Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w roku 2018

W roku 2018 odbyły się cztery zebrania zarządu oraz kilka nieprotokołowanych zebrań w
podgrupach projektowych. Członkinie zarządu są w stałym kontakcie mailowym,
facebookowym i telefonicznym, koordynując prace nad zadaniami.

1. Konkurs „Książka Roku 2018”
Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla nowej edycji konkursu „Książka Roku” do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja została przyznana w wysokości
70% wnioskowanej kwoty. Zmuszone byłyśmy do korekty wniosku, a co za tym idzie
kosztów i działań. Nasz wieloletni sponsor nagród w konkursie, firma LOTOS Poligrafia,
wsparł nas również w tym roku - kwotą 3000 zł. Wydawnictwo Nowa Era wsparło nas
kolejny raz, w tym roku kwotą 7000 zł, dlatego udało nam się utrzymać wysokość nagród w
konkursie na tym samym poziomie – 10000 zł.
W edycji konkursu z 2018 r. zmianie uległy składy jurorskie. Członkami jury graficznego byli
Anita Wincencjusz-Patyna oraz Jakub Woynarowski. Funkcja przewodniczącej jury pozostała
w rękach Krystyny Rybickiej. Zmiany nastąpiły również w jury literackim. Funkcja
przewodniczącej pozostała w rękach Ireny Bolek, a nowymi członkiniami zostały
Aleksandra Korczak (literaturoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Kamila
Kowalczyk (literaturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego).
W tej edycji podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu liczby książek nominowanych do nagrody do
20 (10 książek w kategorii literackiej i 10 w kategorii graficznej).
Do udziału w konkursie Książka Roku 2018 w kategorii literackiej i graficznej zgłoszono
ponad 320 tytułów (w poprzednim roku było 250), z czego kilka książek nie spełniło
warunków regulaminu, a jedna wpłynęła po terminie. W konkursie wzięło udział blisko 90
wydawców, w tym m.in. muzea i fundacje.
W kategorii graficznej jury oceniło 155 książek.
W kategorii literackiej – 170 książek.
Do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa zgłoszono 15 osób fizycznych. Nominacje
wyłoniła powołana przez Zarząd PS IBBY kapituła. Składała się z 3 osób, nagrodzonych w
ostatnich trzech latach. Były to: Iwona Haberny (Rabka Festival), Beata Jewiarz, Bożena
Kazanowska (Fundacja Jasne Strony). Nominowaliśmy sześć osób.

Poczęstunek na gali pokonkursowej zapewniliśmy ze środków własnych. Podobnie jak w
ubiegłym roku – część wina na galę pokonkursową przekazał Dom Bliskowice, a część
kwiatów – kwiaciarnia Flora Point. W efekcie konkursu jak co roku powstały ulotki, plakaty,
zakładki i wystawa projektu Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej, prezentująca nominowane,
wyróżnione i nagrodzone tytuły.

Ze względu na okrojone środki z dotacji nie udało nam się utrzymać współpracy z
„Biblioteką w szkole”, w związku z tym nasze plakaty w tym roku nie trafiły do ich
prenumeratorów.
W 2019 r. wystawa rozpoczęła podróż po Polsce. Oprócz zwyczajowych wystawców w
postaci bibliotek, udało się ją pokazać na Targach Książki w Gdańsku i w Poznaniu.
Jak co roku 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. Przygotowaliśmy też prezentację w wersji angielskiej, która została
wysłana do centrali IBBY.
Podobnie jak w roku ubiegłym gala konkursowa była transmitowana on-line na naszym
profilu na Facebooku (została wyświetlona blisko 4 tysiące razy). Dzięki wsparciu firmy
Zgoda Group jakość transmisji była znakomita.
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 są na propagowanie wszystkich książek
nominowanych do nagrody, dlatego akcję “Poznaj konkursową shortlistę” rozpoczęliśmy
przed ogłoszeniem wyników konkursu (publikacje na FB i Instagramie).
W tym roku udało nam się oznakować książki logotypami nagród w wersji polskiej i
angielskiej.
Jurorzy konkursu „Książki Roku 2018” stworzyli „Listę BIS” – spis wartościowych tytułów,
które nie znalazły się w najlepszej dwudziestce, ale są godne zauważenia i polecenia
szukającym interesującej literatury dla młodych. Z zadowoleniem obserwujemy duże
zainteresowanie tą listą, a także fakt, że obecnością na niej swoich książek chwalą się
autorzy i wydawcy.
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. Np. dzięki nawiązaniu współpracy i pozyskaniu „Magazynu do
czytania Książki” (wydawanego przez Agorę) jako patrona medialnego wydarzenia, nasz
konkurs zaistniał na łamach prasy ogólnopolskiej. Rośnie również świadomość wagi
konkursu wśród osób piszących o książkach (blogerzy), które coraz częściej powołują się na
naszą nagrodę.

2. Konkurs „Książka Roku 2019”
Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla nowej edycji konkursu „Książka Roku”
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. “Książka Roku 2019” dostała dotację w

wysokości 50% procent wnioskowanej kwoty. Jesteśmy w trakcie poszukiwań dodatkowego
sponsora.

3. Medal Themersonów
W 2018 roku Medalem Themersonów została uhonorowana zasłużona pisarka, autorka
powieści dla młodzieży Ewa Przybylska. Na wyraźne i nieugięte życzenie laureatki nie
zorganizowaliśmy oficjalnej gali. Członkinie zarządu oraz członkinie IBBY z Poznania
spotkały się z medalistką w Poznaniu i wręczyły statuetkę podczas kameralnego spotkania
w CK Zamek. Statuetkę zaprojektował Grzegorz Olech.

4. Targi książki w Polsce
4.1 Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców w Poznaniu (marzec 2018)
Na stoisku PS IBBY prezentowane były książki z konkursu KR 2017.
Obsługę merytoryczną stoiska sprawowały Monika Hałucha, Dorota Lipińska, Beata
Kowalska-Osadowska, Magdalena Kiełbowicz, Małgorzata Narożna, Hanna Sieradzka,
Małgorzata Chojecka i Joanna Żygowska. Nasze członkinie z poznańskiego Domu Bajek –
Barbara Górecka i Maria Karwowska – poprowadziły warsztaty dla dzieci.

4.2 Warszawskie Targi Książki (maj 2018)
W czasie WTK na stoisku PS IBBY prezentowane były książki z konkursu KR 2017.
Zorganizowaliśmy 2 wykłady dla nauczycieli i bibliotekarzy – Anny Czernow oraz Michała
Zająca. Przedstawicielki zarządu brały również udział w dyskusji na temat ilustracji w
książkach dla młodzieży, zorganizowanej przez wydawnictwo Poławiacze Pereł oraz w
spotkaniu Instytutu Książki, podsumowującym dotychczasowe działania w ramach
programu „Mała książka – wielki człowiek”. Nasze członkinie Małgorzata Chojecka, Maria
Kulik, Agnieszka Dobrowolska i Małgorzata Narożna wsparły zarząd poprzez objęcie
dyżurów na stoisku.

4.3 Plener literacki w Szczecinie (lipiec 2018)
Udział PS IBBY w święcie książki w Szczecinie zorganizowała Małgorzata Narożna
(kluboksięgarnia FiKa). Na wspólnym stoisku prezentowaliśmy książki wyróżnione w
konkursie Książka Roku w ostatnich latach.
W czasie trwania targów odbyły się również warsztaty literacko-plastyczne poprowadzone
przez Tatianę Audycką-Szatrawską.

4.4 Targi Książki w Krakowie (październik 2018)
Prezentowane były książki z konkursu KR 2017. Zorganizowaliśmy również wykład dla
nauczycieli i bibliotekarzy oraz innych osób zainteresowanych książkami dla dzieci i
młodzieży, który wygłosiła dr Katarzyny Slany z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

członkini PS IBBY. Dla najmłodszych gości targów zorganizowaliśmy warsztaty czytania
wrażeniowego, a dla nieco starszych – detektywistyczne, oba prowadziła Dorota Lipińska –
członkini zarządu PS IBBY. Obsługę merytoryczną stoiska sprawowały Beata
Kowalska-Osadowska, Tatiana Audycka-Szatrawska, Dorota Lipińska, Danka Góralczyk,
Małgorzata Chojecka, Marta Woszczak, Elżbieta Pałasz .

4.5 Salon Ciekawej Książki w Łodzi (listopad 2018)
Na stoisku, tradycyjnie, prezentowaliśmy książki z konkursu Książka Roku 2017. Dyżury
pełnili członkinie i członkowie z Łodzi. Jako Partner SCK zorganizowaliśmy wykład Anny
Czernow “Po co dorosłym literatura dla młodych?”.
Za pomoc w targach dziękujemy dyżurującym członkiniom i członkom:
-

Magdalenie Kiełbowicz, Joannie Żygowskiej, Małgorzacie Chojeckiej, Małgorzacie
Narożnej, Hannie Sieradzkiej (Poznań)
Barbarze Góreckiej i Marii Karwowskiej z poznańskiego Domu Bajek

-

Małgorzacie Chojeckiej, Agnieszce Dobrowolskiej, Marii Kulik i Małgorzacie Narożnej
(Warszawa)

-

Dance Góralczyk, Marcie Woszczak,
(Kraków)

-

Dance Góralczyk, Edycie Wiśniewskiej, Tomaszowi Osadowskiemu, Hannie Sieradzkiej
(Łódź)

Małgorzacie Chojeckiej, Elżbiecie Pałasz i

4.6. Imieniny Jana Kochanowskiego
W 2018 roku również otrzymaliśmy bezpłatnie stoisko oraz dublety z Biblioteki Narodowej.
Sprzedaż dubletów oraz książek od innych darczyńców (m.in. członkinie zarządu) zasiliła
kasę PS IBBY. Inicjatywa wyszła od Joanny Piekarskiej, która pomogła w organizacji stoiska.

5. Działania wspólne z Instytutem Książki

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

6. Współpraca z innymi podmiotami

6.1 Fundacja Przyjaciółka
Kolejny już rok przekazujemy książki pokonkursowe Fundacji Przyjaciółka z przeznaczone do
wyposażenia biblioteczek w świetlicach środowiskowych. W tym roku razem z Przyjaciółką
przeprowadziliśmy konkurs na recenzję wśród świetlicowych czytelników. Plany współpracy

z tą fundacją rozszerzają się, rysuje się możliwość znacznej intensyfikacji wspólnych działań
w roku 2019.

6.2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Na prośbę MKiDN PS IBBY udzieliła eksperckiego wsparcia w planowanym wydaniu
edukacyjnej książki dla dzieci będącej zwieńczeniem programu “Polskie dziedzictwo
kulturowe”.

6.3 Fundacja ING
Na prośbę Fundacji ING PS IBBY udzieliła analogicznego eksperckiego wsparcia w
planowanych wydawnictwach przeznaczonych dla młodego odbiorcy.

6.4 Centrum Edukacji Obywatelskiej
W grudniu 2018 roku wiceprezeska PS IBBY Tatiana Audycka-Szatrawska przygotowała na
prośbę CEO webinarium, nawiązując tym samym obiecującą współpracę z fundacją.
Wspólne działania planowane na rok 2019 przybrały postać interesującego projektu
związanego z konkursem Książka Roku PS IBBY, zatytułowanego “Jurorzy, sprawdzamy!”.

6.5 Wydawnictwo Dwie Siostry
Jesienią 2018 współtworzyłyśmy wraz z wydawnictwem Dwie Siostry projekt “Latająca
Biblioteka”, obejmujący wykłady i warsztaty dla bibliotek z kilku województw. Polska Sekcja
IBBY zapewniła projektowi sprawdzone grono wykładowców-ekspertów.

7. Działania zagraniczne PS IBBY

7.1 Międzynarodowy Kongres IBBY w Atenach
Na przełomie sierpnia i września 2018 roku odbył się 36. Międzynarodowy Kongres IBBY.
Polską reprezentowała na Kongresie prezeska Anna Czernow.
Tegoroczna konferencja miała tytuł „Where the East meets the West” (Tam, gdzie Wschód
spotyka się z Zachodem), a jej program był wyjątkowo bogaty. Odnotować należy, że jedno
z wystąpień wygłosiła członkini Polskiej Sekcji IBBY – dr Weronika Kostecka z Uniwersytetu
Warszawskiego.
Delegatka Polskiej Sekcji IBBY oddała głos w wyborach na nowego prezesa, członków
Executive Committee oraz przewodniczącą jury nagrody Hansa Christiana Andersena.
Nawiązała też interesujące kontakty z przedstawicielami IBBY Irlandia, IBBY Wielka Brytania,
a także Litewskiej, Łotewskiej oraz Estońskiej Sekcji IBBY. Mamy nadzieję, że szykuje się
ciekawa współpraca międzynarodowa.

7.2 Lista Honorowa IBBY
Oficjalne ogłoszenie Listy Honorowej IBBY odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu
IBBY w Atenach. Dla przypomnienia, decyzją Zarządu PS IBBY zgłoszone zostały: w kategorii
literackiej „Wędrówka Nabu” Jarosława Mikołajewskiego (Ilustracje Joanna Rusinek,
Wydawnictwo Austeria), w kategorii graficznej „Cuda wianki” Marianny Oklejak
(Wydawnictwo Egmont) oraz w kategorii przekład „Pasztety do boju!” Clementine Beauvais
w tłumaczeniu Bożeny Sęk (Wydawnictwo Dwie Siostry). Uroczyste wręczenie dyplomów
potwierdzających wpisanie na Listę Honorową IBBY odbyło się podczas gali konkursu
Książka Roku 2018. Listę Honorową promowaliśmy na Facebooku i Instagramie oraz na
www.

7.3 Medal Hansa Christiana Andersena
Oficjalne ogłoszenie wyników medalu Hansa Christiana Andersena – głównej
międzynarodowej nagrody IBBY zwanej „dziecięcym Noblem” – odbyło się podczas
Międzynarodowego Kongresu IBBY w Atenach. Przypomnieć należy, że Iwona Chmielewska
znalazła się w prestiżowym gronie finalistów nagrody w kategorii graficznej. Dyplomy dla
Marcina Szczygielskiego oraz Iwony Chmielewskiej wręczyliśmy podczas Gali konkursu
Książka Roku 2018.

7.4 Astrid Lindgren Memorial Award
Zgłosiliśmy polskich kandydatów do nagrody ALMA 2018. Decyzją Zarządu nominowani z
ramienia PS IBBY zostali Józef Wilkoń i Paweł Pawlak (kategoria „ilustrator”).

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

Konferencja “Idziemy po kulturę”
Magazyn “Kosmos” (Fundacja Kosmos dla dziewczynek)
Konkurs “Mądra książka roku”
Festiwal Literatury dla Dzieci
Konkurs “Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci”
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura czytelnicza młodego pokolenia
Rabka Festival 2018
Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”
Bazgroł 2018
Wrocławskie Targi Dobrych Książek

9. Działania w internecie
9.1 Facebook

Kontynuujemy działalność w mediach społecznościowych. Liczba fanów na naszym profilu
na Facebooku w roku 2018 wzrosła z 4300 do ok. 5250. Publikowane posty na profilu cieszą
się dużą popularnością, często są wielokrotnie udostępniane.
Nasza działalność w mediach społecznościowych została zauważona i doceniona przez
inne sekcje IBBY – była ona komentowana na kongresie IBBY w Atenach.

9
.2 Instagram
Rozwija się również nasz profil na Instagramie. Mamy obecnie 1257 obserwujących.

9.3 www
W grudniu 2017 roku powstał projekt graficzny nowej strony internetowej PS IBBY oraz
bloga. Autorką projektu jest Katarzyna Wasylak. Prace nad przenosinami zgromadzonych
przez PS IBBY treści na nową stronę trwają.
Z myślą o nowej stronie internetowej dokumentujemy działania PS IBBY, a także tworzymy
wygodne archiwum m.in. konkursu Książka Roku. Stronę aktualizował do listopada 2018 r.
Tomasz Osadowski po czym pałeczkę przejęły członkinie zarządu.

10. Członkowie PS IBBY
10.1 Członkowie zwyczajni
W 2018 r. PS IBBY zyskała 15 nowych członków zwyczajnych.
Kilka osób podjęło decyzję o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
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.
Szczególne podziękowania w tym punkcie kierujemy do:
-

Tomasza Osadowskiego - za administrowanie strony www oraz koordynację
uczestnictwa PS IBBY w targach książki (do października 2018);
Katarzyny Domańskiej - za pomoc w rozsyłaniu newsletterów (do października 2018)
oraz udział w organizacji kolejnych FORUM IBBY;
Małgorzaty Chojeckiej - za koordynację projektu FORUM IBBY;
Joanny Piekarskiej - za pomysł i realizację kiermaszu dubletów Biblioteki Narodowej
w ramach Imienin Jana Kochanowskiego oraz pomoc w organizacji II FORUM IBBY;
Marty Todys - za przeprowadzenie wielu warsztatów z dziećmi na rzecz PS IBBY.

10.2 Członkowie wspierający
Pozyskaliśmy nowych Członków Wspierających – Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
wydawnictwa: Adamada, Papilon, Tadam.

11. Współpraca z Multimedialną Biblioteką na Tynieckiej
Bez zarzutu układa się współpraca z naszym gospodarzem i głównym partnerem –
Multimedialną Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży na Tynieckiej.
12. Promocja PS IBBY
12.1 Konferencje i spotkania
Członkinie Zarządu brały udział w konferencjach dla bibliotekarzy i nauczycieli, gdzie
promowały Stowarzyszenie, np. konferencja w Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie,
spotkanie dla nauczycieli w CK Zamek w Poznaniu. Odbyły się też spotkanie w ramach
Warszawskiego Weekendu Księgarń Kameralnych (“Po co dzieciom książki”), które
poprowadziła Anna Czernow. Wzięliśmy też udział w webinarium dla nauczycieli
poświęcone książkom z konkursu KR 2018 (organizatorem było Centrum Edukacji
Obywatelskiej).
12.3 Radio i telewizja
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, parokrotnie w radiowej Jedynce, Trójce, w TOK FM oraz radio Szczecin.

13. Drugie FORUM IBBY
30 listopada 2018 r. odbyło się w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w
Warszawie II FORUM IBBY, czyli spotkanie środowiska książki dziecięcej. W tym roku
skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących przede wszystkim wydawców i księgarzy.
Forum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, mieliśmy ponad sto uczestniczek i
uczestników.
14. Koło IBBY
Na jesieni odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie Koła IBBY. Ideą Koła IBBY są
regularne spotkania, podczas których uczestnicy omawialiby konkretne zagadnienia czy
książki. Planowane spotkania nie ruszyły jeszcze, wciąż szukamy osoby, która podejmie się
koordynowania warszawskiego Koła IBBY, a naszych członków i członkinie z całej Polski
namawiamy do zwoływania lokalnych Kół IBBY.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w roku 2018 –
część poświęcona finansom

Stan zasobów finansowych na początku 2018 roku: 10.452,09 zł, w tym w kasie 337,47 zł i
na koncie bankowym 10.114.62 zł.
Stan zasobów finansowych na koniec 2018 roku: z 20.562,55 zł, w tym w kasie 669,84 zł i na
koncie bankowym 19.892,71 zł.
Przyrost zasobów finansowych w roku 2018:
A. Kwotowo: 10.110,46 zł,
B. Procentowo: 97 %.
Staraliśmy się kumulować fundusze, spodziewając się tego, że wskutek kryteriów
przyznawania dotacji przez władze resortu kultury, otrzymanie dotacji dla kolejnej edycji
naszego sztandarowego Konkursu Książka Roku jest z roku na rok coraz bardziej niepewne.
Przewidywania te okazały się trafne o tyle, że polityka przyznawania dotacji w programie
„Promocja czytelnictwa” polegała na przycinaniu dotacji w stosunku do wniosków o połowę
(!). Oczywiście aplikujący o dotację o tym nie wiedzieli. PS IBBY w dobrej wierze wystąpiła o
dotację w kwocie 22.000 zł na podstawie rzetelnie sporządzonego budżetu zadania.
Głównymi pozycjami wydatków poniesionych w 2018 r. były:
- wydatki związane z Konkursem Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY – ogółem wydaliśmy
na ten cel 27.344,95 zł z czego 16.240 zł (czyli ok. 60%) pochodziło z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 10.000 zł (nagrody dla laureatów) sfinansowały
darowizny od sponsorów nagród w Konkursie (Lotos Poligrafia sp. z o.o. i Nowa Era – sp. z
o.o.); dotację wykorzystaliśmy w całości;
- składka roczna do Centrali IBBY w Szwajcarii o równowartości 4.000 CHF, którą
zapłaciliśmy 17 kwietnia 2018 r. (wykorzystaliśmy korzystny kurs franka) co nas
kosztowało 14,356 zł;
- wydatki na noclegi i przejazdy członków PS IBBY, którzy prowadzili nasze stoiska na
targach książki odbywających się poza Warszawą i Łodzią (Poznań, Kraków);
- wydatki na zorganizowanie II Forum oraz uhonorowanie laureatki Medalem Themersonów;
- korzystając z opcji first minute zapłaciliśmy wpisowe za udział reprezentantki PS IBBY,
którą była nasza Prezeska Anna Czernow na sprawozdawczo-wyborczym Kongresie IBBY,
jaki odbył się na przełomie lipca i sierpnia w Atenach. Opłata rejestracyjna kosztowała nas
2.034,49 zł (równowartość 470 EURO).

Źródłami finansowania stowarzyszenia w 2018 roku były:
- składki od członków zwyczajnych (począwszy od 2017 r. składka członka zwyczajnego
wzrosła z 60 do 100 zł rocznie),
- składki od członków wspierających – w 2018 r. 21 członków wspierających deklarowało
pomoc finansową PS IBBY; wpłacili z tego tytułu 12.340 zł jeden z członków
wspierających dotąd nie wpłacił swojej składki za rok 2018;
- dotacja z MKiDN na konkurs Książka Roku 2018 (niestety przyznana dotacja była o 30%
niższa niż wnioskowana);

- darowizny, w tym 10.000 zł od sponsorów nagród pieniężnych w Konkursie Książka Roku
2018.;
- sprzedaż dubletów otrzymanych od Biblioteki Narodowej na zasilenie naszych funduszy
statutowych podczas kiermaszu w ramach Imienin Jana Kochanowskiego – uzyskaliśmy w
ten sposób kwotę 1.504 zł;
- udział we wpływach z Kalendarza wydanego przez wydawnictwo WYtwórnia w kwocie 700
zł.
Wynik finansowy za rok 2018: 9.752,94 zł (zysk).
Za nami 3. rok dodatniego wyniku finansowego w okresie kadencji obecnego Zarządu
Głównego. Jest to rezultat kilku czynników: polityki oszczędnego wydawania pieniędzy,
gościnności i przychylności, z jakiej korzystamy w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i
Młodzieży nr XXXI w Warszawie, pozyskania 5 nowych członków wspierających (Centrum
Sztuki Dziecka, Wydawnictwo Tadam, Wydawnictwo Adamada, Wydawnictwo Papilon,
Mała Buka) oraz bezinteresownego wsparcia w działaniach ze strony aktywnych członków
oraz sympatyków naszego stowarzyszenia.

Perspektywy na rok 2019
Sytuacja finansowa przewidywana na rok 2019 stoi pod znakiem niewiadomej. Projekt
konkursu Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY uzyskał w ministerialnym programie
wystarczającą liczbę punktów do otrzymania dotacji, ta jednak została okrojona o 50% w
stosunku do wnioskowanej kwoty. Z tego źródła otrzymamy zatem jedynie 11.000 zł.
Znaczną część kosztów będziemy musieli pokryć ze środków własnych lub wpływów od
sponsorów.
Do końca kwietnia musimy zapłacić składkę do IBBY w Szwajcarii. Trudno przewidzieć
dzisiaj, na ile kurs CHF okaże się w tym roku korzystny w momencie realizacji tego
zobowiązania (płacimy równowartość 4.000 CHF). W roku 2018 składka do centrali IBBY
kosztowała nas 14.356 zł. Było to o 1.514, 80 zł mniej niż rok wcześniej (2017).
W styczniu 2019 r. wydaliśmy blisko 2.000 zł za zgłoszenie dwóch naszych kandydatur do
nagrody HCAA 2020. Czeka nas też w tym roku wydatek za zgłoszenia na Listę Honorową
(równowartość 225 CHF).

