
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w roku          
2016 

 

W roku 2016 odbyło się 5 zebrań zarządu. Członkinie zarządu są w stałym kontakcie              
mailowym, facebookowym i telefonicznym, koordynując prace nad zadaniami. 

 

1. Składka roczna za rok 2016 

W październiku 2016 stało się dla nas jasne, że nie uda nam się zebrać całej               
potrzebnej kwoty na składkę roczną do centrali IBBY (4000 CHF). Nie udało nam się              
znaleźć sponsora. Rozpoczęliśmy więc współpracę z portalem crowdfundingowym        
Pomagam.pl i zainicjowaliśmy zbiórkę.  

Odzew ludzi ze środowiska, ale też spoza kontekstu związanego z literaturą dla            
młodych był ogromny, co nas bardzo wzruszyło. W krótkim czasie PS IBBY uzyskało             
konieczną kwotę. Wszystkim darczyńcom, tym imiennym i tym anonimowym         
dziękowaliśmy już parokrotnie, ale warto jeszcze raz podkreślić, jakim wsparciem –           
nie tylko finansowym – była dla nas tak masowa reakcja ludzi gotowych wspomóc             
istnienie naszego stowarzyszenia. 

 

2. Konkurs „Książka Roku 2016” 

Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla edycji konkursu „Książka Roku 2016”             
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został oceniony bardzo          
wysoko (znalazł się na drugim miejscu w ramach programu promocji czytelnictwa),           
dotacja została przyznana w wysokości 90% wnioskowanej kwoty. Sponsorem         
nagród w konkursie pozostaje LOTOS Poligrafia, natomiast zmieniła się kwota          
wsparcia – z dotychczasowych 10 000 zł na 7000 zł.  

W edycji konkursu z 2016 r. zmianie uległo jury graficzne. Nowymi jurorami zostali             
Jacek Friedrich i Jakub Woynarowski. Funkcja przewodniczącej jury przypadła         
kolejny raz Anicie Wincencjusz-Patynie. 

Do konkursu 59 wydawców zgłosiło w sumie 184 tytuły do obu kategorii, do nagrody              
za upowszechnianie czytelnictwa zgłoszono 9 osób fizycznych i instytucji. Nagrody w           
konkursie sponsorowała firma Lotos Poligrafia, obsługę konkursu sfinansowaliśmy w         
ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poczęstunek na gali          
pokonkursowej po raz kolejny zapewnił sponsor „Książki Roku”, Galeria Wypieków          
Piotra Lubaszki. Zyskaliśmy również nowych sponsorów – wino na galę          
pokonkursową przekazał Dom Bliskowice, a kwiaty dla nagrodzonych – kwiaciarnia          
Flora Point. W efekcie konkursu powstały ulotki, plakaty i wystawa prezentująca           
nominowane, wyróżnione i nagrodzone tytuły zaprojektowane przez Piotra Gila/Big         
Design. Udało nam się nawiązać współpracę z „Biblioteką w szkole” – ok. 7000             
plakatów pokonkursowych zostało dołączonych do nr. 1/2017 czasopisma i trafiło do           
wszystkich prenumeratorów. W 2017 r. wystawa rozpoczęła podróż po Polsce.          
Oprócz zwyczajowych wystawców w postaci bibliotek, udało się ją pokazać na           
Targach Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Poznaniu oraz w Łódzkim            
Teatrze Lalek Arlekin. Trwają też rozmowy nt. prezentowania wystawy na Dworcu           
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Centralnym w Warszawie. W ramach materiałów pokonkursowych w tym roku          
również powstały zakładki projektu Wiesława Zesławskiego. Maciej Wróbel zadbał o          
profesjonalną obsługę fotograficzną uroczystości, przygotował prezentację      
multimedialną, do której muzykę skomponował Filip Dreger. Prezentacja została         
pokazana na gali pokonkursowej, a następnie umieszczona na kanale PS IBBY na            
Youtube, a zakładki towarzyszą drużynie Stowarzyszenia na targach książki w całej           
Polsce.  

Gala konkursowa po raz pierwszy była transmitowana on-line na naszym profilu na            
Facebooku (została wyświetlona ok. 2200 razy). 

Wszystkim przyjaciołom PS IBBY dziękujemy za ich wkład w organizację          
uroczystości. 

W ramach promocji książek nominowanych, wyróżnionych oraz nagrodzonych        
tytułem „Książki Roku” prowadzone są kompleksowe działania w internecie,         
obejmujące stronę internetową, profile PS IBBY na Facebooku i Instagramie oraz           
kanał PS IBBY na Youtube. Zgodnie z przyjętą rok wcześniej strategią podnoszenia            
prestiżu listy tytułów nominowanych starania promocyjne nakierowane były na         
propagowanie całej trzydziestki książek nominowanych do nagrody. 

We współpracy z jurorami „Książki Roku 2016” stworzona została „Lista BIS” - spis             
wartościowych tytułów, które nie znalazły się w najlepszej trzydziestce, ale są godne            
zauważenia i polecenia szukającym interesującej literatury dla młodych.  

Prawdziwie satysfakcjonujące są coraz częstsze pozytywne sygnały od autorów         
książek wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie PS IBBY. Według nich konkurs           
„Książka Roku” Polskiej Sekcji IBBY i związana z nim kampania promocyjna pomaga            
książkom dobitnie zaistnieć w publicznej świadomości. Starania zarządu w kierunku          
coraz wyraźniejszej obecności konkursu w mediach – tych społecznościowych, i tych           
tradycyjnych (prasa, radio) odnoszą coraz lepszy skutek. 

 

3. Konkurs „Książka Roku 2017” 

Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla nowej edycji konkursu „Książka Roku”  
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja została przyznana w          
wysokości 100% wnioskowanej kwoty. Firma LOTOS Poligrafia w osobie dyrektora          
Edwarda Dreszera ostatecznie zdecydowała przeznaczyć na nagrody 7000 złotych,         
motywując to trudną sytuacją finansową. Suma 7000 złotych, która w roku 2016            
zmusiła zarząd do zmniejszenia budżetu nagrody jest o 3000 za mała w stosunku do              
kwoty deklarowanej we wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.          
Zarząd jest w trakcie poszukiwania dodatkowego wsparcia finansowego.  

Zarząd PS IBBY podjął decyzję o zmianach regulaminowych dla kategorii          
„Upowszechnianie czytelnictwa”, które wejdą w życie dla „Książki Roku” 2017. Od tej            
edycji wyłanianiem zwycięzcy zajmować się będzie nie zarząd PS IBBY, a kapituła            
złożona z dotychczasowych laureatów nagrody. 
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4. Medal PS IBBY 

29 września 2016 roku wręczyliśmy Krystynie Michałowskiej medal PS IBBY za           
całokształt pracy twórczej. Uroczystość odbyła się 29 września 2016 roku.          
Obchodom towarzyszyła wystawa prac Krystyny Michałowskiej, której wernisaż odbył         
się w Multimedialnej Bibliotece przy ul. Tynieckiej, a finisaż - w Muzeum Książki             
Dziecięcej przy ul. Koszykowej (grudzień 2016), a także działania z zakresu PR            
(śladem po tym są materiały zgromadzone na stronie internetowej, m.in. wywiad           
„drukowany” i na YT, biogram Krystyny Michałowskiej na Wikipedii). W Bibliotece           
prezentowane były książki jubilatki, które użyczyła Wioleta Słoka, członkini PS IBBY.           
Bardzo duże wsparcie w organizacji uroczystości udzieliła Multimedialna Biblioteka, a          
także liczne członkinie PS IBBY, które włączyły się w przygotowania słodko-słonego           
cateringu. Wydawnictwo Nasza Księgarnia przekazało 500 zł na organizację         
uroczystości (medal, dyplom, papier na zaproszenia, wysyłka). 

 

5. Mała Warszawa Czyta  

W maju 2016 r. Zarząd PS IBBY zorganizował nową czytelniczą akcję – Mała             
Warszawa Czyta (MWC), która odbyła się w ramach czwartej edycji Warszawa Czyta            
(WC). Istotą akcji WC są m.in. spotkania, warsztaty i różne inicjatywy wokół wybranej             
książki. Książką-bohaterką MWC została „Kawalerka” Weroniki Przybylskiej (wyd.        
Dwie Siostry), której treść jest bliska książce towarzyszącej uczestnikom WC. PS           
IBBY przyjęła rolę inicjatorki i koordynatorki, która integrowała zainteresowanych         
współpracą. Dzięki temu warsztaty zainspirowane „Kawalerką” (tematyka domu w         
kontekście bliskości, rodziny) odbyły się w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i           
Młodzieży przy ul. Tynieckiej (14 maja), w księgarni wydawnictwa Dwie Siostry (14            
maja), w kawiarni CieKawa na Bemowie (15 maja), w Muzeum Książki Dziecięcej            
przy ul. Koszykowej (25 maja) oraz w Wawerskim Centrum Kultury – filia w Aninie              
(12 czerwca). W ramach MWC odbyły się także projekcje filmów animowanych           
(Biblioteka Multimedialna oraz Muzeum Książki Dziecięcej), które użyczyło nam         
bezpłatnie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.  

PS IBBY nie poniosła żadnych kosztów. 

 

6. Targi książki w Polsce 

 

6.1 Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Poznaniu (marzec 2016) 

Na stoisku PS IBBY prezentowane były książki z konkursu KR 2015.  

 

6.2 Warszawskie Targi Książki (maj 2016)  

W czasie WTK na stoisku PS IBBY prezentowane były książki z konkursu KR 2015.              
Odbywały się także spotkania autorskie – 17 autorów książek nominowanych w           
konkursie KR 2015 spotkało się z czytelnikami i podpisywało książki. W tym czasie             
książki były sprzedawane przez przedstawicieli wydawców. 
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6.3 Targi Książki w Krakowie (październik 2016)  

Prezentowane były książki z konkursu KR 2015. Zorganizowaliśmy również panel          
dyskusyjny: „Konkurs Książka Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY – nowe trendy w            
polskiej książce dla niedorosłych”, który interesująco poprowadziły prof. UP dr hab.           
Katarzyna Wądolny-Tatar, dr Katarzyna Slany oraz Krystyna Rybicka. 

Na naszym stoisku był obecny jako współwystawca Magazyn dla dzieci          
„Świerszczyk”. Najmłodszym odwiedzającym nas czytelnikom rozdawaliśmy      
archiwalne numery czasopisma.  

Składamy gorące podziękowania dla wydawnictwa Dwie Siostry za przewiezienie         
materiałów targowych do Krakowa.  

 

6.4 Salon Ciekawej Książki w Łodzi (listopad 2016) 

Na stoisku, tradycyjnie, prezentowaliśmy książki z konkursu Książka Roku 2015.          
Dyżury pełnili członkinie i członkowie z Łodzi. 

SCK był dobrą okazją, aby przekazać na ręce Wydawnictwa Akapit Press certyfikaty            
IBBY dla Akapit Press – wydawcy i pani Ewy Przybylskiej – autorki „Mostu nad              
Missisipi”. Książka ta, na wniosek Polskiej Sekcji, została wpisana w 2016 roku na             
Listę Honorowa IBBY. 

Jako Partner SCK przeprowadziliśmy (Monika Hałucha, Danka Góralczyk i Maciej          
Wróbel) dwa warsztaty związane z czytelnictwem dzieci. Ich niebanalna formuła          
spotkała się z uznaniem uczestników. W kolejnych dniach Salonu na naszym stoisku            
pojawiały się mamy, opiekunowie oraz dzieci dobrze wspominające swój udział w           
warsztatach.  

 

7. Działania wspólne z Instytutem Książki 

 

7.1 Targi książki  

Książki nagrodzone w konkursie Książka Roku są prezentowane na stoisku Instytutu           
Książki we wszystkich zagranicznych targach książki, m.in. w Bolonii, Frankfurcie. 

W ramach Book Expo w Chicago PS IBBY zorganizowało panel dyskusyjny o polskiej             
literaturze dla niedorosłych (szczegółowo opisany przy okazji zeszłorocznego        
walnego zgromadzenia) 

 

7.2 Broszura 

Pomoc w opracowaniu list rekomendowanych książek, które IK umieścił w literackim           
przewodniku dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-10 lat. Publikacja ma            
towarzyszyć konkursowi TRZY/MAM/KSIĄŻKI na projekt „czytelniczej wyprawki” dla        
dzieci oraz wydarzeniom związanym z konkursem. Rozdawana jest również na          
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targach książki. 

 

8. Warszawski Weekend Książki Niedorosłej 

W listopadzie 2016 odbył się Warszawski Weekend Książki Niedorosłej (WWKN).          
Organizatorem Weekendu poświęconego literaturze dziecięcej i młodzieżowej był        
warszawski kolektyw księgarzy kameralnych. W trakcie trwania WWKN w 14          
stołecznych księgarniach odbyło się kilkanaście darmowych wydarzeń dla dorosłych i          
dzieci oraz całych rodzin. Polska Sekcja IBBY została patronem merytorycznym          
wydarzenia. Wsparła je też czynem – członkinie Stowarzyszenia miały spotkania w           
trzech warszawskich księgarniach:  

– „Jak Wam się Podoba” – dla dorosłych miłośników książek dla dzieci poświęcone             
książkom nagrodzonym na targach w Bolonii (Bologna Illustrators Exhibition), gdzie          
nagradzane są najpiękniejsze książki dla dzieci z całego świata poprowadziła          
Magdalena Kłos-Podsiadło; warsztaty dla dzieci z robienia pop-upów – Anita Graboś, 

– Księgarnia artystyczna w Zachęcie – warsztaty dla dzieci i rodziców „Jak zachęcić             
dzieci do czytania i samemu się przy tym świetnie bawić” – Tatiana            
Audycka-Szatrawska, Marta Todys, Monika Hałucha, 

– Wilabuki – spotkanie dotyczące książek obrazkowych, a także współczesnych          
konkursów książki dla dzieci i młodzieży oraz nagrodzonych i wyróżnionych książek           
dla dzieci w Polsce – Anna Czernow.  

Stworzyliśmy listę książek, idealnych na prezent dla dzieci młodszych i starszych.           
Organizatorzy promowali ją nie tylko w czasie Weekendu, ale przez cały okres            
przedświąteczny. WWKN to: warsztaty edukacyjne, spotkania z autorami i         
ilustratorami książek dla dzieci, animacje dla najmłodszych, dyskusje wokół książek          
dla nastolatków, wystawy ilustracji. Ważnym tematem podczas WWKN była         
wychowawcza rola książek dla młodszych czytelników i wykorzystywanie pretekstu         
wspólnej, rodzinnej lektury do ważnych rozmów o świecie. 

 

9. Działania zagraniczne PS IBBY 

 

9.1 Wystawa ilustracji IBBY w Taipei 

Dzięki usilnym, niestrudzonym i rozciągniętym w czasie działaniom pośredniczącym i          
tłumaczeniowym Zarząd Stowarzyszenia umożliwił obecność na wystawie       
ilustratorów nagrodzonych medalem Hansa Christiana Andersena (organizowanej       
przez Centralę IBBY na Tajwanie) prac jedynego dotychczas polskiego laureata tej           
nagrody, Zbigniewa Rychlickiego. Otwarcie wystawy odbyło się w lipcu 2016. 

 

9.2 Lista Honorowa IBBY 

Na początku 2016 roku należało zgłosić tytuły na Listę Honorową IBBY. PS IBBY             
było stać na zgłoszenie jednego z trzech możliwych (dla każdego tytułu należało            
wpłacić wadium w wysokości 75 franków szwajcarskich). Decyzją Zarządu zgłoszona          
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została powieść Ewy Przybylskiej „Most nad Missisipi”, laureatka głównej nagrody w           
kategorii „dla młodzieży” w konkursie „Książka Roku 2014”. Książka Ewy Przybylskiej           
wraz z pozostałymi tytułami aktualnej odsłony Listy Honorowej wystawiana jest przy           
okazji najważniejszych wydarzeń związanych z książką dla młodych – ostatnio w           
ramach targów w Bolonii 2-6 kwietnia bieżącego roku. 

 

9.3 Medal Hansa Christiana Andersena 

Zarząd PS IBBY podjął decyzję o zgłoszeniu polskich kandydatów do medalu Hansa            
Christiana Andersena – głównej międzynarodowej nagrody IBBY zwanej „dziecięcym         
Noblem”. W kategorii „ilustratorzy” startuje Iwona Chmielewska, zaś w kategorii          
„autorzy”, Marcin Szczygielski. W wyniku długotrwałej procedury związanej z         
gromadzeniem i tłumaczeniem na język angielski tekstów literackich, artykułów         
naukowych oraz recenzji, a także z wpłaceniem vadium w łącznej wysokości 500            
franków szwajcarskich nasi kandydaci zostali zaakceptowani i ubiegają się o medal           
Andersena 2018. Lista nominowanych do nagrody została oficjalnie ogłoszona         
podczas konferencji prasowej IBBY, która odbyła się 3 kwietnia 2017 w Bolonii. 

9.4 Astrid Lindgren Memorial Award 

Rozpoczęte zostały przygotowania do zgłoszenia polskich kandydatów do nagrody         
ALMA 2018. Decyzją zarządu nominowani z ramienia PS IBBY zostaną Józef Wilkoń            
i Paweł Pawlak (kategoria „ilustrator”) oraz Fundacja „Jasne Strony” (kategoria          
„organizacja wspierająca czytelnictwo”). 

 

10. Patronaty 

PS IBBY systematycznie obejmuje patronatem interesujące imprezy poświęcone        
książce  
dla dzieci i młodzieży. Wybrane przykłady: 

– TRZY/MAM/KSIĄŻKI – 2. edycja konkursu  

– Cztery razy Książka jest O.K! 

– Jasnowidze 2016 

– 13. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej – MBP w Opolu – marzec 2016 

– konferencja dla bibliotekarzy – Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto – kwiecień            
2016  

– XXIII Pomorska Wiosna Literacka – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w          
Słupsku – maj 2016 

– Festiwal Literatury dla Dzieci – Czas Dzieci (Gdańsk, Warszawa, Wrocław,           
Kraków) – maj 2016 

– Z książką na walizkach – Dolnośląska Biblioteka Publiczna – czerwiec 2016 

– 7. Targi Książki Dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY – czerwiec 2016 

– Na tropie książki. Festiwal dziecięcej literatury detektywistycznej – Księgarnia          
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Badet – październik 2016. 

 

11. Działania w internecie 

 

11.1 Facebook  

Kontynuujemy działalność w mediach społecznościowych. Liczba fanów na naszym         
profilu na Facebooku w roku 2016 wzrosła z 2100 do ok. 3300. Publikowane posty              
na profilu cieszą się dużą popularnością. 

 

11.2 Instagram 

Zachęcone facebookową aktywnością, pod koniec 2016 roku założyłyśmy konto na          
Instagramie (m.in. szukając tam młodszych użytkowników). Konto prowadzi członkini         
PS IBBY, Dorota Lipińska. Mamy obecnie 160 obserwujących. 

 

11.3 Wikipedia 

W sierpniu 2016 roku, w ramach działań promocyjnych oraz informujących,          
rozbudowaliśmy, uzupełniliśmy oraz stworzyliśmy następujące hasła na Wikipedii:        
IBBY i PS IBBY, Krystyna Michałowska, Lista Honorowa IBBY, Ewa Przybylska, Most            
nad Missisipi. Prace koordynowała Tatiana Audycka-Szatrawska przy znaczącym        
wsparciu Katarzyny Domańskiej i Beaty Kowalskiej. W roku 2017 kontynuujemy          
zapełnianie Wikipedii treściami związanymi z IBBY i literaturą dla dzieci i młodzieży.            
W prace angażują się kolejne członkinie, np. Agnieszka Dobrowolska.  

 

11.4 Newsletter 

Newsletter w nowej i nowoczesnej odsłonie ruszył na początku września 2016 roku -             
dzięki pomocy Katarzyny Domańskiej, która stworzyła nową bazę adresową, a także           
przygotowuje newsletter do wysyłki. 

 

11.5 www 

Trwają prace nad zmianą środowiska internetowego PS IBBY. Zmiany składają się z            
następujących etapów: unowocześnienie obsługi mailowej kont w domenie ibby.pl,         
założenie bloga PS IBBY, stworzenie nowej strony internetowej PS IBBY.  

Za zakończony można uważać etap przeniesienia obsługi kont mailowych na          
platformę Google. W listopadzie 2016 roku PS IBBY złożyło podanie do Google o             
udostępnienie usługi „G suite for non-profits”. Po weryfikacji podanie zostało          
zaakceptowane, od dwóch tygodni mailowa obsługa kont w domenie ibby.pl działa w            
ramach nowej usługi. 

Z myślą o nowej stronie internetowej dokumentujemy działania PS IBBY, a także            
tworzymy wygodne archiwum m.in. konkursu Książka Roku. Stronę aktualizuje         
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Tomasz Osadowski. 

 

12. Członkowie PS IBBY 

 

12.1 Członkowie zwyczajni 

W 2016 r. PS IBBY zyskała 16 nowych członków zwyczajnych. 

Kilka osób podjęło decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.  

Na zebraniu Zarządu głównego 9 marca 2016 r. podjęłyśmy decyzję o skreśleniu z             
listy członków zwykłych 35 osób. Informacja o skreśleniu oraz możliwości odwołania           
się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania Członków została wysłana do            
nich pocztą elektroniczna lub zwykłą. 

Z prawdziwą dumą i przyjemnością rejestrujemy coraz większe zaangażowanie         
członkiń i członków PS IBBY w działalność bieżącą Stowarzyszenia. Aktywizują się           
nie tylko Warszawiacy, coraz więcej w ramach IBBY dzieje się w innych miastach,             
takich jak Szczecin, Poznań, Lublin.  

 

12.2 Członkowie wspierający 

Pozyskaliśmy nowego Członka Wspierającego – wydawnictwo Wytwórnia.  

Prócz opłacenia składki członka wspierającego, Wytwórnia wsparła PS IBBY         
dodatkowo – przekazała Stowarzyszeniu 1 zł z każdego egzemplarza „Wytwórnika.          
Kalendarza 2017”.  

 

13. Współpraca z Multimedialną Biblioteką na Tynieckiej 

Bez zarzutu układa się współpraca z naszym gospodarzem – Multimedialną          
Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży na Tynieckiej. Przy stałym życzliwym wsparciu           
kierownika Roberta Kijka czujemy się zaopiekowani. Naszą dobrą duszą w Bibliotece           
jest przede wszystkim Aleksandra Mostowska, która opiekuje się korespondencją PS          
IBBY, koordynuje procedury konkursowe związane z „Książką Roku”, pomaga w          
przygotowaniu wszelkich spotkań PS IBBY i niezmiennie sprawia, że Bibliotekę          
uważamy za nasz IBBY’owy dom. 

 

15. Promocja PS IBBY 

 

15.1 Konferencje i spotkania 

Członkinie Zarządu brały udział w konferencjach dla bibliotekarzy, gdzie promowały          
Stowarzyszenie: 

– IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”         
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w Łodzi, 20-21 października 2016 roku (Tatiana Audycka-Szatrawska) 

– Wykład „Jak zachęcić dzieci do czytania” w Multimedialnej Bibliotece w Warszawie,            
19 grudnia 2016 roku. Uczestnikami byli rodzice, których dzieci biorą udział w            
programie zachęcającym je do regularnego czytania (Tatiana Audycka-Szatrawska,        
Marta Todys).  

-- Seminarium dla nauczycieli w przedszkolu im. Zdzisława Witwickiego w          
Warszawie, 29 listopada 2016 roku (Anna Czernow, Krystyna Lipka-Sztarbałło) 

 

15.3 Radio i telewizja 

 – Udział w programie telewizyjnym Szymona Kloski „Myślnik” 

– Udział w audycjach radiowych. PS IBBY w osobach członkiń zarządu oraz członkiń             
i członków zwyczajnych i wspierających byli w ubiegłym roku często obecni na falach             
radia RDC oraz parokrotnie w radiowej Jedynce. 

 

16. Projekty rozpoczęte w roku 2016 

 

16.1 Dyskusyjne Forum o Książce Dziecięcej (nazwa nieostateczna, potocznie         
zwane „kongresikiem”) 

W ramach inspiracji Kongresem Kultury Polskiej, w którym PS IBBY zaznaczyło           
swoją obecność zarówno na etapie planowania, jak i na etapie realizacji           
postanowiliśmy zainicjować dyskusje jak najszerzej rozumianego środowiska       
skupionego wokół książki dla niedorosłych. W grudniu 2016 roku miało miejsce           
spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni byli wszyscy członkowie i członkinie PS           
IBBY. Na spotkaniu nadano ramy pierwszej odsłonie „kongresiku”, planowanej na          
jesień 2017. Prace organizacyjne trwają, a w skład komitetu wchodzą: Małgorzata           
Chojecka, Anna Czernow, Katarzyna Domańska i Dorota Lipińska. 

 

Nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych zadań w 2016 roku bez pomocy            
okazanej nam bezinteresownie przez członków i sympatyków PS IBBY. Część z nich            
wymieniona została powyżej. W tym miejscu dodajemy szczególne podziękowania         
dla Marii Kulik, która miała olbrzymi wkład w przekonanie sponsora nagród w            
Konkursie Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY oraz wspierała nas na wszelkie            
możliwe sposoby. Dziękujemy Maciejowi Wróblowi – nieocenionemu autorowi        
patentów, które pomagały nam w pełnieniu misji PS IBBY oraz niestrudzonemu           
fotoreporterowi a nawet operatorowi kamery, Filipowi Dregerowi – kompozytorowi i          
wykonawcy naszych ścieżek dźwiękowych oraz opiekunowi ambitnych       
informatycznych planów PS IBBY oraz wszystkim, którzy pracowali nad kulinariami          
podczas naszych ubiegłorocznych imprez.  
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Część finansowa sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Głównego  

Polskiej Sekcji IBBY w roku 2016 

 

I. Stan funduszy  

II. Główne zagadnienia związane z funduszami PS IBBY w 2016 roku 

III. Wnioski  

 

I. Stan funduszy 

Rok 2016 rozpoczęliśmy, dysponując kwotą 156,88 zł w kasie oraz kwotą 5.262,75 zł na koncie               

bankowym. 

Zakończyliśmy go mając w kasie 140,38 zł i 8.708,69 zł na koncie bankowym. 

Przyrost środków ogółem na koniec 2016 r. w stosunku do początku 2016 r. wynosi + 3429,44 zł. 

Po pokryciu straty z roku ubiegłego, na koniec 2016 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy              

560,88 zł. 

Wzorem roku 2015 zobrazowany wyżej stan był rezultatem oszczędnej polityki wydatkowania           

środków, liczenia się z każdym groszem oraz pracy wkładanej przez wolontariuszy a także środków              

pozyskanych z darowizn. Gdyby nie te ostatnie, PS IBBY nie byłaby w stanie podołać obowiązkowi               

odprowadzenia składki do IBBY w Szwajcarii. 

 

II. Główne zagadnienia związane z funduszami PS IBBY w 2016 roku 

 

a. źródła pozyskiwania środków na działalność statutową: 

– składki od członków zwyczajnych – w 2016 r. uzyskano z tego tytułu ogółem 11.190 zł; 

Składka roczna członka zwyczajnego wynosiła w 2016 r. 60 zł. Ponad 100 członków             

zwyczajnych nie zapłaciło swojej składki rocznej za 2016 rok. Kilkadziesiąt osób nadal zalega             

ze składkami także za okres przed rokiem 2016. Uzyskane wpływy (11.190 zł) są rezultatem              

kampanii monitującej członków zwyczajnych o zapłatę składek, także tych za lata minione.            

Średnio miesięcznie na rzecz PS IBBY członkowie zwyczajni w 2016 roku wpłacali mniej niż              

1.000 zł. Stałą bolączką w naszej działalności jest niewywiązywanie się przez naszych            

członków zwyczajnych z obowiązku płacenia składek; 

– składki od członków wspierających – 4.840 zł; wszyscy wpłacili; 

– darowizny – w 2016 roku uzyskano z tego tytułu ogółem 18.178,45 zł, w tym m.in. 1.000                 

zł od Wydawnictwa Wytwórnia, które część wpływów z wydanego przez siebie kalendarza            

na rok 2017 przeznaczyło na wspomożenie PS IBBY, 7.000 zł od firmy LOTOS POLIGRAFIA –               

sponsora nagród w konkursie Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY, 1.000 zł – od Tomasza               

Osadowskiego oraz 7.788,45 zł ze zbiórki na portalu www.pomagam.pl; 

- wpłata od wydawnictwa Nasza Księgarnia – sponsora gali poświęconej uhonorowaniu           

Krystyny Michałowskiej medalem Polskiej Sekcji IBBY. 
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b. Składka roczna Polskiej Sekcji IBBY do centrali IBBY w Szwajcarii wyniosła 16.388,80 zł, tj.               

równowartość 4.000 CHF; mimo że termin wpłaty składki upływa z końcem kwietnia każdego roku,              

mogliśmy przelać tę kwotę dopiero 28.10.2016 r. po uruchomieniu zbiórki na ten cel na platformie               

crowdfundingowej www.pomagam.pl. Wybraliśmy platformę, która najmniej się kojarzy ze zbiórkami          

na chore dzieci i innymi równie dramatycznymi życiowo sytuacjami. Warto nadmienić, że składka do              

IBBY w Szwajcarii pochłonęła ok. połowy naszego ubiegłorocznego budżetu z wyłączeniem dotacji            

od MKiDN na zadanie Konkurs Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY. 

c. W czterech krajowych imprezach targowych (Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź)          

uczestniczyliśmy w ramach usługi barterowej, ponosząc jedynie koszty dojazdów do Krakowa i            

Poznania oraz noclegów w tych miastach; 

d. Zainspirowani dyskusją, jaka wywiązała się na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu Członków           

PS IBBY prowadziliśmy konsultacje i analizy związane z prawnym ramami pozyskiwania środków z             

płatnych konferencji, szkoleń itp. przedsięwzięć. Wynik tych dociekań, w związku z tym że PS IBBY               

nie jest zarejestrowana jako przedsiębiorca, i że prowadzi działalność pożytku publicznego nie            

mając statusu OPP, odwiódł nas od idei organizowania płatnych konferencji, szkoleń itp. Zgodnie z              

przepisami, nie będąc przedsiębiorcą, nie możemy nadwyżek z odpłatnej działalności pożytku           

publicznego przeznaczać na inne cele statutowe. W praktyce oznacza to, że ewentualne środki             

pozyskane jako odpłatność za udział uczestników z konferencji czy szkoleniu musielibyśmy           

przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów tej konferencji czy szkolenia. 

e. Zbiórka z wykorzystaniem profilu PS IBBY na www.pomagam.pl. Jak wyżej napisano, bez             

zbiórki nie bylibyśmy z stanie pokryć składki rocznej do centrali IBBY. Zakładając profil PS IBBY na                

ww. platformie zarząd rozpoznał charakter kilkunastu tego rodzaju narzędzi, wybierając to, które            

wykorzystywane jest do gromadzenia środków na działania o podobnym charakterze oraz które            

odpowiadało możliwościom naszego konta bankowego. Wykorzystaliśmy też fakt, że od 2014 roku            

kiedy to zmieniło się ustawodawstwo regulujące tzw. zbiórki publiczne, zbieranie środków w            

formacie bezgotówkowym nie wymaga zezwoleń ani sprawozdań do MSWiA. Założony przez nas cel             

zbiórki wynoszący 8.000 zł brutto został nieznacznie przekroczony. Po odjęciu prowizji dla            

właściciela platformy wynoszącej łącznie 7,5 % kwot wpłaconych przez darczyńców, uzyskaliśmy           

netto kwotę 7.788,45 zł. Kwota ta uzupełniła naszą składkę do IBBY w Szwajcarii. Na nasz apel                

odpowiedziało wpłatami kilkadziesiąt osób, w tym część anonimowych darczyńców. Kim byli ci,            

którzy nas wsparli, można dowiedzieć się ze strony naszej zbiórki. Dziękujemy serdecznie wszystkim             

darczyńcom (był wśród nich darczyńca anonimowy, który wspomógł nas kwotą 1.000 zł!) oraz             

osobom, które promowały naszą akcję, w tym szczególnie Elżbiecie Wasiuczyńskiej, Nice           

Jaworowskiej, Pawłowi Pawlakowi i Joannie Olech. 

f. Finansowanie Konkursu „Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY” pochłonęło 31.677,53 zł, z             

czego kwota 21.600 zł to dotacja od MKiDN, kwota 7.000 zł to wsparcie od sponsora nagród oraz                 

3.077,53 zł to środki PS IBBY wniesione w ramach wkładu własnego. Pierwotnie zakładaliśmy, że              

zaangażujemy 1.000 zł własnych środków, jednak pomniejszona w stosunku do lat ubiegłych kwota             

wsparcia od sponsora nagród zmusiła nas do wydania z własnych funduszy trzykrotności zakładanej             

sumy. Dotacja od MKiDN została w całości przez nas wykorzystana zgodnie z umową, czego              

dowodem jest zatwierdzenie naszego raportu końcowego z wykonania zadania (o zatwierdzeniu           

dowiedzieliśmy się oficjalnie dnia 2.03.2017 r.) 
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III. Wnioski 

Wykonując upoważnienie wynikające w uchwały Walnego Zebrania Członków PS IBBY podjętej w            

czerwcu 2016 roku Zarząd Główny z początkiem roku 2017 podniósł składkę roczną członka             

zwyczajnego z dotychczasowych 60 zł do 100 zł. 

W marcu 2016 roku po akcji monitującej członków do zapłacenia zaległych składek Zarząd Główny              

PS IBBY skreślił blisko 40 członków za wieloletnie zaległości w regulowaniu składek. Chcielibyśmy             

w tym roku uniknąć podobnej sytuacji. Mimo że w każdym newsletterze przypominamy o             

konieczności regulowania składek, wciąż istnieje kilkudziesięcioosobowa grupa członków        

notorycznie zalegająca z wpłatą.  

Bez terminowego i systematycznego wywiązywania się przez członków z obowiązku płacenia           

składki rocznej, PS IBBY nie będzie w stanie realizować swoich zadań.  

Otrzymaliśmy wiele dowodów sympatii i uznania dla naszej działalności od osób trzecich. To zawsze              

dodaje sił i utwierdza w przeświadczeniu, że to co robimy jako PS IBBY ma sens. 

 

Część finansowa sprawozdania merytorycznego Zarządu Głównego PS IBBY z działalności w 2016            

roku opracowana została przez Beatę Kowalską-Osadowską, skarbniczkę. 
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