
 

 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ 

JAPONISTYCZNYCH (PSBJ) ZA ROK 2011 

 

I  Część ogólna. 

          

 W 2011 roku została zaprojektowana i umieszczona na stronie internetowej PSBJ baza 

bibliograficzna studiów japonistycznych w Polsce w języku polskim, japońskim oraz 

angielskim.  Każdy członek PSBJ może teraz wpisywać na bieżąco dane dotyczące swojego 

dorobku naukowego on-line. W bazie danych PSBJ można także wyszukiwać tytuły książek 

i artykułów z danej dziedziny badań japonistycznych. Część kosztów bazy danych PSBJ 

poniosła Polska Fundacja Japonistyczna. 

       

   W tym roku został wydany pierwszy numer czasopisma  „Analecta Nipponica. Journal of 

Polish Association for Japanese Studies” (w języku angielskim i japońskim). (Skład 

Komitetu Redakcyjnego: prof. dr hab. Alfred Majewicz, dr hab. Agnieszka Kozyra, prof. 

UW, UJ, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka). W pierwszym numerze, oprócz artykułów, 

zamieszczona została także I część przedruku rozprawy habilitacyjnej prof. dr hab. Jolanty 

Tubielewicz pt. Superstition, Magic and Mantic Practices in the Heian Period. 

      

   PSBJ uzyskało w roku 2011 dofinansowanie ze strony Fundacji im. Takashimy, które 

zostało przeznaczone na koszty administracyjne (wynagrodzenie księgowej) oraz na 

wydanie pierwszego numeru „Analecta Nipponica”.   

 

Ponadto  w lutym 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało wpłatę od Fundacji Japońskiej w 

wysokości 763,43 Euro jako równowartość 2.922,26 zł. Środki te były przeznaczone na 

zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu krasomówczego języka 

japońskiego. 

 

II Część finansowa. 

W 2011 roku przychody dotyczące działalności statutowej wyniosły 5.747,26 zł i 

dotyczyły: 



 -  wpłaconych składek członkowskich 

   (bieżących i zaległych)      825,00 zł; 

  - otrzymanej dotacji od:                       4.922,26 zł; 

              Fundacji im. Takashimy                                 2.000,00 zł; 

              Fundacji Japońskiej                                       2.922,26 zł; 

 

Szczegółowe rozliczenie wydatków w 2011 roku przedstawiało się następująco: 

 

a.) statutowe: 

• zakup 15 egzemp. Książki „Nihongo Hyogen Bunkei”       2.850,00 zł; 

• (nagrody na konkurs krasomówczy Benron naikai – finansowane przez Japan 

Foundation) 

• zakup 3 egzemp. Słownika angielsko -japońskiego             69,29,00 zł; 

• umowy o dzieło dot. korekty językowej artykułów do czasopisma 

„Analecta Nipponica”                                                            796,00 zł; 

•  umowa o dzieło dotycząca bazy bibliograficznej              6.000,00 zł; 

                                                                                                 _____________ 

                                                                razem                              9.715,29 

b.)bieżącej działalności Stowarzyszenia: 

• koszty bankowe                              82,99 zł; 

• zakup pieczątek                              67,65 zł, 

• zakup wizytówek kpl.                   110,70 zł; 

• zakup znaczków pocztowych           7,70 zł; 

• sporządzenie sprawozdania 

finansowego za 2010 rok              430,50 zł; 

                                                               _____________ 

                                       razem                  699,54 

 

Razem koszty wynoszące w 2011 roku 10.414,83 zł, odniesione do przychodów tego okresu 

w kwocie 5.748,08 zł spowodowały, że Stowarzyszenie odnotowało za ten rok wynik 

finansowy ujemny w kwocie 4.667,77 zł. 


