Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w roku 2021
W roku 2021 miało miejsce 8 zebrań zarządu, z powodu pandemii COVID-19 większość odbyła
się za pośrednictwem Google Meet. Odbyło się też kilka nieprotokołowanych zebrań w
podgrupach projektowych. Członkinie zarządu są w stałym kontakcie mailowym,
facebookowym i telefonicznym, koordynując prace nad zadaniami.
Skutkiem uchwały z dnia 20.02.2021 nastąpiły zgodne ze statutem PS IBBY zmiany w
zarządzie oraz komisji rewizyjnej. Na miejsce Magdy Majewskiej do zarządu dokooptowana
została Magdalena Żerek. Na miejsce Grażyny Lewandowicz-Nosal do głównej komisji
rewizyjnej dokooptowany został Michał Zając.
1. Konkurs “Książka Roku 2020”
Pokłosiem edycji konkursu z 2020 roku była m.in. wystawa prezentowana w 7 bibliotekach w
kraju. Ze względu na pandemię ekspozycje zaczęły się dopiero w maju. Wokół wystaw
organizowane były lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. W samym Grodzisku
Mazowieckim wystawę zwiedziło blisko 1000 osób. W czasie spotkań bibliotecznych
rozdawane były materiały promocyjne dotyczące konkursu oraz dzieci i opiekunowie byli
informowani o działalności PS IBBY.
2. Konkurs „Książka Roku 2021”
Zarząd PS IBBY postanowił nie startować w konkursie grantowym ogłoszonym przez
Ministerstwo Kultury. Zamiast tego złożyłyśmy wniosek o dotowanie konkursu „Książka Roku
2021” do Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Dotacja została przyznana w
wysokości 25 000 zł. Dzięki temu postanowiłyśmy podnieść kwoty wynagrodzenia jurorów,
koordynatorki konkursu i wykonawców oprawy graficznej/wizualnej.
Wydawnictwo Nowa Era wsparło nas kolejny raz kwotą 5000 zł. Wsparcia w kwocie 2000 zł
udzieliła nam również firma Psychologia edukacyjna Kariny Muchy. Zdecydowałyśmy się
utrzymać wysokość nagród w konkursie na zwyczajowym poziomie – 10000 zł, różnicę
dołożyłyśmy z budżetu PS IBBY.
W edycji konkursu z 2021 r. nastąpiła zmiana w jury literackim. Funkcję przewodniczącej
pełniła Ewa Gruda (wieloletnia kierowniczka Muzeum Książki Dziecięcej), a członkami zostali
Katarzyna Slany (literaturoznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz
Mateusz Świetlicki (literaturoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego).
Członkiniami jury graficznego jak w roku ubiegłym były Małgorzata Gurowska (graficzka,
wykładowczyni na Akademii Sztuk Pięknych) oraz Anita Wincencjusz-Patyna (historyczka
ilustracji, badaczka, wykładowczyni na ASP im. Eugeniusza Geperta we Wrocławiu). Funkcja
przewodniczącej przypadła Joannie Olech (pisarka, graficzka, krytyczka literatury dziecięcej).
W 2021 roku wróciła kategoria specjalna “Dziecko jest najważniejsze” przyznawana wspólnie
z Fundacją Polki Mogą Wszystko. Tematem w tej edycji była niepełnosprawność dzieci i
młodzieży.
Do udziału w konkursie Książka Roku 2021 zgłoszono ok. 300 tytułów, z czego kilka książek
nie spełniło warunków regulaminu oraz wpłynęło po terminie.
W kategorii graficznej jury oceniło 158 książek (w 2020 - 124 książki).

W kategorii literackiej – 195 książek (w 2020 - 163 książki).
W kategorii specjalnej “Dziecko jest najważniejsze” - 25 książek.
Do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa zgłoszono 14 osób/instytucji (w 2020 - 10 osób).
Nominacje wyłoniła powołana przez zarząd PS IBBY kapituła. Składała się z osób,
nagrodzonych w ostatnich trzech latach. Były to: Danuta Świerczyńska-Jelonek (badaczka
literatury dziecięcej, pedagożka), Małgorzata Narożna (księgarka) oraz Anna Sadowska i
Grażyna Sobieska-Szostakiewicz (biblioterapeutki). Kapituła nominowała trzy osoby.
Utrzymująca się pandemia COVID-19 była przyczyną rezygnacji z gali. Zarówno promocja
książek nominowanych, jak i ogłoszenie wyników odbyły się on-line. Powstały 24 krótkie
filmiki z udziałem jurorów konkursu, które promowały poszczególne nominowane tytuły oraz
osoby, a udostępniane były na profilu PS IBBY na Facebooku. Ogłoszenie wyników przybrało
formę prezentacji multimedialnej autorstwa Macieja Wróbla z muzyką Filipa Dregera,
połączonej z wypowiedziami prowadzącej galę Martyny Chuderskiej oraz filmowymi
laudacjami nagranymi przez przewodniczące gremiów jurorskich, prezeskę Fundacji Polki
Mogą Wszystko, Joannę Luberadzką-Grucę, a także prezeskę PS IBBY Annę Czernow.
Oprawę graficzną do materiałów multimedialnych w formie animacji oraz plansz zamówiłyśmy
u graficzki Uli Palusińskiej, ona również jest autorką projektu wystawy, plakatu i ulotki
konkursu. Muzykę do animowanej wersji oprawy stworzył w ramach wsparcia PS IBBY Filip
Dreger. Wszystkie filmy dostępne są na kanale PS IBBY na YouTube.
Ogłoszenie wyników oraz krótkie rozmowy z laureatkami konkursu transmitowane były w
formie wydarzenia na naszym profilu na Facebooku i uzyskały wysokie zasięgi (ponad 6000
odbiorców, 30 udostępnień) oraz zgromadziły prawie 250 reakcji i komentarzy. Rozmowy z
laureatkami przeprowadziła na żywo Anna Czernow. Lokal oraz obsługę techniczną tego
wydarzenia zawdzięczamy Multimedialnej Bibliotece na Tynieckiej. Post z wynikami
konkursu ponad 90 000 odbiorców, 258 udostępnień i ok. 300 reakcji i komentarzy.
Wszystkim przyjaciołom PS IBBY dziękujemy za ich wkład w organizację pandemicznej
odsłony konkursu.
W 2022 r. wystawa rozpoczęła podróż po Polsce.
Jurorzy konkursu „Książki Roku 2021” stworzyli „Listę BIS” – spis wartościowych tytułów,
które nie znalazły się w najlepszej dwudziestce, ale są godne zauważenia i polecenia
szukającym interesującej literatury dla młodych.
Stałe starania zarządu w kierunku coraz wyraźniejszej obecności konkursu w mediach – tych
społecznościowych, i tych tradycyjnych (prasa, radio) odnoszą skutek. Informacja o wynikach
konkursu pojawiła się w np. TVP Kultura, w Radiu dla Ciebie, Off Radiu Kraków, Radiu
Szczecin, Radio Plus oraz w różnych portalach internetowych. Rośnie również świadomość
wagi konkursu wśród osób piszących o książkach (blogerzy), które coraz częściej powołują się
na naszą nagrodę.
3. Konkurs „Książka Roku 2022”
Zarząd PS IBBY złożył wniosek o dotację dla nowej edycji konkursu „Książka Roku” w
konkursie grantowym ogłoszonym przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy. Dotację
otrzymaliśmy.
4. Targi książki i Festiwale Literackie w Polsce

W związku z pandemią COVID-19 większość targów książki ponownie nie odbyła się.
Nie uczestniczyliśmy bezpośrednio w tradycyjny sposób na żadnej imprezie targowej.
Stowarzyszenie było reprezentowane w innej formie - poprzez uczestnictwo w panelach,
debatach.
4.3 Festiwal Kropka plus Kreska – debata o non-fiction dla dzieci (Anna Czernow, 8.10.2021)
4.4 Warszawskie Targi Książki – spotkanie z autorami książki “Paczłorkowcy” (Anna
Czernow, 12.09.2021)
4.5 Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie – debata na temat czytelnictwa
“Którędy czytać?” (Anna Czernow, 6.08.2021)
4.6 Festiwal Literatury dla Dzieci
– konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli “O gustach się dyskutuje” – wykład (Anna
Czernow,
Gdańsk
4.10.2021)
– ”Dlaczego Miś Paddington się nie starzeje?” – panel dyskusyjny o klasyce literatury
dziecięcej (Anna Czernow, Kraków 2.12.2021)
5. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Ponownie świętowaliśmy kameralnie w księgarniach w całej Polsce. Projektem zajęła się
Małgorzata Narożna.
Udział ogłosiły księgarnie: Szczecin – FiKa, Koluszki – księgarnia Skład Główny, Brzeg
Dolny – Księgarnia Stanisława Skrzyńska, Toruń – Toruński Antykwariat, Poznań – Skład
Kulturalny.
6. Działania wspólne z Instytutem Książki
6.1 Prezentacja na Targi w Bolonii - Anita Wincencjusz-Patyna
6.2 Wykład “Zwierzyniec królewski” o współczesnej ilustracji oraz symbolice zwierząt
przedstawianych w literaturze dla dzieci i młodzieży - Anita Wincencjusz-Patyna
6.3 Projekt “Mała książka, wielki człowiek”
PS IBBY stale współpracuje z Instytutem Książki przy projekcie “Mała Książka, wielki
człowiek”. Każda z książek wydanych w ramach projektu i zdarzenia towarzyszące objęte są
także patronatem PS IBBY.
7. Współpraca z innymi podmiotami oraz pozostałe działania
7.1 z Fundacją Polki Mogą Wszystko (d.Fundacja Przyjaciółka)
Kolejny już rok przekazujemy Fundacji Polki Mogą Wszystko pokonkursowe książki, z
przeznaczeniem na wyposażenie biblioteczek w świetlicach środowiskowych. W tym roku
razem z Fundacją ponownie przeprowadziliśmy konkurs na recenzję wśród świetlicowych
czytelników.

Konkurs #CzytamRecenzuję został ogłoszony w maju, w czerwcu podano wyniki. Konkurs jest
już rozpoznawalny wśród wychowawców i wychowanków świetlic i bibliotek - w następnych
latach będziemy ogłaszać jego kolejne edycje.
7.2 z Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury
Rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie rozliczania udziału w spotkaniach
autorskich, odbywających się w szkolnych bibliotekach w ramach Priorytetu 3 Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Po wymianie kilku listów MEiN w końcu się ugiął i „przyjął
argumentację” stowarzyszeń. W nadesłanym piśmie podano: „mając na uwadze powyższe, ze
strony internetowej MEiN zostanie usunięta zawarta dotychczasowa informacja dotycząca
formuły organizacji przedmiotowych spotkań autorskich oraz form płatności w przypadku ich
organizacji z udziałem gości spoza szkoły. O organizacji takich spotkań i ich formule będzie
decydował bezpośredni beneficjent Priorytetu 3 NPRCz 2.0., czyli dyrektor placówki
wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej.”
Innymi słowy, twórczynie i twórcy mogą w ramach tego programu otrzymywać honoraria, co
jest szczególnie ważne dla autorek i autorów literatury dziecięcej.
7.3 z wydawnictwem Mamania: spotkanie z Deborą Ellis (autorką trylogii “Żywicielka”) pt.
Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i migracji? oraz spotkanie z Małgorzatą Swędrowską o
pomysłach na zabawy z książką
7.4 z Fundacją Powszechnego Czytania oraz wydawnictwem “Nowa Era”: webinarium
“Supermoc książek. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?” (Anna Czernow,
7.10.2021).
7.5 wykład na konferencji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy “Czytanie kluczem do wiedzy
i sukcesu dziecka” (Anna Czernow, 17.11.2021)
7.6 Książki pokonkursowe w ramach promocji czytelnictwa i wspierania placówek
wychowawczo-oświatowych zostały przekazane bibliotekom przedszkolnym, szkolnym i
publicznym oraz świetlicom socjoterapeutycznym.

8. Działania zagraniczne PS IBBY
8.1 Astrid Lindgren Memorial Award
Zgłosiliśmy polskich kandydatów do nagrody ALMA 2021. Decyzją Zarządu nominowani z
ramienia PS IBBY zostali Józef Wilkoń i Paweł Pawlak (obaj w kategorii „ilustrator”).
8.2 Lista Honorowa IBBY
Zgłosiliśmy polskie książki na Listę Honorową IBBY 2022. Decyzją Zarządu w kategorii
“literatura” zgłoszone zostało “Lato Adeli” Agnieszki Wolny-Hamkało (wydawnictwo Hokus
Pokus), w kategorii “ilustracja” zgłoszona została “Balonowa 5” Gosi Herby (dawne Egmont
ART, obecnie HarperCollins Polska), a w kategorii “przekład” zgłoszono książkę “Była raz
starsza pani” w tłumaczeniu Emilii Kiereś (wydawnictwo Kropka).
8.3 Kongres IBBY

We wrześniu 2021 roku odbył się Kongres IBBY w Moskwie. W ramach Zarządu podjęta
została decyzja, że z uwagi na zagrożenie pandemiczne przedstawicielstwo Polskiej Sekcji
IBBY na kongres nie pojedzie.

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

Magazyn “Kosmos” (Fundacja Kosmos dla dziewczynek)
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki
II Międzynarodowa edycja VI Ogólnopolskiej akcji "Przerwa na czytanie - bicie
rekordu w czytaniu na przerwie"
III edycją Festiwalu Książki Obrazkowej KROPKA+KRESKA. Misja Kosmos
8. Festiwal Literatury dziecięcej
konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE organizowany przez
Wydawnictwo Dwie Siostry
Rabka Festival 2021
X Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”
konkurs “Popisz się talentem” 2021
Warszawskie Targi Książki

10. Działania w internecie
10.1 Facebook
Kontynuujemy działalność w mediach społecznościowych, aczkolwiek została ona
zredukowana. Liczba fanów na naszym profilu na Facebooku utrzymuje się na poziomie niemal
8000.
10.2 Instagram
Rozwija się nasz profil na Instagramie. Liczba obserwujących wzrosła do ok. 2200.
11. Członkowie PS IBBY
11.1 Wirtualne zebranie IBBY
Ze względu na pandemię już drugi rok z rzędu nie mogło odbyć się walne zgromadzenie
Członków PS IBBY. W odpowiedzi na głosy Członków, którym brakowało rozmów w ramach
Stowarzyszenia, Zarząd zorganizował spotkanie PS IBBY on-line, które odbyło się 2.10.2021.
11.2 Członkowie zwyczajni
W 2021 r. PS IBBY zyskała 4 nowych członków zwyczajnych oraz straciła 22 członków
(rezygnacje oraz wynik akcji “zaległe składki”).
11.3 Członkowie wspierający
Nowym wspieraczem PS IBBY zostało wydawnictwo Harper Collins Polska.

12. Sponsorzy

Karina Mucha PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA Orzesze - sponsor nagród w konkursie
Książka Roku
Nowa Era – sp. z o.o. - sponsor nagród w konkursie Książka Roku
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates - sponsor działalności statutowej
13. 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.

14. Promocja PS IBBY
PS IBBY w osobach członkiń zarządu oraz członkiń i członków zwyczajnych i wspierających
byli w ubiegłym roku często obecni na falach radia (Radio Dzieciom, RDC, parokrotnie w
radiowej Jedynce, w TOK FM oraz radio Szczecin, Radio SuperFm, Radio Bogoria), w prasie
(“Psychologia dziecka. Newsweek Extra”, “Magazyn do czytania Książki”), podcastach
(Poczytawszy, czyli podcast książkowy) oraz w TVP Kultura i Dzień dobry TVN.
15. Kongres Książki na Conrad Festival
W październiku 2021 r. w ramach Festiwalu Conrada odbyła się druga odsłona Kongresu
Książki, zorganizowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, Stowarzyszenie Tłumaczy
Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy “Unia Luteracka” i Polską Sekcję IBBY.
W ramach Kongresu odbyło się w Krakowie spotkanie będące przedłużeniem rozmów z
poprzedniego roku, mające na celu wypracowanie wspólnych ustaleń i kryteriów współpracy
między różnymi przedstawicielami środowiska książkowego: wydawcami, pisarzami,
ilustratorami i tłumaczami. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, nieformalne stowarzyszenie
ilustratorów (zainicjowane zaproszeniem ich w zeszłym roku do rozmów przez PS IBBY) oraz
Unia Literacka przygotowały postulaty twórców, na które przedstawiciele wydawców
dorosłych i dziecięcych mieli odpowiedzieć na spotkaniu i w trakcie kolejnych spotkań online.
Rozmowy przeciągnęły się na kolejny rok i będą miały swoją kontynuację w roku 2022. Z
ramienia IBBY bierze w nich udział Katarzyna Domańska oraz wydawczyni Anna DevillardNowacka, właścicielka wydawnictwa Widnokrąg.
16. Dyskusyjny Klub Książki Dziecięcej PS IBBY
W efekcie przedłużającej się pandemii Zarząd PS IBBY rozpoczął inicjatywę pod nazwą
Dyskusyjny Klub Książki Dziecięcej PS IBBY. Spotkania Klubu odbywają się na platformie
Zoom i mają na celu zachęcić członków Stowarzyszenia, jego sympatyków oraz ludzi
generalnie zainteresowanych tematem do dyskusji na temat książek dziecięcych. Tematy
spotkań z jednej strony są determinowane kalendarzem PS IBBY (dyskutujemy nad
nominacjami i nagrodami konkursu “Książka Roku”), z drugiej zaś wynikają z propozycji
uczestników spotkań. W roku 2021 odbyło się pięć spotkań Klubu.
-

spotkanie o nominacjach w konkursie Książka Roku 2021 PS IBBY: prowadzenie Ewa
Gruda i Joanna Olech

-

spotkanie o książkach obrazkowych: prowadzenie Anita Wincencjusz-Patyna i
Małgorzata Cackowska
książki dla młodszych nastolatków: prowadzenie Anna Czernow
dwa spotkania o książkach nominowanych w konkursie Książka Roku 2020 PS IBBY

17. Ratownicy Czytelnictwa
Razem z Fundacją Powszechnego Czytania uczestniczyliśmy w tworzeniu i prowadzeniu
programu Ratownicy Czytelnictwa promującego czytanie dzieciom i z dziećmi. W pilotażowej
edycji program skierowany był do szkół, przedszkoli i bibliotek publicznych. Jego celem jest
zaangażowanie środowiska szkolnego w inicjatywy czytelnicze skierowane do dzieci i
rodziców, rozwijające kompetencje nauczycieli i nauczycielek, budowanie wspólnoty szkolnej
oraz współpraca z zewnętrznymi instytucjami.
W ramach programu w 2021 roku rozpoczęty został cykl “Kolacja z książką. Książka na
kolację” w ramach, którego członkinie zespołu rozmawiają o ulubionych książkach dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz 2 webinary na następujące tematy:
● Zabierz książkę na lekcję, czyli jak zachęcić uczniów do czytania
● Dlaczego opłaca się nam, nauczycielom i rodzicom, aby dzieci czytały?
Nagrania dostępne są w internecie. Przeprowadzono również akcję Dobra Książka Dobry
Prezent oraz konkursy wśród placówek, które zgłosiły się do programu. PS IBBY przekazała
książki pokonkursowe na nagrody. Z ramienia IBBY w programie bierze udział Małgorzata
Chojecka.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Polskiej Sekcji IBBY w roku 2021 –
część poświęcona finansom
Stan zasobów finansowych na początku 2021 roku: 27.914,34 zł, w tym w kasie 752,44 zł i na
koncie bankowym 27.161,90 zł.
Stan zasobów finansowych na koniec 2021 roku: 29.392,30 zł w tym w kasie 1.105,94 zł i na
koncie bankowym 28.286,36 zł.
Przyrost zasobów finansowych w roku 2021:
A. Kwotowo: 462,27 zł,
B. Procentowo: 1,7 %.
W 2021 r. ograniczenia pandemiczne w Polsce i na świecie nadal obowiązywały, co wpłynęło
utrzymanie struktury rozchodów PS IBBY z roku poprzedniego. Wydatki na wydarzenia
targowo-konferencyjne zostały ograniczone do minimum. Działalność Stowarzyszenia
przeniosła się w dużym stopniu do sieci, ale dzięki wsparciu naszego partnera Multimedialnej
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI nie generowało to dodatkowych kosztów.
W ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
organizacją kolejnej edycji Konkursu Książka Roku, ponieważ w ostatnich latach została ona
poważnie pomniejszona i pokrywała nie więcej niż 50% kosztów. Zarządowi Stowarzyszenia
udało się natomiast pozyskać środki na ten cel od Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Jednak z

powodów formalnych kwota dotacji została przekazana na konto Multimedialnej Biblioteki dla
Dzieci i Młodzieży nr XXXI, która stała się operatorem finansowym konkursu. Z tego powodu
większość wydatków związanych z realizacją Konkursu nie została odnotowana w
sprawozdaniu finansowym.
Głównymi pozycjami wydatków poniesionych w 2021 r. były:
- wydatki związane z Konkursem Książka Roku 2021 Polskiej Sekcji IBBY to 34.774 zł. Poza
wykorzystaniem w całości dotacji celowej Burmistrza Mokotowa wysokości 25.000 zł PS
IBBY pokryło koszty nagród dla laureatów wysokości 8.000 zł, które w głównej mierze
sfinansowały darowizny od sponsorów - Karina Mucha PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA
Orzesze i Nowa Era – sp. z o.o. Część kosztów wysokości 1.774 zł została przeniesiona na
początek 2022 r.
- składka roczna do Centrali IBBY w Szwajcarii o równowartości 4.000 CHF, którą
zapłaciliśmy 25 stycznia 2021 r. w kwocie 17.299,20 zł.
Źródłami finansowania stowarzyszenia w 2020 roku były:
- składki od członków zwyczajnych (począwszy od 2017 r. składka członka zwyczajnego
wynosi 100 zł rocznie) - odnotowaliśmy wzrost ściągalności składek o 6.500 zł w stosunku do
2020 r. Poziom wpłat przekroczył przeciętny poziom w latach 2017-2019 o 10%. Dodatkowe
wpłaty były wynikiem skutecznej akcji odzyskiwania składek od wieloletnich dłużników.
- składki od członków wspierających – w 2020 r. pomoc finansową PS IBBY zadeklarowało
17 członków wspierających; wpłacili z tego tytułu 9.540 zł (jeden z członków wspierających
został skreślony z listy, ze względu na brak odpowiedzi wielokrotne monitów i próby kontaktu,
dwoje członków przeniosło wpłaty na rok 2022, jeden - stale zalega z wpłatą, ale nie
odpowiadał na maile i telefony w 2021 r.);
- dotacja celowa od Burmistrza Mokotowa w wysokości 25.000 zł dysponowana przez
Multimedialną Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI;
- darowizny, w tym 7.000 zł od sponsorów nagród pieniężnych w Konkursie Książka Roku
2020 oraz 5000 zł na działalność statutową;
Wynik finansowy za rok 2021: 462,27 zł (zysk).
W 2021 r. po raz kolejny odnotowaliśmy, choć niewielki, jednak dodatni wynik finansowy, a
sytuacja dotycząca środków pieniężnych jest stabilna. Mamy stałą liczbę członków
wspierających, w tym uzyskaliśmy deklarację wsparcia na poziomie 2.000 zł od Harper Collins
Polska, który zastąpił wydawnictwo Egmont po zmianie właścicielskiej. Niestety nie
otrzymaliśmy wpłaty od Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates, która nie była w stanie
wykonać zobowiązania, ze względu na niepewną sytuację finansową związaną z utrzymującą
się pandemią. Udało się natomiast utrzymać współpracę z nowym sponsorem Karina Mucha
PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA Orzesze oraz odzyskać poziom wpłat od członków
zwyczajnych sprzed pandemii. Przyczyną może być poprawa nastrojów gospodarczych oraz
aktywność Stowarzyszenia na spotkaniach prowadzonych online.

Perspektywy na rok 2022
Sytuacja finansowa przewidywana na rok 2022 pozwala zachować pewien optymizm, choć
istnieją też poważne ryzyka.

Ściągalność składek uległa dużej poprawie. 50% wieloletnich dłużników uregulowała swoje
należności. Szykowane są kolejne akcje odzyskiwania składek. Jednak niepewna sytuacja
gospodarcza i polityczna mogą ponownie wywołać obawy osób wspierających Stowarzyszenie
i spowodować wstrzymanie wpłat. Dodatkowo wysoka inflacja powoduje, że koszty
działalności PS IBBY mogą wzrosnąć.
Ustabilizowanie sytuacji epidemiologicznej spowodowało natomiast ożywienie na rynku
targowym. Promowaliśmy już literaturę dla dzieci i młodzieży na Poznańskich Targach
Książki, przed nami targi książki w Warszawie oraz Imieniny Mistrza Jana. Liczymy więc na
bezpośredni kontakt z naszymi członkami i wzrost zaangażowania w działalność
Stowarzyszenia. Zamierzamy również utrzymać spotkania internetowe w postaci
Dyskusyjnego Klubu Książki Dziecięcej oraz Spotkań dla Członkiń i Członków PS IBBY
online.
Składkę do Centrali IBBY w Szwajcarii zapłaciliśmy 9 lutego 2022 r. w kwocie 17.631,20 zł
przy kursie przewalutowania 4,4078 zł. Uchroniło nas to przed jeszcze większymi kosztami
związanymi z gwałtownym wzrostem wartości franka szwajcarskiego wywołanego przez
wojnę w Ukrainie. Jego kurs na 30 kwietnia 2022 r. wyniósł 4,56 zł.
Na realizację konkursu Książka Roku 2022 otrzymaliśmy dotację w konkursie grantowym
ogłoszonym przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy w kwocie 24.800 złotych.
Sponsor Grupa Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates zapowiedziała wsparcie pieniężne dla PS
IBBY na rok 2022. Wsparcie jest jednak uzależnione od sytuacji finansowej firmy.

