
Nowe obiekty Muzeum Wsi Mazowieckiej
Kompleks muzealno - wystawienniczy

Budynek Administracyjny
Budynek o powierzchni 289,80m2. W budynku tym budynku znajduj¹ siê 
biura muzeum. Dziêki przeniesieniu administracji do nowego budynku 
obecny dworek zostanie wyremontowany. Zwiedzaj¹cym udostêpniona 
zostanie tam sta³a ekspozycja "Wnêtrza dworskie z prze³omu XIX i XX 
wieku".
Budynek wystawienniczo-oœwiatowy
Obiekt o powierzchni 2654,70 m2. sk³adaj¹cy siê z dwóch równoleg³ych 
budynków po³¹czony krytymi ³¹cznikami. Na parterze znajduj¹ siê sale 
wystawowe: "Powozownia" w której jest wystawa pt. "Transport dworski 
w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" oraz galeria rzeŸby, w 
której prezentowana jest wystawa "Kolekcja rzeŸby w zbiorach Muzeum 
Wsi Mazowieckiej". Na piêtrze usytuowano sala oœwiatowa na 50 osób, 
wyposa¿on¹ w urz¹dzenia do prezentacji multimedialnej. Bêd¹ siê w niej  
odbywa³y projekcje filmów, prelekcje, warsztaty oraz lekcje muzealne. 
Znajd¹ siê tam równie¿ biblioteka wraz z czytelni¹, oraz pracownie dzia³u 
naukowo-oœwiatowego. W drugim budynku znajduje siê centrum konfe-
rencyjno-hotelowe z sal¹ konferencyjn¹, zapleczem socjalno-gastrono-
micznym wraz z  11 pokojami goœcinnymi. Sala konferencyjna mieszcz¹-
ca 300 osób bêdzie posiada³ pe³ne wyposa¿enie multimedialne oraz ³¹cze 
internetowe. W po³¹czeniu z zapleczem gastronomicznym umo¿liwi 
organizacjê konferencji, wyk³adów, szkoleñ wraz z bankietami lub spot-
kaniem integracyjnym. W³asne pokoje goœcinne umo¿liwi¹ zaproszenie 
do skansenu zespo³ów, twórców oraz organizacjê imprez dwudniowych 
takich jak: przegl¹dy zespo³ów, spotkania poœwiêcone tradycji i kulturze 
regionów Polski oraz  krajów europejskich, konferencje naukowe itp.
Budynek konserwatorsko-renowacyjny
Budynek o powierzchni 616,70m2. Na parterze budynku usytuowano 
stolarniê z zapleczem socjalnym, piêtro zajmuj¹ pracownie 
specjalistyczne dla pracowników prowadz¹cych prace konserwatorsko-
renowacyjne.
Budynek stajni i magazynów zbiorów
Budynek o powierzchni 908,70m2. Parter budynku zajmuje stajnia z 14 
boksami dla koni, siodlarni¹ oraz kuŸni¹. Na piêtrze usytuowane zosta³y 
magazyny zbiorów.
Gara¿e
Budynek o powierzchni 751,20m2. Znajd¹ siê tu gara¿e dla pojazdów i 
maszyn rolniczych oraz magazyn na eksponaty muzealne.
Wiata magazynowa
Budowla o powierzchni 579,50m2, przeznaczona do tymczasowego 
przechowywania pozyskanych obiektów lub ich elementów.
Portiernia
Budynek o powierzchni 226,80m2. S¹ tu kasy z zapleczem socjalnym 
oraz sala edukacyjna mieszcz¹ca 50 osób wyposa¿ona w urz¹dzenia do 
prezentacji multimedialnej. 
Amfiteatr
Amfiteatr mo¿e pomieœciæ. 400 osób. Powierzchnia sceny wynosi 
92,50m2. Amfiteatr umo¿liwi organizacjê profesjonalnych imprez 
folklorystycznych.
Parkingi
Parking przy ul. Narutowicza zaprojektowano na 107 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób 
niepe³nosprawnych oraz 16 miejsc postojowych dla autobusów. Parking 
przy trasie Warszawa-Toruñ  zaprojektowano na 56 stanowisk dla 
samochodów osobowych oraz 11 stanowisk dla autobusów.
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