
KHaza - це вiконце, через яке dima бачаmь
i пiзнаюmь свitп i сшrлаж себе.

В.О. CyxollbluЙcbшuй

Щороку - 2 квiтня, в день народженнrI великого
казкаря Г. К. Андерсена, весь cBiT вiдмiчае
Мiжпародпий .Щень дитячоi книги (ICBD).

Ще свято з'явилося за iнiцiативи видатноi дiячки
свiтовоi лiтераryри дJuI дiтей Елли Лепман
органiзатора Мiжнародноi ради з дитячоi книги
(tВВ9. Сьогоднi це найавторитетнiша органiзацiя в
cBiTi, яка обОеднуе письменникiв, художникiв, лiтераryрознавцiв та
бiблiотекарiв бiльше 60 краiЪ cBiry.

У 1967 роцi Е. Лепман домоглася, щоб рiшечням ЮНЕСКО 2 квiтня - день
народжеЕюI Г. К. Андерсена - став Мiжнародним .Щнем дитячоi книги. Тим
самим пiдкреслила величезне значеЕЕя письменника та роль дитячоТ книги

у духовному й iнтелекryальному розвитку нових поколiнь земноi кулi.

Кожний piK одна з нацiональних секцiй МiжнародноТ ради з дитячоi книrи
виступае спонсором цього значного свята. Одним з важливих завдань
надiональноi секцiТ е вибiр гiдного автора для створеЕнJI Послання do
diпtей земно'i кулi i тaulановитого художника, плакаm якого стане
символом свята на piK. Так, у 2001 роцi органiзатором Мiжнародного ,Щня

дитячоi кЕиги року була визначена нацiонмьна секцiя IBBY Угорщини,
яка Еад€rла моlктивiсть створим пJIакат вiдомому iлюстратору дитячих
книжок, художIrику-графiку Кристинi PeHi. Автором Послання ,,В KHuzax е
все" сlала лауреат багатьох нацiональних i мiжнародних Еагород,
письменЕик Сва Яниковська. Спонсором Мiжнародного Дня дитячоi книги
2004 року стма падiональна секцiя ГрецiТ. Послання до дiтей ,,CBim кнuz"
Еаписала Ангелiка Варелла - HoMiHaHT Мiжнародноi премii
iM. Г. К, Андерсена (1990 р.). Вона мала також медаJIь Януша Корчака
(1985 р.), е однiею з найвiдомiших с)п{асних дитячих письменниць Грецii.
Автором плаката став художник Нiколас Аrцрикогryлос - HoMiHaHT
МiжнародноТ премii iM. Г. К.Андерсена, iлюстратор бiльш нiж 50 книжок.

2005 piK за рiшенням ЮНЕСКО оголошено роком Г. К. Анdерсена у
зв'язку з вiдзначення ролi видатного письмеЕЕика та 200-рiччя вiд дня
його народження.

В icTopii лiтератури мало знайдеться письмеЕникiв, якi б заслуговували на
звання: ,,Великий казкар", ,,,Щобрий чарiвник", ,,Король казок". Сам
Андерсен у кiнцi життя, оцiнюючи свiй талант, визнав, що радiсть
прийпша до нього в образi ,,музи, яка обдарувала його yciM багатством
кaвок - найчистirrш,rм у cBiTi золотом, що виблискуе вогником у дитячих
оченllт€tх, дзвенить cMixoM на вустах дiтей i батькiв".

|,

l,

-,I



2 квiтня один р€tз на 2 роки на черговому конгресi МiжнародноТ ради з
дитячоi книги письменникам та художникам вр)лrаеться головна нагорода

- NiacHapodHa премiя iMeHi Г. К. AHdepceHa. Вона була засЕована у 1956
роцi за iнiцiативи Елли Лепман для дитячих письменникiв, а з |966 року *
дJu{ художЕикiв iлюстраторiв дитячlо< книжок. За стаryсом цiею премiею
нагородж}.ються тiльки живi номiнанти. Мiжнародна премiя iM. Г. К.
Андерсена - це золота медЕrль з профiлем великого казкаря, яку часто
називають ,,ма.лою Нобелевською премiею" i вру^rаеться пiд патронатом ti
Високостi Королеви .Щанii Маргарет II.

Першим лауреатом Мiжпародноi премii iMeHi Г. К. Андерсена стапа
англiйська письменниця Елеонор Фарджоп у 1956 роцi, а 1958 премiю
одержЕuIа Астрид Лндrрен з Швецii. Лауреатаrr,rи Мiжнародноi премii iM. Г.
К. Андерсена стаJIи вiдомi дитячi письменники Джаннi Родарi, Туве
Яяссон, Кристине Нестлiнгер, .Щжеймс Крюсс, Боryмила Ржигап Катарина
Патерсон та iншi. В 1976 роцi Мiжвародну премiю iMeHi Г. К. Андерсена
одержала росiйська художниця Тетяна Маврина. Лауреатами премii 2004

року стали iрландський письменник MapTiH Вя&целл та нiдерландський
художник Макс Веятхюс.
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