniclwa 'II kutturzc 
I prClll'lOCja dziedzctwa kuHurowego lodJ:i rwzez stworzenie odpoWledI\lej Infrastruktury dta 
dZialat'lokJ Muzeum Miasta lodZl tstotnym elefnenlem koncejX:f1 PfOI9ktu ~ZJe Za5tosowame 
no\\1lCZesnych roZ\lf1a.zail i lechnolog" m!.Il~medlainych, II\teraklywnydl tecMlk puekazu, 
nowoczesnydJ form prezentacjl (np roZSier~ooa r7OC1ywlStOSCj Ofaz komputerowych wlzuailzacil 

Na elapie projektowanla nalety wzj~ pod uWil9r,1 by doper,teOiem Iradycyjnych - cOOt. wyposa?ooych 
w mulnmedlil - paeslrzefll wystawElVIICZydl (galeni) pows1a/y nowe pomeszczerua (np roed,ateka 
i IllIeJSCe dzialafl tw6rczych - aiel!!!!) przyslosowane do dZJalari edllkacy)n}dJ j multunedlalnych loon 
przekazu, ~ZlC roahzowane ~<I. muzeair.e pmJCl;ty 1 zak!esu komple!lsowego upowszechnlanla, 
ooukacjl om promocJi slhlki i kultury zarol'ino l oka~\eJ, Iilk i ponadlokalnej 

Karrnemca pm placu WoInoSg 2 

Rewilaliu cja, modernlzacja i poprawa inlrutru klury obleklu (zabytkoWli k.mlenica wral 
Z otOCllnlem) 

Kom~kso"'Y plQjtk1 real.zuj~1 wyklllklll!l nakazu wydanego Pf2'ez MtetStoego KOnserwalora 
ZabytkOw wlodzi, W wyIllku kt6rego ~<tC;J .Pomnlklem Hlstont" kalTllefllCa zaadaplowlrla zosl'-lle do 
pelrll&lll3 rowyctl lun~cji spolecznych, kuKuralnych i gospodilrczych, z pl2/Stosowamem do potrreb 
o96tJ ntepelnosprawnych ruche\\\), a ol0C7cme kamlemcy zos1ame uporz<\dkowaoo, 'II wymku czego 
dzlCdzlnlec pelni<: ~zie funkcje rekreacYJno edubcyJl1C 

ORGAHIZACJA WYOARZEN PROMUJ~CYCH M1ASTO l6oi: 

Dzjalaj~ Idtaln.e, wspIitme z JI?(loostkaJT11 IJ(g;J(ll7acYjnyml UI2~U MI3sta lodri (WyrlZlai KuKury, Blurn 
Promocji, Komunlkacji SpoIecmej I Turysty~l) m:otna lly ulwor7yt nowe mtelsKte sz laki lurysl)'Cznc (np 
Fabryki loon, l6dzkte Rody Fabryk1lllckiC Rezydencrooalr.e ogrady. Fontanny), zlnlensylikowac 
Oznat::3lte mieJSC .szczeg6lnycll" ZWI<I.lallYch I wybrtnyml po:s,\acIaml lW\¥alynll z lodZlq, klOrych 
nillWlSka wane> wyOObywaC z mepamlf;lCl (np Pawel Klecki ..Ieuy Nowo5IeI~), utwol2y¢ W olwllltydl 
przesll'Zenlach ~ Rzettly pIerlto!mY1'I, gdzlIl prezentowane ~a. prace i6dZllId'l artySl6w 
(podstawil jeJ u1worzenl~ mog~ bye ObIekty, k16re l1ilklty usun~ z og!edu przy pa/acu Izraela 
PoznooskI&JO)' wprowadzt 'II mieJ~kll ~rzestn.er\ wyk0l131le '- br:vu (uslaWlOl18 na kamieooych 
podstawach) I16twymiivowe mak~1y wyb!anych IOdlluch obl&kl6wlzab~~6w odtworzone 
z zachowanem wsZVSIkdl detail. dl~ cremu n.eNltlomI I ruedowIdlqty ~ mogll poprzez doIyk 
! Infonnaqe 'II alfabecie Bra.lkl'a polna¢ ooh p«.:kno dno"(:l ~a~pok8I!1¢ CIt!uI\OoOSC badanl9 ~WlilkI ~ 
ooty1liem, a 1urySct polrZeb(l lotogralowilrlla SII;! z atrakcjami 
Natomlast \OIsp6lproca ponadregionalna poIegae br;<j71(1 na prezentacji pola lodzi<t i granicaml kraju 
(1ak2e 'II mlaStach par\flersJ<.ich) pr1'f9OI<Iwanych prl£!,- Muzcum - 1akze - na 2lecenM! UMl ~aw 



tema1'fW1Ych IOwarzyu<tC'fCh ofiqalnym, bIZnesoWym kurtuilZ)'ll'lym wizytOm NIadz i przedslilWlClE!li 
MI3$1a 

EFEKT'fWNE WVl(ORZYSTAN1E Bm LOKALOWEJ 1 ZASOB6w MUZEALt(YCH 

Palac Izraela KalrnanowlClll POlOa~skrm 

Docetlwo palClC cxI~ka sW'lij dawny blask I reprezentilCYJn~ lunkCKI. stBJi\C ~ muzeum ~tl'2 
fabryksrlCkich, gdlIe jed~ prezenlOw3ne ¥<I. dZleJ& rodzWIy IzraeIa Foznansillego, a takle 
bogata hrstOfia samego palaeu ZWlfIdz8j<\cy tlQIla. mieli laUe okazKl poznat caIa. filrnow'l, na bieUpl 
Ilzup9liiWl'l hislorie' obIekw) 

Pl'2earanloware zostanll. ~trza pterwSZegO pi!;lra sluzydla wschodI'IleQo, bowIem kOlllecznym J&SI 
Iif.WJdacja zby! rzlJCil!~ ~ W 0C'rf .muzeum muzealmClWao w obrvtJlE! tzw gablO8t6w Panteonu 
Wl9lkcl'i Lodzian. GaIerii MuzykJ." ArtuIa Rul:Mensletna, pokOI mteSZkarlych rodllny Pomaftskdt 00 
SfanZaqI w,1<cnystane zostsna. ob!ekly Slal'lOWl~ w!as~ Muzeum, zaslQooi<tC niejednokrotnie 
,przypadllowo· depozyly 

ZlikWldowany ZOSlallia Panleon Wl&Iltich LodZl<r1 (przerNesIony po zakOOczerw zagospodarowarus 
k<lllltll'lCY przy placu WoInokl 2 do lego ob!ektuj, nil l'2ecz odlworZenla palacowych wnQlrZ 
mleszkalnych 

W jednym Z p:lIlll9S1cze~ n.a parterUI w budyl\l(u glDOIIOym - zgodme z hI5\orycZ1\lt tracIyq'l -
lil¥anbWla08 zostallie Ilium ~lle 10 filmowy kantor z,Zieml obIecane( An<lrzeja Wa/dv, urzqdzony 
l wykorzystame'TI oryginalnych, Sl~ych wta9noSt MuzEIIlm, mebIt, klbre .lil\;rat( w filmlEl 

Przypa/acowy ogr6d ~ZlG Olwarty dla osOb pt&gna.cych wypoczynku Ofal wykorzySlywany do 
Of98IIIZOWaflia lematyanydl ~w rodZ'lOydl, warnztato .... 1 spoIl<afI, atallte koncert6 .... 

Kaml9nq WlfIl«I1lodiJafl 

Zab\'1kOwa karnlOnlCO prqo ptllCU Woh*.:! 2 po zakonczenllJ Pfac mmon\owo.inoCemizacYlnydl stanle 
s~ ,Karrnen~ V{lfIlluch lodllan° 

W cz~ frootoweJ zaarar1towane lostan'l mlElmanla IT\l&Slczan z prz~mu ~k6w XIX I XX (m in 
Urz~lone w rOlnydl stylacll saIontkl- np secesyJOy. art ~, kuchrue. lazlenki. ~Inle. poII;OJf! 
dla dZJeCi i srutby), w !ewej oficynlEl zna,dzlEI 5" .Panteon Wll'llklCh ladzian" (SylWitki prozanlow~ych 
poslao ZOSlal~ wybrane w wymku przep!tlWadzonego wWd tTII&SI:kaflc6w ladl1 pebdcy1u), natomast 
w prawe) oficynlE! ulol.;owa08 loslame MUlaum Sportu i Turystykl (prezenlujCpl wysla~ stalct 
I ek~ czasowe) wraz z zapIeczem admilllS1r3CYJl1ym i lac:hcJoNii. - ~yna. tegl rodZajU w lodZi
blblloleka. I czytelma. PoWInny s~ tu znale~~ laKU specjaIIstyczne pt8COWl\1EI Konserwaknkle 
matontwa paplEl'U, dfa'Nl\a metakl (w iofmIe sludYJI"IEIj -~ .j)Odpatrywanl'" ptacy specjabsl6w 
przel osoby l'NHXIlajl\Cfl) 

Ponooto w Kamll!fliCy zna/da. s~ gaJeIl8 wyslaw czasowych (w tym .Galena Mlodego SztukMlSln:a'). 
obslerne flDWOClesll8 magazyny ZbaOw (f'ICM'atorsbn w skali miasla bQdlle ~towallie ICh jal<;o 
magalyn6w studYJnych). a talde sala seminary)OO-wIdoWiskowa wyjlClSatona w 1ZtJ\nIic muWmedialny. 
5a1e edukacyjllfl_ ale~ 

W obst9fTl8l przes\rleflme bflllTlle znIIIdZI& SIQ IllIfII9Ce na )lfEIZ9Il\aCfli! hlStoo Ka'nlen1CY oraz pt<lO.J 
WolnoSa Wewn~trzny dzle(lZlnl9C zostamEi zlIgO'IflOdarowany (OIw&lacja lorCflU poIoteoie gliinJiuwej 
koslkl brukoft'9l_ sadZOIllll krzewOw I Mm Oldobnych. lalOStaIowan.e otMe!lenia) -- przekutak:ony 
w potne Zl&len l patiO. strelQ relaksu - I CZI!Soa'Ml zadaszony. gdzl8 ad WIOSIly do jegJenI odbywa/: SW; 
bQdq koncerly, po<.azy filmowe _ spcktakle lealralll8 



WSPOlPRACA Z INNYMIINSTYTUCJAMI KUL TURY ORAl ORGANIZACJAMI POZARZA.DOWYMI 

W sposab us\awiczny nawiqzywana ~lie, konlYIllJOwac i wlmacmat nalelY wsp6lpracQ opartq 
o zasOOy partnerSlWa przy reallzaej l r6tnorodnycl1, me tylko muzealnych, pn.edsl~wzi~c. prtlJ€kt6w, 
zOOari z inslyt llcjami ku ltllry jmliloami toatraml Mmaml kultury, Jlbhotekaml) i gaienaml, 
organlzacjaml pozarzqdowymi (fundacjami slowarzysLeniami) proWadZ1{CyRli dzialalnosc arlystycznq, 
oswlatowG-ed u kacYj n~ I popularyzatorskq 

W opafCIu 0 dotychc.zasowq wsp6lprllq> maz oowe kont~kty mel~nym jest hlJdowame ptatform Illb 
Sleci wsp61pracy pom~zy Muzeum i W)'zej wymienlooyml podmlOtaml, poniewat to dzi~kl 

wsp6ldziOllan iu ITI<llna dostrzec w~j dllr. lic Sit;! wlasnyml c!oSwladczen laml skorzystat z dobryc.h 
praklyk, wsp6 lme apllkowac 0 ~adkJ na lea li zac~ wsp61nydi prOJekl6w i w rezullacie 
na zasadzl9 synerg ll - oSl1l9n1\<': w~1 

SPOS6B I ZAKRES RE.ALlZACJI POLITYKI ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA lODZI, 
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI LODZI 21)21)+, GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD 
ZABYTKAMI 

Wszystile dZlaiania Muzeum Mlasta Ladzl realizowac ~q w sposOb bezposredni lub pasredni cele 
zapisane zar6wno w Po lltyce RozwOju Ku ltury dla Mlasta Ladzi. Gminnym Programu ReWltalizacj i LadZl, 
jak i Gminnym Programie Opieki nad Zabylk<llll i 

Opisane lXlwy1:e) w ninlejszym ,Programle dzialall ia Muzeum Masla Loczi' zagadnierl ia zaktOOajq 
Opisanc lub wym+el1lone inler- oraz mui limediaine dzm!ania wystawlenmcze i edukacyjne jwybrane 
przed~~i a w otwa rt~cl1 fN'leslrLet liadl miejski ch) b!(d,\ ukiEruAmwane na zwil<kszenie 
uczestntctwa mieszkar\c6w Lodzi w ku lturze, OOWI€ITI uwzgl~n i ~ i dostosowane ~q 00 potrzeb 
i oczekiwerl odbiorrow jzebrane w wywiiJdach, ankictach) ~d" to programy podnosz<\C€ poziom 
kompelenqi kulturowych, kszlaltuJ~ wratli wosc adllio l c~ ja w rezu liacie uczestnika) ku llury , 
aktywizujip! pokolenle 60+; wyr6wnUIilC€ szanse Spo!ecZllOScI lokalll€l I najmlodszych IodZl8n 
w dosl~ie do kultury jwsp6lpraca z MOPS SW1el lic<Jr!l i srodowiskowyrni np. bezplatne bilely wsl((pu 
do Muzoum din podopiocznych). Oforta za~ Mlodplatnych zw~kszy s;:anse edukacyjne mlodych 
mieszkar'lc6w ohszaru rewi talizacj i oral przyc.zym SI~ M aklYWlzaql leh uczfstmclwa w kulturze; oferla 
ta lOstanie rozszerzona, b~ ialwlejsze bylo dotarciE z rnuzealnymi plOpolycjami do Srodowisk 
defaworyzowanycll I zagrotooyc.h wykluc.zen lsm spolecznym, co przyczyni s~ do ptZectwdziaiania 
wykluc.zenu 

Realiz8Cj€ muzeatn~ch projektOw z rO~nyml podmlOlami , w tym organizacjarfl pozarzapowymi, pozwol" 
stworzye przyjaln" przestrzeri mlejskq, bUMwilt wsp6lnotl) !odzlan wok6! Jobra wsp6lnego. tworz)t 
wizerunek Mlasta, w (ym centrum ladzi, lako pfleslrLeni atrakcyjnej, ty.vej krealywnej. ciekawej 
i przyjaZnEl (patrz: muzealne centrum dZlatan na rzecz SpolecZnoSCI lokane) - Kamlenica Wielkicl1 
Lodzian, g::izie ma szanS« powstac': przesll7en pilblicma araniowana Z LJdztai€m mieszkaltc6w), 
a ponadto przyczyniq si~ do rozwOJu I wzmacniania pannerstw mil,!dlyseklorowydi 




