SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI PS IBBY W ROKU 2014.
Do sukcesów, związanych z działalnością statutową IBBY w ostatnim
roku należy zaliczyć:
• Kontynuacja konkursu „Książka Roku”, rozliczenie dotacji złożone w
terminie, nowy grant przyznany. Pozyskanie firmy LOTOS Poligrafia
jako darczyńcy na rzecz tego konkursu.
•

Utrzymywanie obecności w działaniach promocyjnych na arenie
międzynarodowej, m.in. poprzez zaangażowanie w projekt Picturebook,
adresowany do bibliotekarzy (katalog już się ukazał, oto link do
niego) http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/136.pdf
oraz „Selection of Books In European Languages”.

• Kolejna polska książka znalazła się w katalogu „Oustanding books for
children with Disabilities”, tym razem jest to „O Stephenie Hawkingu…”
Katarzyny Ryrych (uhonorowana m. in. Nagrodą im. Kornela
Makuszyńskiego). Wraz publikacją organizatorzy (Biblioteka w Toronto)
rozpoczęli

bloga,

poświęconego

tematyce

takich

książek.

http://torontopubliclibrary.typepad.com/north-york-centralblog/2015/03/introducing-the-2015-ibby-outstanding-books-for-youngpeople-with-disabilities.html
•

Nasza wystawa 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_1114/IBBY_European_Newsletter_November_2014.htm

• Składka członkowska została w 2014 roku zapłacona dzięki
dofinansowaniu w ramach umowy Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej
SOKRATES.
• Utrzymujemy nasze kontakty z mediami, przedstawiciele MKiDN i
kancelarii Prezydenta RP podczas gali wręczania nagród są zawsze
obecni.
• Dobrym nowym partnerem okazało się studio projektowe Big Design, a
także Muzeum Literatury, gdzie odbywa się wręczania nagród.
• 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 licznych konferencjach
(Opole, Łódź), a także w Targach Książki w Warszawie, Krakowie i
Łodzi, patronujemy wielu wydarzeniom pobudzającym czytelnictwo
(Słupska Wiosna Literacka, Festiwal Czytajmy!, 650 lat w służbie książki,
Apetyt na czytanie). Mamy nowego partnera w działaniu – Polskie
Towarzystwo Biblioterapeutyczne i nowych członków wspierających
(MBP w Opolu).
•

Do Nagrody m. st. Warszawy zgłosiliśmy „Arkę czasu” Marcina
Szczygielskiego.

• W październiku wręczyliśmy medale IBBY za całokształt twórczości,
otrzymały je Maria Uszacka (ilustracja) i Małgorzata Strzałkowska
(literatura), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała, na
nasz wniosek, medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Grażyny
Szpyry (brąz) i Bożeny Truchanowskiej (srebro). Dyplomy Członków
Honorowych Polskiej Sekcji IBBY odebrali m. n. Bohdan Butenko i
Wanda Chotomska.

