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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PS IBBY W ROKU 2013. 

 

Największym wydarzeniem tegorocznym był jubileusz IBBY, a choć 

uroczystość była bardzo skromna, a odzewu w prasie żadnego, wiele osób było 

usatysfakcjonowanych, podobała się prezentacja, nadeszło sporo listów 

gratulacyjnych. 

 Do pozostałych sukcesów, związanych z działalnością statutową IBBY w 

ostatnim roku należy zaliczyć 

• Zrealizowanie, mimo trudności i ograniczeń (upadek Traffiku, brak sponsora 

na nagrody)  konkursu „Książka Roku”. Konkursowi towarzyszyło 

wyjątkowo duże zainteresowanie mediów, głównie elektronicznych, 

obszerny tekst ukazał się na portalu culture.pl, nasi laureaci wielokrotnie 

udzielali wywiadów w rozgłośniach radiowych. Konkurs, w związku z jego 

jubileuszową edycją, został objęty patronatem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, list gratulacyjny nadesłał także prezydent 

Krakowa, Jacek Majchrowski. Rozliczenie dotacji złożone w terminie,  

Mamy wstępnie umowę sponsorską na przyszłoroczne nagrody, 10 000, od 

Lotos Poligrafia. 

• Zrealizowanie nagrody DONGA, niemniej to już chyba ostatni raz.  

Skutkiem znaczącej konkurencji, jaką jest konkurs „Przecinek i kropka”, o 
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nagrodę tę ubiegało się co roku mniej wydawców, co z trudem pozwalało na 

sfinansowanie konkursu, poza tym jego wynik jest niemiarodajny. Nie udało 

się, mimo wysiłków IBBY oraz Instytutu Książki zainteresować nagrodą 

bibliotekarzy z DKK. Wielka szkoda, bo strona FB „Mały Dong”, 

opracowana przez Ewę Gajcy jest świetna, a dzieci bardzo żałują, że to 

koniec. 

• Utrzymywanie obecności w działaniach promocyjnych na arenie 

międzynarodowej poprzez angażowanie w projekt krajów grupy 

Wyszehradzkiej, udział w projekcie BUCHLUST i wystawy w Museen – 

Stade (wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polsko – Niemieckiej).  

Nasza wystawa „Nagrody Polskiej Sekcji IBBY” krąży po Polsce, nie tylko 

po bibliotekach, ale i Domach Kultury. Staramy się kontynuować publikacje 

naszych działań w newsletterze, 

http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/european_newsletter_11-

13/IBBY_European_Newsletter_November_2013.htm, a także na 

nowoutworzonej stronie www.ibby-europe.org, gdzie w zakładce ‘Selection 

of books” niebawem znajdzie się 10 polskich tytułów. 

Warto podkreślić, że Polska jest jedynym krajem z dawnego obozu 

socjalistycznego, który regularnie nadsyła informacje do tego Newslettera i 

ma się czym pochwalić. Jest to wynik zaangażowania   członkowskiego, bo 

nie mamy wsparcia ze strony ministerstwa, a działamy nadal w prywatnym 

mieszkaniu.  

• Utrzymaliśmy dwa nasze kontakty sponsorskie PANTA (darczyńca papieru), 

oraz  Fundacja WAWEL, choć i tu kryzys daje się we znaki. Składka 

członkowska została w 2013 roku zapłacona również dzięki dofinansowaniu 

w ramach umowy sponsorskiej Grupy edukacyjno-szkoleniowej 

SOKRATES.  Udało się uzyskać zwolnienie od opłat za prowadzenie konta 

w banku NORDEA SA. Niestety, wycofał się ze współpracy Jacek Olesiejuk 

i medal (Bożena Truchanowska i Zofia Beszczyńska)  miał ograniczony 
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wymiar publikacyjny, na szczęście udało się uzyskać nagrodę 

okolicznościową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

• Nadal angażujemy się w liczne akcje wspierające, opiniując wnioski 

grantowe dla bibliotek i wydawców, a także oferując bibliotekom książki na 

nagrody w konkursach. Bierzemy udział w akcji „Książka dla kresowiaka”, 

Zgłaszamy kandydatury do nagrody IKARA, a w roku 2013 do Społecznej 

Rady Kultury (Jarosław Klejnocki). Braliśmy udział w Targach Książki w 

Warszawie, Krakowie, Poznaniu  i Łodzi oraz  w festiwalu NAMBOOK, w 

Korei.  

• Partnerem IBBY przy organizacji BIB była ASP we Wrocławiu, wróciliśmy 

bez nagród, za to w Triennale w Estonii, gdzie do jury zaproszono Stasysa, 

tryumfowała Marta Ignerska. Do  Quadriennale Ilustracji w Rydze zgłosił się 

m. In. Paweł Pawlak, a organizatorzy zaprosili do jury Anitę Wincencjusz- 

Patynę, jurorkę konkursu Książka Roku. W ten sposób doceniono jej 

profesjonalizm, jaki zaprezentowała podczas sympozjum w Bratysławie 

podczas BIB. Do Nagrody m. st. Warszawy zgłosiliśmy „Arkę czasu” 

Marcina Szczygielskiego z il. Daniela de Latour oraz „Alę Betkę i demona 

miasta” Idy Pierelotkin, zaś do Nagrody ASAHI Fundację Jasne Strony, 

organizatora Wypożyczalni Książek Dotykowych, a na Listę Honorową – 

„Wszystko gra” Marty Ignerskiej. Książka ta zdobyła nagrodę Bologna 

RagazziAward w 2013 roku. Wiadomością z ostatniej chwili jest analogiczna 

nagroda dla „Majn Alef Bejs”  wydawnictwa CZULENT, ilustrowana przez 

Urszulę Palusińską. 

• Nowym członkiem wspierającym została Biblioteka w Gryfinie, szkoda, że 

nie udało się więcej. Co gorsza, zabiegi o realizację składek członkowskich 

są dość żmudne. 

 

 


