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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w okresie  

od kwietnia 2015 do czerwca 2016 

 

Od kwietnia 2015 do czerwca 2016 roku Zarząd Polskiej Sekcji IBBY prowadził intensywną 

działalność merytoryczną. Zaznaczyć należy, że omawiany okres był pierwszym rokiem pracy 

nowego Zarządu, zatem dużą część energii i czasu jego członkiń pochłonęło zapoznawanie się  

z prawną, finansową i organizacyjną stroną Stowarzyszenia. 

 

1. Nowa siedziba 

Pierwszym zadaniem, które stanęło przed Zarządem, było rozwiązanie lokalowego problemu 

Stowarzyszenia. Ze względu na postępujące kłopoty dotychczasowego gospodarza PS IBBY, czyli 

Muzeum Książki Dziecięcej, nie mieliśmy nawet metra kwadratowego własnej przestrzeni, a co 

za tym idzie oficjalny adres PS IBBY (ul. Koszykowa 26/28) mógł budzić wątpliwości natury 

prawnej. Jeszcze w kwietniu udało się podjąć negocjacje z Multimedialną Biblioteką dla Dzieci  

i Młodzieży nr XXXI w Warszawie, w efekcie których Stowarzyszenie zyskało nieodpłatną 

siedzibę w postaci miejsca do przechowywania dokumentów i innych ruchomości oraz dostępu 

do sali konferencyjnej (w której odbywają się zebrania Zarządu i posiedzenia jurorskie konkursu 

„Książka Roku”), jak również do auli bibliotecznej, w której odbyła się gala kończąca edycję 

konkursu „Książka Roku 2015”. Współpraca z biblioteką układa się wzorowo, w atmosferze 

pełnej wzajemnej życzliwości. 

 

2. Konkurs „Książka Roku 2015” 

Począwszy od końca maja 2015 r. organizacją zeszłorocznej edycji konkursu „Książka Roku” 

zajął się nowy Zarząd. Atmosfera wokół konkursu była napięta ze względu na falę krytyki, jaka 
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dotknęła poprzednią edycję, zauważalna była zwłaszcza duża presja dotycząca składów 

jurorskich, sposobu ich działania oraz częstotliwości wymiany poszczególnych ekspertów. 

Członkinie Zarządu podjęły starania zmierzające ku rozwiązaniu konfliktu poprzez znalezienie 

nowych kandydatów, jednak zadanie okazało się trudne głównie ze względu na niewielką ilość 

czasu pozostałą do daty ogłoszenia konkursu (31 maja). W rezultacie zmianie uległo jury 

literackie, natomiast jury graficzne pozostało takie samo jak w roku poprzednim (przy czym 

funkcja przewodniczącej składu przypadła po raz pierwszy Anicie Wincencjusz-Patynie). 

 

Do konkursu zgłoszono w sumie 182 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. Z tytułu pozyskania nieodpłatnego dostępu do auli biblioteki na 

Tynieckiej należało zgłosić do MKiDN korektę planu finansowego przedsięwzięcia, którą 

ministerstwo zaakceptowało. Poczęstunek na gali pokonkursowej zapewnił nowy sponsor 

„Książki Roku”, Galeria Wypieków Piotra Lubaszki. W efekcie konkursu powstała wystawa 

prezentująca nominowane, wyróżnione i nagrodzone tytuły zaprojektowana przez Marię Ryll.  

W wyniku zabiegów Tomasza Osadowskiego udało się w ramach zadeklarowanych kosztów 

druku pozyskać dwa egzemplarze wystawy, co wydatnie zwiększyło efektywność jej ekspozycji 

w Polsce. Oprócz zwyczajowych wystawców w postaci szkół, bibliotek oraz innych miejsc 

związanych z książką dziecięcą, udało się pokazać wystawę w Łódzkiej Manufakturze. Nowością 

w ramach materiałów pokonkursowych są zakładki projektu Wiesława Zesławskiego oraz 

prezentacja multimedialna, której stroną graficzną zajął się Maciej Wróbel (zadbał on również  

o profesjonalną obsługę fotograficzną uroczystości), zaś 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. Wszystkim przyjaciołom PS IBBY dziękujemy za ich wkład w organizację uroczystości. 

 

 

3. Konkurs „Książka Roku 2016” 

Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla nowej edycji konkursu „Książka Roku”  

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.  

 

4. Mała Warszawa Czyta 

W maju 2016 r. Zarząd  PS IBBY zorganizował nową czytelniczą akcję – Mała Warszawa Czyta 

(MCW), która odbyła się w ramach czwartej edycji Warszawa Czyta (WC). Jej istotą 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. 

 

5. Targi 

W 2015 r. PS IBBY wzięła czynny udział w dwóch imprezach targowych: Warszawskich Targach 

Książki (maj 2015 r., stoisko zorganizowane przez Marię Kulik) oraz Targach Książki  

w Krakowie (październik 2015 r.).  

W 2016 r. wzięliśmy udział w Targach Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Poznaniu 

(marzec) oraz Warszawskich Targach Książki (maj). W czasie WTK na stoisku PS IBBY odbywały 

się 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. 

 

W tym roku planujemy jeszcze wziąć udział w Targach Książki w Krakowie (październik 2016 – 

umowa jest już podpisana). Prócz prezentacji książek z konkursu KR 2015 odbędzie się też panel 

dyskusyjny. Sezon targowy dla PS IBBY w 2016 r. zamknie Salon Ciekawej Książki w Łodzi 

(listopad 2016). 

 

 

6. Działania wspólne z Instytutem Książki 

6.1 Trzy/Mam/Książki 

PS IBBY została zaproszona jako partner do współpracy przy organizacji konkursu Instytutu 

Książki zatytułowanego Trzy/Mam/Książki. Konkurs adresowany jest do pisarzy i ilustratorów, 

a jego celem jest stworzenie pakietu trzech pierwszych książek w życiu dziecka (pierwsza 

odnosi się do wieku 0–1, druga do wieku 1–2, trzecia zaś do wieku 2–3 lata). Współpraca 

Zarządu Stowarzyszenia objęła wszystkie etapy organizacji konkursu, od wymyślenia nazwy  

i sformułowania regulaminu po wzięcie udziału w obradach jury. Pierwsza edycja konkursu 

zakończyła się jesienią 2015 r., wszystko wskazuje na to, że ogłoszona zostanie następna, 

niezmiennie we współpracy z PS IBBY. 

 

 



6.2 Book Expo America, Chicago 11–13 maja 2016 

W ramach współpracy z Instytutem Książki Zarząd PS IBBY zorganizował w Chicago panel 

dyskusyjny poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży pod tytułem „The New Golden Age in 

Polish Books for Children”. W panelu udział wzięły: prof. Junko Yokota jako moderatorka, Maria 

Deskur z wydawnictwa Egmont Polska jako przedstawicielka wydawców oraz Anna Czernow, 

prezeska PS IBBY. Dyskusja cieszyła się dużym zainteresowaniem, przy okazji udało się 

nawiązać obiecujące kontakty z kilkoma amerykańskimi wydawnictwami. 

 

6.3 Targi książki  

Książki nagrodzone w konkursie Książka Roku 2015 są prezentowane na stoisku Instytutu 

Książki we wszystkich zagranicznych targach książki, m.in. w Bolonii, Frankfurcie. 

 

7. Działania zagraniczne PS IBBY 

7.1 Projekt Aarhus 39 

Współpraca przy organizacji projektu Aarhus 39 w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2017, 

służącego promocji najlepszych młodych europejskich twórców książek dla dzieci i młodzieży. 

Zarząd Stowarzyszenia został poproszony o wybór i zgłoszenie polskich artystów i pisarzy  

do projektu. 

 

7.2 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 polskiego laureata tej nagrody, Zbigniewa Rychlickiego. Otwarcie 

wystawy nastąpi tego lata. 

 

7.3 Lista Honorowa IBBY 

W ubiegłym 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 została powieść Ewy 

Przybylskiej „Most nad Missisipi”, laureatkę głównej nagrody w kategorii „dla młodzieży”  

w konkursie „Książka Roku 2014”. 

 

 

 



8. Patronaty 

PS IBBY systematycznie obejmuje patronatem interesujące imprezy poświęcone książce  

dla dzieci i młodzieży.  Wybrane przykłady: 

– Festiwal Czytajmy! – wrzesień 2015 

– Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Młodzi twórcy literatury” – Książnica Płocka 

październik 2015 

– Warszawskie Targi Fantastyki – listopad 2015 

– 24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek  – grudzień 2015 

– 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 

– Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci – ASP w Katowicach – maj 2015 

– 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 Badet – 

październik 2016. 

 

 

9. Sprawy organizacyjne Zarządu PS IBBY 

Na marcowym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia rezygnację z funkcji wiceprezeski oraz 

miejsca w Zarządzie zgłosiła Dorota Koman.. Zgodnie z punktem 3, paragrafu 14 piątego 

rozdziału statutu Stowarzyszenia Zarząd dokonał kooptacji, w wyniku której do Zarządu weszła 

Tatiana Audycka-Szatrawska, obejmując funkcję wiceprezeski PS IBBY. 

 

10. Profil na Facebook’u, kanał na Youtube 

10.1 Facebook  

Zwiększyłyśmy aktywność na Facebooku, teraz profil redagują trzy osoby. Liczba fanów wzrosła 

z ok. 1500 osób do ponad 2600. Nasze posty mają od 1000 do kilku tysięcy odbiorców;  

po kilkadziesiąt polubień i udostępnień.   



 

10.2 Kanał na Youtube  

Przed galą Książka Roku 2015 założyliśmy kanał PS IBBY na Youtube. Zamieszczamy tam 

prezentacje multimedialne i materiały filmowe (zwane IBBY TV) promujące naszą obecność  

na targach, a także członków wspierających.  Wszystkie materiały multimedialne 

przygotowywane są w ramach wsparcia, nieodpłatnie, przez Macieja Wróbla. 

 

 

11. Członkowie PS IBBY 

11.1 Członkowie zwykli 

Od maja 2015 r. PS IBBY zyskała 47 nowych członków zwyczajnych. 

Poprawiła się ściągalność składek od członków zwykłych – w roku 2015 rozpoczęłyśmy akcję 

przypominania członkom o zaległych składkach. Do członków, którzy zalegali od 2 do 5 lat (67 

osób), zostały wysłane wiadomości z prośbą o opłacenie zaległości. Ok. 16% z nich wróciło  

z adnotacją, że mail nie został doręczony. Część członków zareagowało pozytywnie – przelewem  

Dzięki temu udało nam się opłacić składkę do centrali za rok 2015, mimo że wycofał się sponsor, 

grupa Sokrates.  

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. 

 

11.2 Członkowie wspierający 

Pozyskaliśmy nowego CzW – wydawnictwo Poradnia K. 

Wydawnictwo Czerwony Konik podjęło decyzję o zwiększeniu swojej składki. 

Wycofały się ze wspierania: Biblioteka w Gryfinie (od 2015 r.), Qlturka (od 2016 r.). 

 

 

 

 

Część finansowa sprawozdania merytorycznego  z działalności Zarządu  Głównego 

Polskiej Sekcji IBBY w roku 2015 



 

W okresie od 1.01.2015 r.  do 18.04. 2015 r. Zarząd Główny działał w składzie Maria Kulik (Prezes), 

Anna Onichimowska (Wiceprezes), Grażyna Lewandowicz-Nosal (Sekretarz), Ewa Zienkiewicz 

(Skarbnik) Michał Zając, Maria Ryll, Dorota Skotnicka, Małgorzata Berwid. 

Dnia 18.04.2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków wyłoniono nowy Zarząd Główny na kolejną 

4-letnią kadencję w osobach Anna Czernow (Prezes), Dorota Koman-Szmigiero (Wiceprezes), Monika 

Hałucha (Sekretarz), Beata Kowalska-Osadowska (Skarbnik) i Katarzyna Jacobson. 

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015: 

- na rachunku bankowym: 7658,77 zł 

- w kasie stowarzyszenia: 0,23 zł 

 

Stan środków pieniężnych na dzień zmiany władz PS IBBY (18.04.2015): 

— na rachunku bankowym: 20346,77 zł 

— w kasie  stowarzyszenia: 185,03 zł 

 

Stan środków na koniec roku 2015: 

— na rachunku bankowym: 5262,75 zł 

— w kasie stowarzyszenia: 156,88 zł 

Na początku maja 2015 r. MKiDN zasilił rachunek bankowy stowarzyszenia kwotą 24 000 zł przyznaną 

jako dofinansowanie do konkursu “Książka Roku 2015” Polskiej Sekcji IBBY. W marcu 2015 roku 

sponsor, firma LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o., przelał na konto stowarzyszenia 10 000 zł  

z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów w tym konkursie. 

W 2015 roku ze sponsorowania PS IBBY wycofała się Grupa Edukacyjna SOKRATES. Kwota 10 000 zł 

otrzymywana do tej pory od SOKRATESA przeznaczana była na opłacanie składki członkowskiej  

do Centrali IBBY w Szwajcarii. Jednocześnie w 2015 roku Polska awansowała z piątej do czwartej 

grupy krajów według klasyfikacji Centrali, co oznacza, że składka roczna z dotychczasowych 3000 CHF 

w roku 2014 wzrosła do 4000 CHF. Zbiegło się to w czasie ze wzrostem kursu CHF w stosunku  

do złotego, co w kontekście wycofania się Grupy Sokrates ze sponsorowania PS IBBY okazało się 

szczególnie dotkliwe finansowo. Nowemu Zarządowi Głównemu udało się wynegocjować rozliczenie 

z Centralą w EUR (3350 EUR), co było nieco korzystniejsze finansowo z uwagi na kurs europejskiej 

waluty w chwili zapłaty składki. W wyniku tych problemów składkę udało się zapłacić dopiero pod 

koniec września 2015 r. po spływie dostatecznych środków od członków stowarzyszenia.  

W przeliczeniu na PLN składka do Centrali IBBY kosztowała nas w 2015 roku 14 485,07 zł. Dla 

porównania, w roku 2014 było to 10671,90 zł (nastąpił wzrost o 3.813,17 zł czyli o blisko 40%). 



Składka pochłonęła więc ok.72 % rocznych rozchodów stowarzyszenia z wyłączeniem wydatków  

na konkurs “Książka Roku” finansowanych w 98% przez MKIDN oraz sponsora nagród. 

Podejrzewając wycofanie się sponsora (SOKRATES), co stało się ostatecznie jasne dopiero na jesieni 

2015 r. (sponsor przez dłuższy czas nie dawał jednoznacznych deklaracji w tym względzie), Zarząd 

Główny prowadził oszczędną politykę finansową, ograniczając wszelkie wydatki oprócz tych, których 

nie dało się uniknąć ze szkodą dla funkcjonowania PS IBBY (między innymi członkinie Zarządu 

Głównego, które udały się do Krakowa na Targi koszty swego wyjazdu i noclegów pokryły ze środków 

własnych). 

Intensyfikowano też działania mające na celu mobilizację członków do wywiązywania się z obowiązku 

płacenia składek. Bolączką PS IBBY w 2015 r. były zaległości z tego tytułu. 

Działania te dały częściowe efekty, sporo osób uiściło składkę łącznie z zaległościami, ale na koniec 

2015 roku wciąż kilkudziesięcioro członków stowarzyszenia zalegało z wpłatami za okres co najmniej 

2 lat. 

Wszyscy członkowie wspierający, którzy deklarowali wsparcie finansowe PS IBBY na rok 2015 (łącznie 

11), poza jednym wywiązali się ze swoich deklaracji. Udało się też pozyskać jednego dodatkowego 

członka wspierającego (Poradnia K). Jednoczenie rok 2015 był ostatnim, w którym wsparcie 

zadeklarował portal Qlturka.pl. 

 

Budżet Konkursu “Książka Roku 2015” Polskiej Sekcji IBBY (34800 zł, z czego 24 000 zł to grant  

z MKiDN, 10000 to wkład sponsora LOTOS-POLIGRAFIA i 800 zł to wkład własny PS IBBY) został 

niemal w całości wykorzystany. Niewykorzystaną część grantu w symbolicznej kwocie 60,18 zł 

zwrócono grantodawcy w styczniu 2016 r. zgodnie z umową o dofinansowanie. 

 

W ramach umów barterowych stowarzyszenie wzięło udział w 2 branżowych imprezach targowych 

(Warszawskie Targi Książki i 19.Targi Książki w Krakowie). 

Z uwagi na przyjętą z konieczności politykę oszczędzania było nas stać na zgłoszenie tylko jednej 

pozycji na Listę Honorową IBBY. Opłata wynosi 70 CHF od tytułu, co w przeliczeniu na PLN dało kwotę 

307,08 zł. 

Liczba członków zwyczajnych PS IBBY w 2015 roku uległa zwiększeniu o 37 osób. Wszyscy nowi 

członkowie zapłacili składkę roczną w pełnej wysokości. 

Na koniec roku 2015 liczba członków zwyczajnych, którzy nie zapłacili składki za 2015 rok wyniosła 

110. 

Stąd wniosek, że możemy liczyć na systematyczne wpłaty ze strony 150 członków zwyczajnych, co 

zasila budżet PS IBBY wg obecnej wysokości składki wynoszącej 60 zł kwotą 9000 zł. Wpływy od 

członków wspierających to realnie od 2016 r. 4840 zł. 

Jest to kwota wystarczająca do prowadzenia codziennej działalności stowarzyszenia w jej 

dotychczasowym kształcie, ale nie pozwala na pełne pokrycie składki rocznej do Centrali IBBY. 

Ten stan rzeczy zmusza Zarząd Główny do rekomendowania podwyższenia składki rocznej członków 

zwyczajnych z obecnych 60 zł do 100 zł od 2017 roku. Ostatnim razem składka była zwiększana  



w roku 2008 i od tamtej pory wynosiła 60 zł. Sugerowana od 2017 roku podwyżka wyniosłaby ok. 

65% i w sumie nałożyłaby na członków PS IBBY koszt ok. 8 zł miesięcznie. 

Niskie koszty funkcjonowania stowarzyszenia w 2015 r. zawdzięczamy nie tylko przyjętej  

z konieczności polityce oszczędzania, ale także współpracy z Multimedialną Biblioteką dla Dzieci  

i Młodzieży Nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 w Warszawie, która nieodpłatnie zapewnia nam miejsce  

na zebrania organów stowarzyszenia oraz salę na uroczystości organizowane przez PS IBBY. 

Na niskie koszty funkcjonowania wpływ miały także osobiste kwalifikacje, kontakty i wsparcie ze 

strony sympatyków PS IBBY i Zarządu Głównego. Podziękowania należą się szczególnie Maciejowi 

Wróblowi, Wiesławowi Zesławskiemu, Tomaszowi Osadowskiemu oraz Filipowi Dregerowi, którzy 

woluntarystycznie pomagali przy projektowaniu i organizacji przedsięwzięć PS IBBY. 

W 2015 r. Zarząd Główny intensyfikował działania mające na celu pozyskanie członków wspierających 

stowarzyszenie. Podczas targów książki przeprowadzono rozmowy z wydawnictwami branżowymi,  

a w 2. połowie roku wysłano szereg pisemnych propozycji również do wydawnictw literatury ogólnej 

(jak wcześniej wspomniano, do grona członków wspierających doszło wydawnictwo Poradnia K). 

Między innymi po to, aby zyskać przychylność aktualnych i potencjalnych członków wspierających 

zintensyfikowano tzw. nowoczesne sposoby docierania z przekazem stowarzyszenia do odbiorców – 

byliśmy aktywni na Facebooku oraz uruchomiliśmy kanał filmowy na Youtube. 

W 2016 r. planujemy podjąć starania w celu pozyskania nowego sponsora strategicznego w miejsce 

Grupy Edukacyjnej SOKRETES tak, aby wsparcie z jego strony pokryło jeśli nie całą to znaczną część 

składki do Centrali IBBY. To by nam pozwoliło zrealizować ambitne plany działalności merytorycznej. 

W listopadzie 2015 roku wystąpiliśmy do MKiDN o grant na organizację Konkursu “Książka Roku 

2016” Polskiej Sekcji IBBY. Przyznano nam dofinansowanie w kwocie 21 600 zł, czyli 90% kwoty,  

o którą się ubiegaliśmy. Cieszy nas, że w konkursie o dofinansowanie w ramach programu “Promocja 

czytelnictwa” zajęliśmy 2. miejsce biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów. 

Pierwszy okres działalności Zarządu Głównego wybranego w kwietniu na 4-letnią kadencję upłynął  

na zapoznawaniu się ze specyfiką finansowego aspektu działalności stowarzyszenia. Zarząd Główny  

w całości stanowią osoby, które dotąd nie wchodziły w skład tego organu. Dlatego tak cenne było dla 

nas to, że nasi poprzednicy nigdy nie odmawiali nam rad i informacji ilekroć się o to do nich 

zwracałyśmy. Podziękowania za powyższe należą się szczególnie Marii Kulik i Ewie Zienkiewicz. 

 

 

 

Część finansowa sprawozdania  merytorycznego Zarządu Głównego PS IBBY z działalności w 2015 
roku opracowana została przez Beatę Kowalską-Osadowską, skarbniczkę. 

 

 


