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Міжнародна рада з питань дитячої та юнацької книги (IBBY)  
заснована у Цюриху (Швейцарія) у 1953 році, де і досі знаходиться її штаб-квартира.  
Це неприбуткова організація, що опікується дитячим читанням в усьому світі.  
Організація перебуває під опікою ЮНЕСКО та ЮНІФЕФ.  
З 1956 року один раз у два роки рада присуджує авторам книжок, а з 1966 року –  
також і ілюстраторам дитячих книжок Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена  
(нобелівську премію дитячої літератури). ЇЇ вручення відбувається у день народження казкаря –  
2 квітня. Також публікується Почесний список Міжнародної ради з питань дитячої та юнацької книги, 
у який один раз на два роки за пропозицією національних секцій потрапляють книжки у категорії 
літератури, перекладу та книжкової ілюстрації. На сьогодні рада складається з 76 секцій, діючих  
у різних країнах світу. Українська секція IBBY функціонує з 1997 року. Виконавчий комітет 
Міжнародної ради з питань дитячої та юнацької книги складається із десяти членів із різних країн  
та президента, якого обирають кожні два роки під час чергового конгресу IBBY.
У своїй роботі IBBY спирається на принципи Міжнародної конвенції про права дитини, одним  
із головних положень якої є право дитини на загальну освіту та доступ до інформації.  
Конвенція містить окремий пункт про те, що всі держави – учасниці ООН «сприяють виданню  
та розповсюдженню дитячої літератури». 

Місія IBBY:
•  сприяти міжнародному порозумінню через посередництво дитячої книжки;
•  надавати дітям усього світу доступ до книжок, що мають високі літературні та художні стандарти;
•  підтримувати публікацію та розповсюдження якісних дитячих книжок, особливо у країнах,  

що розвиваються;
•  забезпечувати підтримку й навчання усім причетним до світу дітей і дитячої літератури;
•  стимулювати дослідження й наукові роботи у сфері дитячої літератури. 
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1956 рік
Елінор Фарджон (Eleanor Farjeon, 1881-1965). Англійська дитяча письменниця. Головне 
у творчості – казки. Писала також вірші, оповідання, притчі, пісні. Є її сатиричні оповідання для 
дорослих. Перша окремо видана книжка письменниці – «Дитячі пісеньки старого Лондона» (1916 р.) 
Широко відомі її казки «Сьома принцеса» та «Хочу Місяць». У 1955 році за твори для дітей Е. Фарджон 
нагороджено медаллю Карнегі, у 1956 – за рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької 
літератури стала першим лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена.

1958 рік
Астрід Ліндгрен (Astrid Anna Emilia Lindgren, 1907–2002). Народилася в містечку Віммербю на півдні 
Швеції. Астрід працювала журналісткою, вчилася на стенографістку. Після заміжжя залишила роботу. 
За словами письменниці, її перша повість-тетралогія «Пеппі Довгапанчоха» (1945) вийшла в світ саме 
завдяки доньці, якій вона вигадувала цю історію. Книга мала шалений успіх, а автору присудили 
кілька премій. Астрід відразу ж запропонували роботу в дитячому видавництві. Сьогодні її твори пе-
рекладено багатьма мовами у понад 60 країнах світу. Історія про Карлсона також з’явилася завдяки 
дочці, з тієї ж причини. Крім дитячих книг письменниця іноді створювала романтичні історії, наприклад 
«Брати Левине Серце» (1979), а також дитячі детективи і шахрайські повісті про Еміля з Леннеберги. 
Найбільший творчий розквіт письменниці випав на 1940-1950 роки. Однією з найкращих робіт Ліндгрен 
була повість-казка про самотніх і занедбаних дітей «Міо, мій міо» (1954). У вільний від письменства 
час вона вела різні ток-шоу та вікторини на шведському телебаченні та радіо. Астрід Ліндгрен 
стала першою дитячою письменницею у своїй країні, яка у 1958 році отримала Міжнародну премію  
імені Г.К. Андерсена за досягнення у галузі літератури.

ДИТЯЧІ ПИСЬМЕННИКИ —  
лауреати премії Г. К. Андерсена
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1960 рік
Еріх Кестнер (Erich Kästner, 1899–1974). Народився в Дрездені. Німецький письменник, сценарист і 
кабаретист. Став популярним завдяки гумористичним творам для дітей і сатиричній поезії на злободенні 
теми. Вчився в Лейпцизькому університеті. 1927 року переїхав у Берлін, працював позаштатним 
кореспондентом відділу культури. З 1928 по 1933 роки вийшли чотири поетичні збірки Кестера. Писав 
для дорослих – романи «Дві Лотти», «Троє в снігу». Публікація творів письменника у Третьому рейху була 
заборонена. 1929 року опубліковано дитячу книжку «Еміль і детективи». Дія роману розгортається у Берліні 
(на відміну від стерильного світу казок у дитячій літературі того часу). Книжку перекладено 59 мовами світу. 
Інші твори для дітей: «Кнопка і Антон» (1931 р.), «Літаюча класна кімната» (1933 р.), «Маленький Макс». 
«Маленький Макс і маленька міс». 1957 року вийшов автобіографічний твір «Коли я був маленьким». 

1962 рік
Мейндерт Де Йонг (Meindert DeJong, 1906–1991) – американський дитячий письменник 
голландського походження. Народився у провінції Фрісландія в Нідерландах. Навчався в приватних 
кальвіністських коледжах, згодом вступив до Чиказького університету, але не закінчив його. Писати 
почав ще в коледжі. Мейндерт був людиною багатьох професій: муляр, каменяр, коваль, церковний 
сторож, викладач коледжу штату Айова тощо, розводив домашню птицю. За пропозицією дитячого бі-
бліотекаря почав писати книгу для дітей про життя на фермі. Таким чином у 1938 році з’явилась перша 
книга «Великий гусак і маленька біла качечка».
Загалом написав 27 книг. Шість книг Де Йонга Мейндерта були проілюстровані М. Сендаком. Його 
твори користувалися великою популярністю, перекладалися багатьма мовами. Книги письменника 
здаються простими лише на перший погляд, в них важливе все – короткі миті, незначні події. Але 
Мейндерт припинив свою літературну діяльність у 1970-х роках, бо його твори все частіше піддавалися 
критиці за сентиментальність. Протягом декількох років жив у Мексиці, згодом знову повернувся в 
США та останні роки життя перебував у штаті Мічиган, де помер 16 липня 1991 року. За видатний 
внесок в американську літературу для дітей був удостоєний багатьох нагород: медалі Джона Ньюбері 
(1955, 1957), преміі Жозетти Франк (1956), Німецької премії за дитячу літературу (1957), Національної 
книжкової премії в номінації «Дитяча література» (1969). У 1962 році став першим американцем, який 
отримав Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена.

1964 рік
Рене Гійо (Rene Guillot, 1900–1969) – французький дитячий письменник-анімаліст, який продовжив 
велику європейську традицію анімалістичної літератури для дітей. Народився у французькій комуні 
Куркурі. Закінчив університет у м. Бордо та отримав вчену ступінь з математики. Був призначений 
професором математики в ліцеї Кондорсе в Парижі.
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За час перебування в Африці, Рене Гійо детально вивчав легенди, традиції народів краю, природу 
африканського континенту, життя місцевих тварин і птахів. Тому африканська тема стала доміную-
чою в творчості письменника і лягла в основу написання переважної більшості його творів («Розповіді 
про Африку» (1933), «Розповіді про дикий кустарник» (1945), «Буш-охота: савани і заклинання» (1948) 
тощо. Вже одна з перших його книг — пригодницький роман «Екіпажі Пітера Хілла» була удостоєна  
1946 року Національної літературної премії. Одному з членів журі цієї премії сподобалися розповіді 
Рене Гійо про життя в джунглях, і він переконав його писати для дітей. Так з’явилась розповідь про 
пригоди французької дівчинки і її африканського друга в Африці. Незабаром вийшов цикл із чотирьох 
оповідань про слоненя «Сама», згодом ще три книги про пригоди тигриці Сіргі, шимпанзе Оворо і 
леопарда Kпo та багато інших. Його книги часто порівнюють із творами Редьярда Кіплінга. Творчість для 
дітей Рене Гійо була високо поцінована і 1964 року він отримує Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена. 
За творами письменника французький режисер П. Гранпер зняв два фільми: «Левеня» (1933) за повістю 
«Левиця Сіргі» та «Учитель слонів» (1995) за однойменною повістю. Російською мовою 1980-1990 роках 
було видано казки («Колібрі», «Щеня, який їздив в метро», «Веселка», «Ластівки») та повість «Біла грива».

1966 рік
Туве Маріка Янссон (Tove Marika Jansson, 1914–2001) – фінська художниця шведського походження, 
романістка, дитяча письменниця та ілюстратор. Народилася і практично все життя провела в Гельсінкі. 
Навчалася в художніх школах Стокгольма і Парижа. Подорожувала Італією, Францією та Німеччиною 
в творчих цілях. Уже в 1920-х роках публікувала комікси в журналі «Garm», де працювала її мати. Її 
живописні роботи було представлено на багатьох виставках Фінляндії і Швеції, а першу персональну 
виставку було відкрито у Гельсінкі у 1943 році. Але загальне визнання Туве Янсон принесли казки 
про родину Мумі-тролів, диваків і мудрагелів, які давно полюбилися всім дітям світу. Це такі твори, 
як «Маленькі тролі і велика повінь», «Комета прилітає», «Капелюх чарівника», «Небезпечне літо», 
«Мемуари тата Мумі-троля», «Зима-чарівниця», «Невидиме дитятко» та ін. Казковий світ Країни мумі-
тролів, породжений дивовижною фантазією письменниці, не схожий на інші. Це райське містечко, 
повне безтурботних веселощів, любові та домашнього затишку, де завжди раді гостям і терплячі до 
чужих примх. Популярність Янсон дуже швидко вийшла за межі її рідної Фінляндії. Книги про мумі-тролів 
перекладено більше ніж 30 мовами. Казки Туве Янсон не обійшов увагою і кінематограф. Перші лялькові 
мультфільми були зняті в Німеччині і показані по телебаченню у 1959-1960 роках. Потім Польська 
кіностудія здійснила випуск 39 серій лялькових короткометражних фільмів; шведським телебаченням 
знято повнометражний фільм за однією з книг Туве під назвою «Між дитиною і дорослим». За ініціативи 
письменниці стали представляти вистави за мотивами мумі-казок. Вона брала активну участь у 
підготовці вистав і акторських костюмів до них. У Шведському театрі 1949 року ставиться п’єса «Мумі-
троль і комета», а 1958 року в Лілла-театрі пройшла п’єса за участю самої Туве Янсон. У 1974 році в 
сцені Національної опери Фінляндії була поставлена «Мумі-опера».
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За свою творчість як дитяча письменниця та ілюстратор Туве Янссон удостоєна численних нагород 
і премій: Медалі Сельми Лагерлеф (вона ж медаль Нільса Хольгерссона, 1953) за книгу «А що буде 
потім?», медалі Ельзи Бесков за ілюстрації до повісті «Чарівна зима» (1958), премії Рудольфа Койву, 
Фінської Державної премії з літератури (1963 1971, 1982). Її ім'я неодноразово заносилося до 
Почесного списку IBBY Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена, а 1966 року вона отримала найвищу 
нагороду – Золоту медаль Г.К. Андерсена. Також на початку 1978 року за бажанням польських дітей 
письменницю було нагороджено Орденом Посмішки.

1968 рік
Джеймс Крюс (James Krüss, 1926–1997) – найбільш відомий, найбільш титулований дитячий 
письменник Німеччини XX століття. Повне ім›я —Джеймс Якоб Хайнріх Крюс. Народився на острові 
Гельголанд, де і провів перші 15 років свого життя. Вступив до педагогічного училища м. Люнебург, яке 
закінчив 1948 р.
Літературна творчість Д. Крюса вабила ще з дитинства. Він виявляв поетичні здібності і свій перший 
вірш написав у 1931 році у п’ятирічному віці. Письменницьку діяльність розпочав з середини 1940-х 
років ХХ ст. 1946 року вийшла його перша книжка «Золотые нити». З 1949 року Крюс переїздить до 
Мюнхена, займається поетичною творчістю та видає для своїх земляків журнал «Гельґоланд» (1949-
1956), де щомісяця друкує свої вірші. У 1951-1958 рр. працює на радіо, згодом виступає у телевізійних 
передачах, де навчає дітей віршуванню. Творами Крюса зацікавилися радіостанції інших європейських 
країн. Його ім’я поступово стає відомим. У 1966 році письменник оселяється у невеликому містечку 
Ла-Кальсада на острові Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія), де створює більшість творів. Пись-
менник часто подорожує, про що свідчать його щоденники, подорожні нотатки, колекції фотографій 
та слайдів із своїх поїздок (1951-1997 рр.). Головне своє завдання Крюс вбачав у тому, аби засобами 
літератури допомогти дітям опановувати світ у всьому його розмаїтті. Тому письменник перекладав ні-
мецькою мовою чимало творів дитячої літератури з метою ознайомлення німецьких дітей з культурами 
інших народів.
Літературний спадок письменника великий, складає понад 700 дитячих книжок багатьма мовами світу, 
з яких 476 – це книжки-картинки, дитячі повісті, оповідання, казки. Більшість з них пройняті прихованою 
усмішкою мудрого письменника над дитячою наївністю. Це жваві оповіді з постійними крутими 
поворотами, неочікуваними випадками та ситуаціями. Найвідоміші з них: «Маяк на омарових рифах», 
«Щасливі острови по той бік вітру», «Мій прадідусь і я», «Машина, що вміє говорити», «Тім Талер, або 
Проданий сміх», «В будинку у тітки Юлії», «Літо на омарових рифах». 
Популярність творів Джеймса Крюса серед дітей, їхня художність, повчальність, гуманістичне 
спрямування були високо оцінені. Він неодноразово був удостоєний Німецькою премією з дитячої та 
юнацької літератури (1960, 1964). А у 1968 році за внесок у світову літературу для дітей нагороджений 
найавторитетнішою в світі нагородою – Золотою медаллю Г.К. Андерсена.
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1970 рік
Джанні Родарі (Gianni Rodari, 1920–1980) – італійський письменник, журналіст. Народився у 
м. Оменья, Італія. Після закінчення школи вчився в семінарії, а потім у Міланському університеті. 
Після Другої світової війни Джанні Родарі працював журналістом і водночас почав писати для дітей. 
Найбільше визнання отримав завдяки казкам та книжкам для дітей. Серед них: «Пригоди Цибуліно», 
«Казки по телефону», «Планета новорічних ялинок», «Подорож Блакитної Стріли», «Вірші в небі і на 
землі». Твори Джанні Родарі перекладені багатьма мовами світу. 
У 1970 році за внесок у дитячу літературу був нагороджений Міжнародною премією імені  
Г.К. Андерсена. Ця подія зробила його одним із найвідоміших італійських дитячих письменників.

1972 рік
Скотт О’Делл (Scott O’Dell, 1890–1989) – американський дитячий письменник, автор 26 романів для 
дітей, 3-х романів для дорослих і 4-х документальних книг. Народився у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 
США. Навчався в трьох університетах, але диплом так і не отримав, викладав сценарну майстерність, 
знімався у фільмі. Літературною творчістю почав займатися з 1934 року. Серед його найбільш відомих 
книг: «Гора Яструба», «Подорож до Єрихону», «П›ятий король», «Чорна перлина», «Дитя вогню». Перша 
дитяча книга Скотта О’Делла – «Острів блакитних дельфінів» – удостоєна премії Джона Ньюбері в 
1961 році та в 1963 році – Deutscher Jugendliteraturpreis у німецькому перекладі. 
Більшість творів О’Делла – історична белетристика для юних читачів. У 1981 році письменник заснував 
власну премію – Scott O’Dell Award for Historical Fiction – в розмірі 5000 доларів за видатні художні 
твори історичної тематики. 
У 1972 році за свій внесок у дитячу літературу отримав Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена, яка є 
найвищим визнанням для творців дитячих книг.

1974 рік
Марія Кристіна Гріпе (Maria Kristina Gripe, 1923–2007) – шведська письменниця. Народилася  
у замку  Оскар-Фредріксборг поблизу Ваксгольма.  Вона є лауреатом Міжнародної премії імені  
Г.К. Андерсена (1974), премії імені Астрід Ліндгрен (1972), премії Скандинавської дитячої книги (1985). 
У 1987 році вона увійшла до списку п’ятьох найвідоміших скандинавських дитячих письменниць (Астрід 
Ліндгрен, Марія Гріпе, Сесіль Ліліус, Туве Янсон, Ірмелін Сандман-Ліліус). Книжки Марії Гріпе перекла-
дені 30-ма мовами світу, деякі екранізовано. У її доробку 38 книжок. Це «Юсефіна» (1961), повісті про 
найвідомішого її героя Ельвіса Карлсона: « Ельвіс Карлсон» (1972), «Ельвіс! Ельвіс!» (1973), «Справжній 
Ельвіс» (1976), «Як бути Ельвісом» (1977) і «Просто Ельвіс!» (1979), «Діти склодува» (1964), «Будинок Юлії 
та нічний тато» (1971), «Жук летить у сутінках» (1978), «Неймовірна історія Агнес Сесілії» (1981), «Квітка 
Анни» (1997) та ін.
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1976 рік
Сесіль Бьодкер (Cecil Bødker, 1927 р.н.) – данська дитяча письменниця. Народилася у Фредерісії. 
Перший вірш написала у десятирічному віці, а серйозно почала займатись літературною творчістю з 
28 років. У 1955 році з’явилася її перша книга – збірка поезії для дорослих. У ранніх творах Бьодкер 
часто зустрічаються проникливі психологічні портрети дітей, в яких розкриваються їхні думки й відчуття – 
страх перед невідомим, прагнення до безпеки й спокою. А у 1967 році книга письменниці «Сайлас і чор-
ний кінь» посіла перше місце в конкурсі книг для підлітків Данської Академії. Ця повість започаткувала 
великий цикл творів про хлопчика, який утік із циркової трупи. У 1969 році Сесіль Бьодкер чотири місяці 
прожила в Ефіопії, в результаті чого з-під її пера вийшли дві дитячі книжки – «Леопард» та «Дімма Голе». 
Крім цього, Бедкер досить своєрідно переказала Новий Завіт, написавши дві книги про Діву Марію. 
Герої творів Сесіль Бьодкер вирізняються з натовпу – вони аутсайдери. У когось із них є фізичні вади, 
когось вигнали із суспільства, хтось занадто старий, а когось покинули в дитинстві батьки. Одні сильні, 
другі озлобилися і поводяться агресивно, а треті пасивні і навіть не намагаються відстоювати себе 
чи покращувати власне становище. Бьодкер прагне переконати читача, що всі люди – особистості зі 
своїми історіями, всі вони важливі для суспільства, якщо отримують можливість проявити себе. У своїх 
книгах письменниця закликає до відновлення зв’язків із природою, до розв’язання одвічного конфлікту 
між особистістю і суспільством. За будь-яких обставин свобода – це те, що ти обираєш і за що маєш 
боротися, іноді сплачуючи занадто високу ціну.
Сесіль Бьодкер має численні літературні нагороди і відзнаки: Данську літературну премію критиків 
(1961), Срібний стилос (1973), Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена (1976), Золотий лавровий 
вінок (1984), премію Сьорена Гюлендала (1987), Данську літературну премію для жінок (1988), гран-прі 
Данської Академії (1998).

1978 рік
Паула Фокс (Paula Fox, 1923–2017) – американська письменниця, журналістка, педагог, автор книг 
для дітей і дорослих, телевізійних сценаріїв Народилася у Нью-Йорку. Навчалася в школах на Кубі, в 
Канаді і США. Вищу освіту Паула Фокс отримала у Колумбійському університеті. 
У 60-х роках вона почала писати книги для дітей і про дітей. Паула Фокс – задушевний оповідач, вона 
описує почуття і відчуття, процес духовного розвитку на основі особистого людського досвіду. Створені 
персонажі є реальними індивідуальностями, їх слова і вчинки цілком правдиві, при цьому письменниця 
не повчає читача. Героями її творів часто є некомунікабельні, «важкі» підлітки, діти, яким бракує уяви. 
Твори порушують проблеми СНІДу, алкоголізму, бездомності, смерті. Часто в оповіданнях Фокс дітей 
псує не середовище, а дорослі. Книги письменниці «Кімната Моріса», «Хлопчик із камінним обличчям», 
«Одноокий кіт», «Повітряний змій у вигляді орла» розповідають про взаємостосунки дорослих і дітей. 
У всіх своїх книгах авторка оспівує стійкість людського духу. Внесок Паули Фокс у розвиток дитячої 
літератури був настільки вагомим, що 1978 року Міжнародна рада з книг для молоді (IBBY) нагородила 
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її Золотою медаллю Г.К. Андерсена. Крім цього письменниця отримала Медаль імені Джона Ньюбері 
(американська літературна премія) за роман «Погонич рабів» (1974), премію «Найкраща дитяча кни-
га року» (1976), Національну книжкову премію США з дитячої літератури (1983), Німецьку премію з 
дитячої літератури (2008). У 1992 році вийшло друком її збірка для дорослих. 

1980 рік
Богуміл Ржига (Bohumil Říha, 1907–1987) – чеський дитячий письменник і сценарист. Народився  
22 лютого 1907 року в с. Вишетичі у Південній Богемії, Чехія. Початкову школу, а у 1925 році і педагогічне 
училище закінчив у м. Часлав. Працював помічником вчителя, старшим викладачем муніципальної 
школи в Габречі та шкільним учителем в Подєбрадах, а з 1945 року – шкільним інспектором у Високому 
Миті. Понад двадцять років присвятив Богуміл Ржига діяльності на педагогічній ниві. Досвід роботи у 
школі допоміг йому глибоко пізнати дитячий спосіб мислення, зрозуміти особливості дитячого розвитку.
Свою першу книгу для дітей (дві казки) Ржига опублікував у 1941 році, яка відразу принесла йому 
популярність. У творчості письменника простежуються три чітких напрями: твори, що розповідають 
безпосередньо про повсякденне життя дитини; книги метафоричного характеру, що розвивають уяву 
та чарівні казки. Його герої – діти, які намагаються знайти своє місце в цьому суперечливому світі, 
повному веселощів і турбот, радісних і сумних моментів. Почуття відповідальності, дружба, доброта, 
співчуття – ось на що звертає увагу своїх читачів письменник. У 1952 році Ржигу обрали секретарем 
Спілки письменників ЧРСР, завдяки чому він часто відвідував СРСР, Китай, Мексику та інші країни. 
В 1956–1967 роках був директором Державного видавництва «Альбатрос», яке спеціалізувалося на 
дитячих книжках. Як авторитетний діяч культури Ржига зумів залучити до роботи над дитячою книгою 
найкращих чеських письменників й ілюстраторів. Його видавнича програма була складена з повагою 
до традицій і надавала можливість популяризації нових літераторів і художників як в країні, так і за її 
межами. Він брав активну участь у діяльності ЮНЕСКО, а 1964 року став одним із засновників і першим 
Президентом Чеського відділення Міжнародної ради з дитячої і юнацької літератури IBBY. У 1967 році 
вийшов на пенсію, але продовжував займатися літературною творчістю. Багато творів письменника 
були екранізовані. 1971 року Б. Ржига вступив у новостворену Спілку чеських письменників, був членом 
правління і низки комітетів. 
Богуміл Ржига – лауреат Міжнародної літературної премії імені Януша Корчака за роман «Новий 
Гулівер» (1979) та Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена (1980). 

1982 рік
Ліжія Божунга (Lygia Bojunga Nunes, 1932 р.н.) Народилася у місті Пелотас. В молодості була 
актрисою, яка подорожувала з театром, працювала на телебаченні і радіо, була директором школи для 
бідних дітей, самостійно нею організованою. Свою першу книгу «Супутники» (Os Colegas) опублікувала 
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в 1972 році у віці 40 років, після чого розпочала професійну літературну діяльність. Її перша дитяча книга, 
написана в традиціях латиноамериканського магічного реалізму, з›явилася в 1972 р.
У 1982 р. письменниця була удостоєна Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена. Для письменниці це був 
небувалий зліт і «казковий успіх». Під тиском режиму бразильської диктатури сімдесятих років Божунга 
була змушена відображати дійсність  максимально приховано, вдаючись до символічних алегорій. Її 
книги насичені символами, що розповідають про бідність простих людей і утиски з боку влади. У повісті 
«Жовта сумка» («A bolsa amarela») – сумка виступає в якості символу підсвідомих бажань героїні, що 
відбивається  в жовтому кольорі надії. Серед творів Л. Божунгі є два, які відображають тему смерті: 
«Corda Bamba» (1979), «O Meu Amigo Pintor» (1987). У 1996 році після чотирирічної перерви Божунга 
опублікувала ще книги, в одній з яких («Рукотворна») письменниця розповідає про своє дитинство. У 
2004 р. Ліжія Божунге стала володарем Меморіальної Премії імені Астрід Ліндгрен.

1984 рік
Кристина Нестлінґер (Christine Nöstlinger, 1936-2018) – австрійська письменниця. Народилася у 
м. Відні, Австрія. Закінчила Академію мистецтв у Відні, займалася графікою та ілюструвала книги для 
дорослих.
Після народження її доньок повністю присвячує себе їх вихованню. Саме для них придумала Фредеріку 
– неслухняну дівчинку з малиновим волоссям, з якої постійно траплялися різні історії. Книгу «Рудоволоса 
Фредеріка» було опубліковано у 1970, і вона відразу сподобалася читачам. Її автор отримала високу 
європейську нагороду – Літературну премію Фрідріха Бедекера. «Діти з дитячого підземелля», «Троє 
поштових грабіжників» (1971), «Геть огіркового короля», «Чоловік для мами» (1972), «Чорний пан і 
велика собака», « Лети, колорадський жуче »,«Маленький пан береться за справу» (1973), «Конрад, 
або Дитина з бляшанки» (1975) – в своїх книжках письменниця висвітлює реальні проблеми дітей 
і дорослих, що виникають в сучасному житті, і шукає вирішення складних життєвих питань. За роки 
творчості К. Нестлінгер отримала більше 30 літературних премій, як австрійських, так і міжнародних. У 
1984 р. отримала Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена. У 2003 р. Нестлінгер стала першим лау-
реатом Меморіальної премії Астрід Ліндгрен. 

1986 рік
Патрісія Райтсон (Patricia Wrightson, 1921–2010) – австралійська письменниця. Народилася в місті 
Лішмор, Новий Південний Уельс. Вона отримала освіту у Державній кореспондентській школі для дітей-
інвалідів та Катерининській колегії. У 1964 по 1970 рр. працювала асистентом редактора, а пізніше і 
редактором журналу «Школа» – літературним виданням для дітей у Сіднеї.
Протягом життя вона написала 27 книжок, які були опубліковані 16-ма мовами світу. ЇЇ твори 
вирізняються використанням місцевого фольклору, багатою фантазією, великою кількістю таємниць, а 
також розумінням важливості збереження землі.
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У 1986 р була нагороджена Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена. У 1977 р Патрісія Райтсон 
стала офіцером ордена Британської імперії. У 1984 отримала австралійську медаль Дромкеена. 
Багато її книг висували на щорічну премію «Австралійська дитяча книга року», яку їй присуджували 
чотири рази: 1956 р. – за дебютний роман «Кривава змія», 1974 р. – «The Nargun and The Stars»,  
1978 р. – «The Ice Coming», 1984 р. – «A Little Fear».
Серед інших Райтсон також отримала нагороду Дітмара від щорічної австралійської національної 
науково-фантастичної конвенції у 1982 р. «Behind the Wind aka Journey Behind the Wind» за найкращу 
австралійську наукову фантастичну книжку року.
Секція «Дитяча література» Літературної премії Прем›єр-міністра Нового Південного Уельсу 
присуджувалася як одна нагорода з 1979 року. Але у 1999 році вона розділилася на 2 премії – премію 
ім. Патриції Райтсон (для аудиторії початкової школи) та премію Етель Тернер (для аудиторії середньої 
школи).

1988 рік
Анні Шмідт (Annie Schmidt, 1911–1995) – нідерландська письменниця. Народилася в Капелле 
на острові Зейд-Бевеланд, Нідерланди. Навчалася майбутня письменниця на бібліотечних курсах, 
працювала директором великої бібліотеки. Після Другої світової війни почала писати книги для дітей. 
Найбільш відомі її твори – збірка віршів «Чайник зі свистком» (1950), «Ян і Янеке» (серія оповідань для 
маленьких, 1953–1960), антологія поезії «Все гаразд» (у Великобританії відома під назвою «Рожевий 
лимонад»).
Вірші А. Шмідт стали поворотним моментом в історії голландської поезії для дітей. За стилем вони схожі 
на вірші, які складають самі діти, а тематично в них переважає антиавторитарний елемент: бунт проти 
правил і порядків, установлених дорослими. Шмідт – істинний педагог, але вона не читає моралі. Її вірші 
сповнені фантазії, гумору і руху; в них є інтрига і зазвичай – щасливий кінець. Це створює безпечний 
світ для дітей, вселяє в них надію. 
Понад 40 років вона писала в різних жанрах: вірші для дітей і підлітків, тексти для кабаре і мюзиклів, 
дитячі оповідання, замітки в газети, програми для радіо і телебачення. Її дитячі книжки читають люди 
віком від 5 до 95 років. На батьківщині її звуть «Королевою данської літератури для дітей та підлітків». 
Шмідт Анні має багато літературних відзнак, серед них Державна премія Нідерландів у галузі дитячої 
та юнацької літератури (1964), Премія за кращу нідерландську книгу (1988, 1991), Золота медаль 
Г.К. Андерсена (1988).

1990 рік
Турмуд Гауґен (Tormod Haugen, 1945–2008) – норвезький письменник, перекладач. Народився у 
норвезькому селі Трюсиль у губернії Хедмарк. Закінчив факультет порівняльного літературознавства 
та історії мистецтв університету Осло, після чого в 1971–1973 роках працював у музеї Мунка. 
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Як письменник дебютував у 1973 році книгою «Не так, як минулого року», потім почав регулярно 
публікуватися і став одним із найбільш відомих дитячих письменників Скандинавії.
Основна тема творів Гауґена – психологія дитини, внутрішній світ та емоції дітей, у яких є загадки, 
таємниці, секрети. Письменник пише про дітей і дорослих, які мріють про суспільство, де можна довіряти 
один одному та розвивати свої здібності. Герої його книг потрапляють у складні життєві ситуації, 
переживаючи страх, невпевненість, пригніченість. Діти – персонажі творів Гауґена – відчувають 
невисловлене, бачать фальш, хоча не завжди розуміють ці причини. Його книги написані простою 
мовою і легко читаються, але їх цінність не в тому, що можна прямо висловити словами, а в тому, що не 
лежить на поверхні. Дітям до вподоби казкові та детективні повісті письменника «Цепелін», «Меркель 
Ханссон» та інші.
Т. Гауґен був нагороджений низкою престижних літературних премій, зокрема премією Міністерства 
культури Норвегії «За дитячу і юнацьку літературу» (1975, 1976, 1979, 1987, 1989), літературною 
премією Ассоціації норвезьких критиків (1979), премією видавництва «Гільдендаль» (1980), Німецькою 
премією за дитячу літературу (1979), премією Баста за дитячу літературу Норвезької асоціації 
перекладачів (1988), а також Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена (1990).

1992 рік
Вірджинія Гамільтон (Virginia Hamilton, 1936–2002) – американська письменниця. Народилася в 
Йеллоу Спрінгз штату Огайо. Навчалася в Антіохійському коледжі, згодом перевелася до Університету 
штату Огайо. 
Гамільтон є автором 41 книги. Серед її творчого доробку були збірки казок, науково-фантастичні 
оповідання, реалістичні романи, біографічні нариси. Твори письменниці складні за своєю побудовою, 
розповідають про непрості взаємини персонажів, які визначаються особливостями їх внутрішнього 
світу. В її книгах завжди ясно відчувався вплив африканської спадщини – історії, звичаїв, фольклору. 
Головні герої – афроамериканці, їхнє життя та традиції. 
Протягом письменницької кар’єри за досягнення в літературі для дітей та підлітків була удостоєна 
багатьох літературних відзнак: премії Едгара По, премії миру імені Густава Хайнемана для дитячих 
та юнацьких письменників, стипендії Мак-Артура, медалі Джона Ньюбері, медалі Лаури І. Вайлдер, 
медалі Регіни Католицької бібліотечної асоціації, Національної книжкової премії в номінації «Дитячі 
книги», Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена. 
Щорічно з 1984 р. в Кентському державному університеті штату Огайо проходять конференції 
Вірджинії Гамільтон щодо мультикультурної літератури для молоді. У 2010 році Американська асоціація 
бібліотек започаткувала книжкову премію «Коретта Скотт Кінг-Вірджинія Гамільтон», віддаючи дань 
письменниці, яка зробила значний літературний внесок у дитячу літературу.
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1994 рік
Мадо Мітіо (Mado Michio, 1909–2014) – японський письменник, автор багаточисленних віршів для 
дітей. Народився у Токуямі (префектура Ямагуті) на острові Хонсю. Закінчив Національний технологічний 
університет Тайбея, працював інженером в Департаменті водних шляхів і портів в апараті генерал-
губернатора Тайваню.
Перші вірші почав писати в 19 років. На його становлення як поета вплинув найбільш шанований японський 
поет того часу Х. Кітахара, який у 1934 році відібрав два вірша Мадо Мітіо для публікації в дитячому журналі 
«Кодомо но куні». А 1936 року композитор Я. Ямагуті поклав на музику вірші Мадо «Фута ацу». Ці події 
стали початком його кар’єри як творця дитячих віршів та пісень для дітей. З 1948 року Мадо працював у 
видавництві журналу «Дитяча книга». Перша книжка віршів випущена 1952 року. Після виходу на пенсію 
в 1959 році письменник цілком присвятив себе поезії. Його творча спадщина налічує понад 2000 віршів.
До початку 1990-х років його творчість була практично невідома за межами Японії, але в 1992 році 
за ініціативи імператриці Мітіко книга Мадо «Тварини» («D›butsutachi») була перекладена англійською 
мовою та опублікована в двомовному варіанті в Японії і США і відразу отримала широке визнання 
в усьому світі. У віршах М. Мадо прославляється життя, в них заговорили тварини, крапельки дощу, 
гори. Вперше читачі світу змогли відчути естетичну витонченість і духовну глибину майстра малих форм. 
Російською мовою деякі вірші поета в перекладі Ю. Коваля були опубліковані 1994 року в журналі 
«Мурзилка». Його поезія вільна від сентименталізму і примусової розумності, вона приваблює дітей, 
розкриваючи ніжні почуття гумору поета і його здатність насолоджуватися нісенітницями. Іншою 
особливістю поезії Мадо є його простота вираження – навіть коли вірші натякають на глибоке 
філософське значення, слова залишаються короткими, простими та зрозумілими.
За літературну діяльність Мітіо Мадо неодноразово нагороджувався преміями, зокрема дитячою 
літературною премією Фонду Сейдзі Нома (1968), премією Ассоціації японської літератури для молоді 
(1976), Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена (1994), премією Асахі національної японської 
газети «Асахі сімбун» (1996).

1996 рік
Урі Орлев (Єжи Хенрик Орловськи, Jerzy Henryk Orlowski, 1931 р.н.) – польський письменник. 
Народився у Варшаві. З 1940 по 1943 роки перебував у Варшавському гетто. Після війни емігрував 
у Палестину. З 1962 року живе в Єрусалимі. Дебютував у 1956 році з романом «Свинцеві солдати». 
У 1976 році з’явилися перші вірші для дітей та юнацтва,  переклади на іврит. Він є автором понад 
30 книжок, перекладених 38 мовами світу. Книги «Ха-Мишпаха, Ха-Нодедеш», «О. Годгер», «Бабі 
Бобі в поліграфії», «Сіаміна», «Хаят Хахашеч», «Аль Садат Смол», «Хафіфат Рош» тощо. Книжка 
«Біжи, хлопчику, біжи» про єврейського хлопчика-сироту, якому потрібно було вижити у роки війни з 
фашистською Німеччиною. За великий внесок у розвиток дитячої літератури письменник нагороджений 
Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена. У 1990 році став лауреатом премії імені Я. Корчака.
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1998 рік
Кетрін Патерсон (Katherine Paterson, 1932 р.н.) – сучасна американська письменниця. Народилася 
у Китаї в сім’ї американського місіонера. Коли почалася китайсько-японська війна, переїхала у США. 
Закінчила Королівський коледж в Брістолі. Досконало вивчила Біблію. Працювала два роки місіонеркою 
в Японії. Добре грає на фортепіано. Живе у Баррі, Вермонт. Має багато різних літературних відзнак: 
нагороджена двома медалями Ньюбери – вищою американською нагородою в дитячій літературі 
за книги «Міст в Терабітію» (1977) та «Якова я возлюбив» (1981), лауреат Міжнародної премії імені 
Г.К. Андерсена (1998), Меморіальною премією Астрід Ліндгрен (2006 ), гран-прі у сфері дитячої та 
підліткової літератури у Франції (1986), медаллю Я. Корчака (1981). Відомі твори: «Знак хризантеми» 
(1073), «Майстер ляльок» (1976), «Неперевершена Гіллі Хопкінс» (1978), «Далекому другу», «Пригоди 
Парка». Деякі твори екранізовано. Окремі твори перекладено 25 мовами світу.

2000 рік
Анна Марія Машаду (Ana Maria Machado, 1941 р.н.) – бразильська дитяча письменниця. Народилася 
у Ріо-де-Жанейро. Творче життя розпочинала як художниця, потім вивчала мови у США, Франції, Італії. 
Працювала кореспондентом на БІ-БІ-СІ у Лондоні, викладала в Каліфорнійському університеті у Берклі і 
мала звання професора. У 1979 році відкрила перший книжковий магазин дитячої літератури в Бразилії. 
Літературою почала займатися з 1969 року. Для творчості письменниці характерний магічний реалізм. 
Пише про рівність усіх людей, про сім’ю, де дитина почуває себе захищеною. Створює оповідання, 
науково-пізнавальні книги, романи для підлітків. Книги «Очі на пір’ї», «Потрібен Вовк», «Прабабця 
Беатріс, прабабці Ізабель». Всього написала більше 100 книг для дітей та дорослих. Переклади творів 
є у 17 країнах. Має багато національних і міжнародних відзнак: нагороджена премією принца Клауса 
(2010), премією Жабути, Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена (2000). Вона є Президентом 
бразильської академії літератури.

2002 рік
Ейден Чемберс (Aidan Chambers, 1934 р.н.) – британський письменник, автор творів для дітей та 
юнацтва. Народився в Честер-ле-Стріт, графство Дарем, Англія. Закінчив коледж «Боро-роуд» у 
Лондоні, після чого два роки служив в Королівському флоті, потім викладав англійську мову і драму в 
різних школах. Перші твори Чемберса були опубліковані в 60-х роках ХХ ст., коли він ще учителював 
у школі. У 1967 році Чемберс залишає викладацьку діяльність і присвячує себе письменницькій праці 
– стає письменником-фрілансером. Його роман «Тепер я знаю» (1987) частково заснований на його 
особистому чернечому досвіді. У 1969 році Чемберс спільно з дружиною Ненсі засновує видавництво 
«Трімбл-Пресс» і починає випускати журнал «Сигнал», де друкувалися критичні статті про дитячу 
літературу. З 1978 по 2005 роки Чемберс написав цикл із шести романів, об›єднаних однією темою – 
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«Що таке любов?», які принесли йому світове визнання. У цих книгах досліджується природа пізнання, 
як людина відкриває в собі бажання бути тим, ким вона хоче бути; як особистість розкриває себе через 
емоції, духовний досвід, історію і життя сім›ї. В усіх творах, адресованих юнацтву, автор відкрито і 
переконливо порушує теми, які традиційно були під забороною, експериментує з мовою, формою і 
змістом. Тут є авторефлективні внутрішні монологи і діалоги, змінні точки зору, мовна гра і стилізація. 
У 2003-2006 роках письменник був президентом Шкільної бібліотечної асоціації Великобританії. За 
свою творчу діяльність має престижні нагороди та звання. Він почесний доктор філософії універсетиту 
Умео (2003), почесний доктор літератури університету Глостершира (Великобританія) (2008), член 
Королівського літературного товариства (2009), почесний доктор літератури університету Оксфорд 
Брукс (2011). Нагороджений медаллю Карнегі від бібліотечної Асоціації Великобританії та премії 
Майкла Принца від Американської бібліотечної асоціації (1999) за роман «Листи з безлюдної землі». 
Спільно з дружиною у 1982 році отримує премію Елінор Фарджон за видатні заслуги в розвитку 
дитячої літератури, а у 2002 – нагороджений найвищою, найпрестижнішою міжнародною премією 
в галузі дитячої книги – Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена. Нині Чамберс видає книги інших 
письменників, які пишуть для сцени, радіо, телебачення, газет і журналів не тільки в Британії, але й в 
інших країнах. Його часто запрошують розповісти про свою роботу, про літературу для дітей у себе 
на Батьківщині і за кордоном.

2004 рік 
Мартін Водделл (Martin Waddell, 1941 р.н.) – ірландський письменник. Народився в Белфасті, 
більшу частину життя прожив в Ньюкаслі (Північна Ірландія). В молодості почав кар›єру футболіста і 
підписав контракт з юнацькою командою британського клубу Фулхем, а коли зрозумів, що кар›єра 
професійного футболіста не вдалася, зайнявся літературною творчістю. Спочатку писав книги для 
дорослих, перший серйозний успіх йому приніс комічний трилер «Отли», за яким згодом було знято 
художній фільм «Отли» з Томом Кортні і Ромі Шнайдер у головних ролях. Наприкінці 1960-х став писати 
для дітей. Книги ірландського письменника Мартіна Водделла звернені до юних читачів різного віку – 
він пише тексти до книжок-картинок для найменших, психологічні романи і повісті для підлітків. Однією з 
головних відмінних рис його книг є шанобливе, уважне ставлення до читача. Це проявляється не тільки у 
виборі тем, а й у тому, як письменник розв’язує порушені у своїх книгах проблеми. Письменник володіє 
рідкісним талантом – розважаючи, говорити про серйозні речі. Він звертається до самих звичайних, 
повсякденних ситуацій і життєвих турбот, і показує, що вони можуть мати різноманітні рішення, веде з 
читачами серйозну розмову і не боїться ставити складні запитання. Найвідомішими його творами для 
дітей є книги про ведмежат – «Чому ти не спиш, Ведмедик?», «Пішли додому, Ведмедик», серія «Маленький 
Дракула», книжки-картинки «Парк у темряві», «Совенята», повісті «Дитина Танго», «Дівчинка-привид». 
У 2004 році Водделл удостоєний Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена за визначний внесок у дитячу 
літературу.
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2006 рік
Маргарет Махі (Margaret Mahy, 1936–2012) – новозеландська письменниця, автор романів для 
дітей і юнацтва. Народилася у м. Факатане. Першу книгу майбутня письменниця написала у сім років. 
Навчалася в Оклендському університеті (1952–1954), де отримала ступінь бакалавра, та університеті 
Кентербері (1955). Згодом університет Кентербері присвоїв письменниці почесний ступінь доктора і в 1985 
році заснував спеціальну стипендію імені Маргарет Махі. У 1956 році вона закінчила новозеландську 
бібліотечну школу в Веллінгтоні. У 1980-х роках залишила роботу в бібліотеці і цілком присвятила себе 
літературній діяльності. Її першу книгу було опубліковано у 1969 році. Загалом Маргарет Махі є автором 
понад 50 книг. Її дитячі твори «Лев на лузі» і «Людина, чия мати була піратом» стали національною 
класичною літературою Нової Зеландії. Романи письменниці були переведені німецькою, французькою, 
іспанською, нідерландською, данською, норвезькою, італійською, японською та іншими мовами. Найві-
домішим з її прози вважається роман «Переслідує». Саме за цей твір у 1982 році та за роман «Перехід» у 
1984 році Маргарет Махі була удостоєна Медалі Карнегі (Британська щорічна премія в галузі літерату-
ри для дітей та юнацтва). За внесок у дитячу літературу Маргарет Махі отримала вищу нагороду своєї 
країни – Орден Нової Зеландії. У 1991 році Новозеландський фонд Дитячої книги заснував Медаль 
Маргарет Махі, що присуджується видатним письменникам дитячих творів. У 2003 році автор стала 
лауреатом премії в галузі дитячої книги Нової Зеландії за кращу дитячу книгу «Алхімія». Письменниця 
також є дворазовим володарем премії «Фенікс» у галузі наукової фантастики за кращу англомовну 
книгу «Реєстр Всесвіту» (2005) і за книгу «Пам’ять» (2007). У 2006 році Маргарет Махі отримала найвищу 
нагороду в галузі дитячої літератури – Золоту медаль Г.К. Андерсена.

2008 рік
Юрг Шубігер (Jürg Schubiger, 1936–2014) – швейцарський письменник та психотерапевт, відомий 
своїми книгами для дітей. Народився у м. Цюріху. Навчався в комерційному училищі, працював 
учнем на картонній фабриці, столяром, підсобним робітником на будівництві, садівником у Південній 
Франції, копірайтером у рекламному агентстві в Цюріху. Вивчав германістику, психологію і філософію 
в університеті Цюріха й отримав у 1969 році ступінь доктора філософії, захистивши дисертацію про 
новелу Ф. Кафки «Перевтілення». У 1969–1979 роках працював у педагогічному видавництві, пара-
лельно вивчаючи групову психотерапію. З 1979 року водночас займався і приватною практикою як 
психотерапевт, і літературною діяльністю.
У творчості Шубігера дивовижним чином переплітаються міфологія і буденна реальність, казка і 
філософські роздуми. Для дитячої аудиторії Юрг Шубігер пише вірші, оповідання, комікси і короткі 
повісті, романи. Оповідання Шубігера схожі на класичні казки, персонажами багатьох із них є тварини 
або предмети. Про твори Шубігера кажуть, що він пише про дорослий світ, дивлячись на нього очима 
дитини. Головні герої книг Шубігера – діти, але читають його твори не лише діти. Вони приваблюють і 
дорослих своєю філософською глибиною і життєвою мудрістю. 
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За свою творчу працю письменник отримав багато нагород: 1996 р. – Німецька премія в царині 
дитячої літератури; у 1996, 2005 рр. – премія Швейцарії за книги для дітей та юнацтва «Коли світ був 
ще молодим» та «Розповідь Вільяма Телла»; 1997 р. – нідерландська літературна премія «Срібне перо» 
за книгу «Коли світ був ще молодим»; 2003 р. – літературна премія Швейцарського Фонду Шиллера 
в Цюріху за книгу «Халлер і Хелен», 2008 р. – головна нагорода в галузі дитячої літератури – Золота 
медаль Г.К. Андерсена. 

2010 рік
Девід Альмонд (David Almond 1951 р.н.)  – англійський письменник, насамперед відомий як автор 
творів для дітей і підлітків, написаних в жанрі магічного реалізму. Народився в Ньюкасл-апон-Тайн, 
Великобританія. У 2010 році Д. Альмонд став лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена. У 
висновках міжнародного журі було відзначено, що він уміє пробудити фантазію юних читачів, захопити 
їх, підштовхнути до читання, вчить їх мислити самостійно. Книги письменника перекладено понад  
20 мовами.
Перший дитячий роман «Скеллиг» (1998 р.) мав великий успіх, а Д. Альмонд отримав Медаль Карнеги і 
Уітбредовську премію; роман Kit’s Wilderness (Пустыня Кита, 1999 р.) – премію імені Майкла Л. Принца 
Американської бібліотечної асоціації; «The Fire-Eaters» (Огнеглотатели, 2003 р.) – Уітбредовську премію 
в категорії «Краща дитяча книга»; «Clay» («Глина», 2005 р.) було номіновано на премію «Guardian».
Девід Альмонд також пише для театру. Найвідоміші п’єси: «Wild girl, wild boy» («Дикая девочка, дикий 
мальчик»), «My Dad’s a Birdman» («Мой папа – Птицечеловек»), «Heaven Eyes» («Небоглазка»). 

2012 рік
Мария Тереза Андруетто (Maria Teresa Andruetto, 1954 р.н.) – аргентинська письменниця, автор 
книг для дітей і дорослих, лауреат Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена (2012 р.) та численних 
міжнародних та національних дитячих премій Аргентини, Німеччини та Латинської Америки. Народилася 
в Арройо Кабрал, провінція Кордова, Аргентина. Успішно закінчила школу, вступила до університету 
Кордови, де вивчала літературу. Літературною творчістю зайнялася з початку 1990-х років після 
падіння військової диктатури в Аргентині. Зараз вона визнаний класик аргентинської літератури, її 
книги вивчають в університетах і школах. У творах письменниці багато «недитячого»: вона пише про 
самотність і нерозуміння, про убогість і проблеми емігрантів, про хвороби, депресії і біди в сім’ї. Вва-
жає, що з дітьми, як і з дорослими, потрібно говорити про важливі речі, нехай навіть сумно і непросто. 
Майже в кожній її книзі так чи інакше звучить мотив подорожі. Критики відзначають ліричність і пое-
тичність її творів. Багато її текстів своєю мелодійністю і частими композиційними повторами нагадують 
вірші і народні пісні.
З прес-релізу IBBY (2012): Андруетто є «видатним художником слова», який створює «унікальні, чутливі 
й глибоко поетичні книги», що «ламають бар›єри між поколіннями і сприймаються як підлітками, так і 
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дорослими». Найвідоміші її книги для дітей: збірки оповідань «Зачарована каблучка» (1993), «Сліди на 
піску» (1997), «Така Фефа» (1999), повісті для підлітків «Стефано» (1997), «Дівчинка, серце і дім» (2010), 
«Країна Хуана» (2003), оповідання для молодших школярів «Чемпіон» (2000), казка «Беньяміно» (2003), 
книга жахів для дітей «Жінка-вампір» (2001).

2014 рік
Нахоко Уехасі (Nahoko Uehashi, 1962 р.н.) – японська письменниця, лауреат Міжнародної премії 
імені Г.К. Андерсена (2014) та численних міжнародних та національних дитячих премій Японії та Ве-
ликобританії. Народилася в Японії. Закінчила токійський університет Ріккіо (найбільший англіканський 
університет у Японії) за спеціальністю культурна антропологія, захистила докторську дисертацію. 
Літературою для дітей та юнацтва займається з 1989 року. Великий вплив на її творчість мають традиційні 
японські міфи і легенди. Використовує свої професійні знання, створюючи у своїх книгах чарівні світи, 
які багато в чому ґрунтуються на культурі давньої Східної Азії. Уєхасі пише про середньовічну Японію, 
однак пише це словами людини ХХІ століття.
З прес-релізу IBBY (2014): пані Уєхасі «пише екстраординарні твори з фентезі та наукової фантастики». 
Вона «будує світи, наповнені таємницею і очікуванням, використовуючи цікаві і складні метафори, 
кмітливі літературні прийоми з дуже тонким гумором», її проза призначена «для вимогливих читачів, і 
молодих і старих». Найбільш відомими творами письменниці є серія романів-фентезі «Хоронитель» та 
«Заклинателька звірів», позасерійні романи-фентезі «Священне дерево» (1989), «Сон бога місячного 
лісу» (1991), «За лисячим посвистом» (2003) та ін.

2016 рік
Цао Веньсюань (Cao Wenxuan, 1954 р.н.) – китайський дитячий письменник, професор Пекін-
сього університету. Народився у м. Яньчен. У дитячі роки на майбутнього письменника вплинули 
Великий китайський голод і Китайська революція, які відіграли велику роль у його світобаченні і 
творчості. У сімнадцять років опублікував перші твори для дітей. Завдяки тому, що його літературні 
успіхи були оцінені на місцевому рівні, у віці двадцяти років отримав рекомендацію до вступу в 
Пекінський університет. Після закінчення навчання залишився працювати на факультеті китайської 
мови і літератури. 
Написав понад 100 літературних творів, три з яких були покладені в основу сценаріїв для фільмів. Твори 
Цао Веньсюаня перекладалися різними мовами, включаючи англійську, корейську, німецьку, французь-
ку, шведську і японську. У своїй творчості розвиває традиції реалізму. Дія його творів відбувається на 
тлі масового голоду, репресій часів Культурної революції, нашестя сарани й інших складних життєвих 
ситуацій. Діти – герої його творів – проходять через трагічні випробування, переносять страждання. 
Серед найбільш значимих творів автора літературознавці називають «Солом’яний будинок» і «Бронза 
і Соняшник». 
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У 2016 році Цао Веньсюань першим з китайських письменників отримав найпрестижнішу в галузі 
дитячої літератури Міжнародну літературну премію імені Г.К. Андерсена.

2018 рік
Ейко Кадоно (Eiko Kadono, 1935 р.н.) – японська письменниця. Народилася в Токіо. Навчалася  
майбутня письменниця в Університеті Ніхон Фукусі в префектурі Аїті, а потім отримала вчену сту-
пінь з англійської літератури в приватному Університеті Васеда в Токіо. Після закінчення навчання  
у 1960 році емігрувала на два роки до Бразилії. Про особисті враження перебування тут написала 
своє перше оповідання про бразильського хлопчика, який любив танцювати самбу «Луізіньо – хлопчик 
із Бразилії», що було опубліковано у 1970 році. 
Ейко Кадоно написала близько 200 книг, різних за жанрами: книжки-картинки, оповідання, повісті, 
романи, документальна проза, есе. Її філософський світогляд, її літературні твори характеризують-
ся вірою у незвичайне і чудове, у неймовірний світ фантазії, який є неодмінною складовою частиною 
матеріального світу людей. Одним із найголовніших письменницьких проектів Ейко Кадоно, відомих у 
світі, є цикл із шести книг про відьму Кікі, над яким вона працювала протягом двадцяти років. Ця серія 
книг стала популярною ще й завдяки гарній анімації, перекладена англійською мовою у 2003 році. 
За першою книгою циклу «Служба доставки Кікі» у 1989 році вийшов одноіменний анімаційний фільм 
режисера Хаяо Міядзакі. 
Сьогодні Ейко – професійний письменник, за літературну творчість отримала ряд нагород, у т.ч. у  
1985 році – Дитячу літературну премію Фонду Сейдзі Номи, у 2000 – увійшла в Почесний список IBBY, 
у 2018 – стала лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена, найпрестижнішої премії в галузі 
дитячої літератури у світі. 
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1966 рік
Алоїс Каріджет (Alois Carigiet, 1902–1985) – швейцарський художник і ілюстратор, театральний 
сценограф і художник з костюмів, письменник. Народився в маленькому містечку Трун, кантон 
Граубюнден на півдні Швейцарії. Закінчив кантональну гімназію. З 1918 по 1923 рік навчався 
малюванню і декоративно-прикладному мистецтву у художника Мартіна Рату, яке завершив з 
найвищими балами з усіх предметів. Від 1923 року Каріджет пішов на роботу стажиста в реклам-
ному агентстві Maкса Даланга в Цюриху. Вигравши кілька конкурсів і заробивши авторитет в колах 
художників-дизайнерів, у 1927 році Алоїс відкрив у Цюриху власне художнє ательє, де виготовляли 
численні святкові прикраси, рекламні та навчальні плакати, ілюстрації та карикатури для друкованих 
ЗМІ. Особливий успіх Каріджету принесло виготовлення діорами для швейцарського павільйону на 
Всесвітній виставці в Парижі 1937 року, а також розробка дизайну плакатів для швейцарської на-
ціональної виставки «Ланди», що проходила в Цюріху в 1939 році. Роботи Каріджета 1930-х років 
відображали повсякденні мотиви життя, а також враження від поїздок у Францію, Іспанію і Лапландію. 
Багато його малюнків виставлялися в краєзнавчому музеї Кура. У 1940 році письменниця Селіна Шенц 
попросила Алоїса намалювати ілюстрації до її книги «Дзвінкий Урслі», яка й принесла йому величезний 
успіх. Після приголомшливого успіху першої книги про Урслі, Шенц написала низку сиквелів до неї, 
загалом вийшло ще 6 книг з ілюстраціями Каріджета. В 1960-х роках Каріджет написав і проілюстрував 
кілька власних книг, за одну з яких був удостоєний швейцарської премії дитячої книги.
Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги ухвалила рішення з 1966 року ввести додаткову 
номінацію до Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена для найкращих художників-ілюстраторів дитячих 
книг. Першим її лауреатом в цій номінації цього ж року і став Алоїс Каріджет. 

ХУДОЖНИКИ-ІЛЮСТРАТОРИ – 

лауреати Міжнародної премії  
імені Г.К. Андерсена
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1968 рік
Іржи Трнка (Jiří Trnka, 1912–1969) – чеський художник, книжковий іллюстратор, сценарист і режисер-
мультиплікатор. Народився у м. Пльзень. Мистецьку освіту отримав у Вищій школі прикладного 
мистецтва у Празі, вивчав живопис у відомого чеського художника і графіка Ярослава Бенди, потім 
працював в Пльзеньському ляльковому театрі Й. Скупи. Спочатку він презентував себе як сценічний 
художник, крім цього виступав як скульптор і графік. Але серед мистецтвознавців ці його роботи менш 
відомі, ніж створені І. Трнкой лялькові мультиплікаційні фільми і книжкові ілюстрації. 
На початку 1940-х років художник розпочинає свою співпрацю з Адольфом Забранським в ілюстрації 
дитячої літератури. Він започатковує кіностудію «Іржи Трнка і брати в мультиплікації». Завдяки цій фірмі, 
де митець створив свої лялькові і мальовані фільми, І. Трнка завоював міжнародне визнання. В останні 
роки життя Трнка доклав багато зусиль для відкриття Міжнародної виставки Експо-67 в Монреалі, а 
також знову повернувся до скульптури й ілюстрації книг. 
Іржи Трнка вважається засновником чеської мультиплікації. Багато дослідників та істориків кіно визнають 
його видатним фахівцем світового рівня у сфері лялькового фільму. Зібраний і напрацьований ним 
художній і режисерський досвід, оригінальність рішень і багатоплановість образів надали чехословацькій 
мультиплікації незрівнянного стилю і визнання високого рівня створюваного кіноматеріалу. До найбільш 
відомих його фільмів відносяться «Старочеські легенди» за Алоїсом Їрасеком, «Бравий солдат Швейк» 
за романом Ярослава Гашека і «Сон в літню ніч» за п’єсою Шекспіра. Радко Питлик назвав «Бравого 
солдата Швейка» кращою екранізацією роману Гашека (до 1983 року). У 1960-і роки вийшли на екран 
фільм «Кібербабуся», присвячений проблемам штучного інтелекту; вестерн «Пісня прерії»; дитячі фільми 
«Шпаличек» і «Принц Баяя». Багато мультфільмів І. Трнки було удостоєно міжнародних і національних 
премій. У 1963 році йому було присвоєно звання Народного артиста Чехословаччини. Як художник у 
1968 році отримав Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена за свої ілюстрації до книг. 

1970 рік
Моріс Сендак (Maurice Sendak, 1928–2012) – американський дитячий письменник, художник-ілюстра-
тор, продюсер, режисер, актор. Народився у Брукліні (Нью-Йорк). Стати художником-ілюстратором 
вирішив у дванадцять років після перегляду мультфільму «Фантазія». Моріс Сендак не мав спеціальної 
художньої освіти, але уважно вивчав творчість інших художників, історію книжкової ілюстрації. Після 
закінчення школи Сендак працював оформлювачем вітрин у магазині. Згодом отримав перше 
замовлення – проілюструвати книгу Марселя Айме «Чудова ферма» (1951). 
У 1951–1962 роках Моріс Сендак проілюстрував понад 40 книг. У 1956 році з’являється перша книга 
«Вікно в кімнаті Вінні», де Моріс Сендак виступає не лише як художник, а й як письменник. Потім видає 
«Дуже-дуже далеко» (1957), «Записка на дверях Розі» (1958 році) та ін. 1963 рік став вирішальним у долі 
Моріса Сендака. Художник створив книгу «Там, де живуть Чудовиська», що принесла йому світову сла-
ву та була перевидана у багатьох країнах світу. Також Моріс Сендак проілюстрував серію дитячих книг 
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«Ведмежатко». У 1995 році на основі його ілюстрацій в Канаді зняли мультсеріал (39 серій). Як актор 
він виступив у серіалі «Ангели в Америці» (2003). У 2009 році відбулася прем’єра фільму за казкою 
Сендака «Там, де живуть Чудовиська». Творчість Моріса Сендака поцінована чисельними престижними 
літературно-мистецькими нагородами: Медаль Кальдекотта за книгу «Там, де живуть Чудовиська» 
(1964), Міжнародна премія імені Г.К. Андерсена за ілюстрування дитячих книг (1970), шведська премія 
імені Астрід Ліндгрен (2003). 
Упродовж останніх років життя Сендак вже рідше повертався до книжкової ілюстрації. Він викладав, 
працював у кіно та на телебаченні, створював костюми та декорації для театральних постановок. 
Проте книга залишалася головним покликанням Моріса Сендака, його улюбленою справою.

1972 рік
Іб Спанг Олсен (Ib Spang Olsen, 1921–2012) – данський письменник та ілюстратор, найбільш відомий 
поколінням данців за мультфільми та ілюстрації, багато з яких з'явилися у дитячих виданнях. Він також 
написав власні дитячі книги.  
Ольсен народився в Østerbro, Копенгаген. Він працював мультиплікатором у 1942 році для секції 
Hjemmets Sondagg соціал-демократії, профспілкової газети (нині Aktuelt)]. Потім з 1945 по 1949 рік 
він навчався в Копенгагенській академії мистецтв та Графічній школі. З 1952 по 1961 рік він викладав 
у Бернадотєскольконі. 
За вагомий внесок в ілюстрування дитячих книжок Олсен отримав Міжнародну премію імені 
Г.К. Андерсена в 1972 р. У Данії йому було присвоєно дитячу книжкову премію Міністерства культури 
(Kulturministeriets Børnebogspris) у 1964 р.; у 2008 – премію Дідлендалу за книжки для дітей. 

1974 рік
Фаршід Месгалі (1943 р.н.) – іранський аніматор, графічний дизайнер, ілюстратор та письменник. 
Народився в Ісфагані в Ірані. Навчаючись в Тегеранському університеті, він почав свою професійну 
кар’єру як графічний дизайнер та ілюстратор у 1964 році. Після закінчення школи його підтримав Ін-
ститут інтелектуального розвитку дітей та молоді в Тегерані. З 1970 по 1978 рр. він зробив багато своїх 
анімаційних фільмів, плакатів для фільмів та ілюстрацій для дитячих книг, які згодом отримали нагороди. 
У 1979 році переїхав до Парижа і наступні чотири роки працював художником та скульптором. Його 
роботи були представлені в Sammy King Gallery.
У 1986 році він переїхав до Південної Каліфорнії, де відкрив свою студію графічного дизайну Desktop Studio 
в Лос-Анджелесі. З 1990 по 1994 рр. створив серію творів мистецтва на основі  цифрових фотографій. Вони 
були виставлені в деяких галереях, а потім в Музеї сучасного мистецтва округу Лос-Анджелеса. В даний час 
працює над декількома скульптурами та монтажними проектами у своїй студії в Тегерані.
Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена Месгалі отримав у 1974 р. за вагомий внесок в ілюстрування 
дитячих книжок.
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Нагороди: Почесний диплом, Bratislava Two-yearly, Чехословаччина – перша графічна премія шостої 
міжнародної виставки дитячих книг у Болоньї, за «Маленька чорна риба» (1968); Почесний диплом 
Болонського книжкового ярмарку за роботу «Герой» (1971); Спеціальний приз Венеціанського кіно-
фестивалю за стрічку «Бой, птах і музичний інструмент» (1973); Спеціальний приз Московського кіно-
фестивалю за короткометражні фільми для дітей «Look Again» (1975); Гран-прі фестивалю «Гіфоніі», 
Італія «Look Again» (1975); Третій приз бієнале у Варшаві, Польща (1977).

1976 рік
Тетяна Мавріна (Tatiana Mavrina, 1900–1996) – російська радянська художниця-живописець, графік, 
ілюстратор. Заслужений художник РСФСР (1981). Лауреат Державної премії СРСР (1975).
Тетяна Олексіївна народилася в Нижньому Новгороді. У 1921-1929 роках навчалася у Вищому ху-
дожньо-технічному інституті (ВХУТЕІН) та Вищих художньо-технічних майстернях (ВХУТЕМАС) (вчителі 
– Н.В. Синьозубов, Г.В. Федоров, Р.Р. Фальк). Була членом групи «Тринадцять». З 1930 року використо-
вувала як псевдонім дівоче прізвище матері – Мавріна.
У післявоєнні роки стала писати в яскравій і відкритій манері давньоруського і народного мистецтва. 
Багато працювала не тільки у живописі, а й у книжковій ілюстрації (оформила понад 200 книг). Деякі 
малюнки Мавріної покладено в основу невеликих оповідань, написаних Юрієм Ковальом. Відомі також 
і її роботи для театру і кіно. Художниці присуджено Державну премію СРСР (1975) за цикл ілюстрацій до 
книг «Російські казки», «Казкова абетка», «Лукомор›я», «За тридев›ять земель», «Вітер по полю гуляє ...», 
«А. С. Пушкін. Казки» і станкову графічну серію «Казка, Батьківщина, Краса». У 1976 році її нагород-
жено Міжнародною премією імені Г.К. Андерсена за вагомий внесок в ілюстрування дитячих книжок. 
Заслужений художник РСФСР (1981).

1978 рік
Отто Свен (Otto Svend, 1916–1996) – данський художник-ілюстратор, автор книжок для дітей. 
Народився в Копенгагені. Почав малювати ще дитиною, рано вступив на вечірнє відділення Данської 
школи дизайну, згодом навчався в інших художніх школах Копенгагена та Лондона. Почав художню 
кар’єру з виконання замовлень на обкладинки дитячих книг і став одним із найбільш затребуваних 
книжкових ілюстраторів, творців дитячої книги в Данії. Він особливо знаний своїми світлими малюнками 
в традиційній книжковій акварелі для широкого кола дитячої аудиторії.
Його роботи можна поділити на ілюстрації до казок (Г.К. Андерсена, братів Грімм, А. Ліндґрен та 
інших авторів) і книжки-картинки про життя дітей у різноманітних країнах у різні епохи, які художник 
складав сам. Його ілюстрації чудово відповідають атмосфері та подіям історії, ідеї тексту, розкривають 
світ почуттів, емоцій, уявлень персонажів, відображають як приватне життя, так і соціальні конфлікти. 
Роботи художника привертають увагу до деталей, датського пейзажу, розуміння відносин дітей до 
чарівного світу казки. Все це надає їм неповторної оригінальності, поетичності та гармонійності. 
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Книжки-малюнки автора про дітей у різних країнах цікаві та інформативні, містять драматичні епізоди і 
відрізняються багатством фантазії та деталей.
Його книги втілюють мрію, яку він висловив, отримуючи Золоту медаль Г.К. Андерсена у 1978 році: 
«Коли ти намагаєшся передати текст в ілюстраціях, то прагнеш зробити малюнки, наповнені думками 
та почуттями, і випустити їх у світ, і ти сподіваєшся на відповідь – сподіваєшся, що ці ілюстрації пробудять 
схожі думки і відчуття у читачів...».

1980 рік
Акаба Суекіті (Akaba Suekichi, 1910–1990) – японський художник-ілюстратор. Народився в Токіо. 
З 1931 року жив та працював у Манчжурії, у вільний час займався живописом. 1939 року відправив 
свої картини до виставки національного мистецтва Маньчжурії, де згодом вони тричі отримували 
спеціальне визнання. Повернувшись до Японії 1947 року, двадцять років працював у відділі зв’язків із 
громадськістю американського посольства в Токіо.
Акаба був самоуком, самотужки засвоїв прийом традиційного живопису, хоча вважається найбільш 
складним процесом. У 50 років (1961) він створив свою першу книжку-картинку «Стосується Дзідзо» 
(«Kasa Jizo») за мотивами старої народної казки. Таким чином створювалися і всі його наступні книги-
картинки, в яких він втілив свою мрію ілюструвати книгу тушшю (індійським чорнилом). Раніше ця техніка 
не використовувалася, тому що вважалося, що діти люблять яскраві кольори. Вся його творчість є 
природним продовженням місцевих традицій, проте спостерігається легкий вплив швейцарського 
ілюстратора Фелікса Гофмана. Стиль Акаби виявляє глибокі знання національного одягу. Насправді 
він працював так, як працюють дизайнери зі сценічними костюмами.
1972 рік став поворотним моментом у роботі Акаби. Він почав відходити від м’яких малюнків для пен-
злів, наносити більш чіткі контури. Яскраві кольори, які він обирав для композиції, давали простір і пев-
ну легкість руху. Точне зображення своїх персонажів, розподіл дії на сцені, гумор, який спирається на 
багатовікову японську традицію, – усе це являє собою високе мистецтво сучасної японської картини.
У 1980 році Акаба Суекіті став лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена.

1982 рік
Збігнєв Рихліцький (Zbigniew Rychlicki, 1922–1989) – польський художник-ілюстратор, графік, 
плакатист. Народився в польському місті Ожехувка. Навчався в Краківській Академії мистецтв. У 
1947–1948 роках працював у студії анімаційних фільмів у Лодзі та продовжував свою творчість як 
художник-ілюстратор дитячих книг. Працював також художнім редактором, керівником художнього 
відділу, заступником директора державного дитячого видавництва «Наша Кшенгарня» (Варшава). 
Проілюстрував понад 150 дитячих книжок. Художнє кредо Рихліцького засновано на переконанні, що 
дитячі книги мають особливу моральну та соціальну цінність, а ілюстрація в них повинна вводити дітей 
та підлітків у реальне життя та виховувати відчуття соціальної затребуваності. Завдяки творчому підходу 
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до завдань оформлення книги його роботи впливають на розвиток сучасної польської ілюстрації. 
Рихліцький досліджував нові форми ілюстрації та розглядав книжкову графіку як галузь творчості, тісно 
пов’язану з живописом, національним та інтернаціональним графічним мистецтвом.
Збігнєв Рихліцький – лауреат більше 20 національних та міжнародних нагород та премій, у т.ч. медалі 
Бієнале ілюстрації у Братиславі за ілюстрації до казки Л. Ф Баума «Чарівник країни Оз» (1973) та 
Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена за видатні художні досягнення (1982). У своїй промові під час 
вручення премії митець говорив: «Проблеми дитини, беззахисної перед світом драм сьогоднішнього 
світу, були й залишаються найважливішими для мене. У своїй роботі я постійно наголошував на 
особливій ролі мистецтва у формуванні юного характеру. Я підкреслював творчий внесок у реалізацію 
прекрасної ідеї – права на щасливе дитинство».

1984 рік
Анно Міцумаса (Anno Mitsumasa, 1926 р.н.) – японський художник-ілюстратор, графік, живописець. 
Народився у невеликому місті Цувано на заході Японії. У 1948 році закінчив навчання у Педагогічному 
коледжі Ямагучі та протягом наступних 10 років працював у початковій школі Токіо.
Його перша книжка-картинка «Все шкереберть» («Topsy Turvies») (1968) відображає любов до гри з 
візуальним сприйняттям. Наступна – «Люди вверх ногами» («Uppside Downers») – містить ілюстрації, які 
передають різні зображення залежно від кута зору або напряму, з якого вони дивляться. Створюючи 
такі ілюстрації, Анно сподівався розвивати уяву юних читачів. Згодом виходить більш складна книжка-
картинка («Азбука Анно»), в якій представлені «неможливі» дерев’яні літери латинського алфавіту, 
обрамлені декоративними рамками, що містять об’єкти, починаючи з кожної літери. 
У 1977 році художник опублікував першу книгу «Подорож Анно» із серії «Подорожі», де зображуються 
його мандрування Європою та США. Це безсловесна книга, розповідь у картинках, поетична медитація 
в оповідальній формі, де багато кольорових деталей. У цих книгах Анно сподівався передати своїм 
читачам універсальні повідомлення. Також М. Анно славиться дуже деталізованими, майстерними 
ілюстраціями, які демонструють його любов до математики та науки загалом. Його малюнки часто 
порівнюють із зображеннями голландського графіка М. К. Ешера, вони не тільки рясніють зоровими 
обманами та ілюзіями, а й демонструють грайливе почуття гумору. Багато з його книжок містять 
приховані жарти та примхи, призначені для розваг, розвитку образного мислення про числа, підрахунок 
та складні поняття про час та простір. 
Анно як досвідчений живописець і графік виставляв свої творчі роботи на численних виставках у 
галереях та музеях. За художню творчість Анно Міцумаса у 1984 році був удостоєний Міжнародної 
премії імені Г.К. Андерсена.
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1986 рік
Роберт Інгпен (Robert Ingpen, 1936 р.н.) – австралійський художник, письменник. Народився 
у Мельбурні. Вчився в Джилонгу, штат Вікторія. Закінчив художню школу, працював як графік та 
ілюстратор в Науково-промисловій дослідницькій організації Британської співдружності націй, згодом 
у представництвах ООН у Мексиці та Перу. В Австралії писав фрески на будівлях, розробляв макети 
поштових  марок. Брав участь у розвитку туризму, охороні природи. 
Дитячі книги почав ілюструвати з 1974 року. Малює австралійські узбережжя, стосунки дітей з 
природою, відображає повагу до рідної країни, емоційну правду книг. Для творчості характерне 
почуття перспективи та композиції. Проілюстрував та написав більше 100 книг. Серед них ілюстрував 
такі книги: М. Твен «Пригоди Тома Сойєра», Кіплінг «Книга джунглів», Керрол «Аліса в Країні Чудес», 
«Діккенс «Ряздвяна ялинка», Вестерлунд «Чарівна карусель», «Хранитель снів» та ін.

1988 рік
Душан Каллай (Dušan Kállay, 1948 р.н.). – словацький художник. Народився у Братиславі. Професор 
Академії Образотворчого Мистецтва. Працює в жанрах графіки, дизайну екслібрису, анімації. Для 
його творчості характерна динамічна штриховка, виписування деталей, почуття образу, самобутня 
атмосфера. Зображає ідею книжки, яку наповнює своєю образною уявою. Для творчості художника 
характерна багатозначність в одній картині. Він автор найкрасивішої у світі марки на релігійну тематику 
«1150-річчя приходу святих Кирила та Мефодія у Велику Моравію». 
Ілюстрував книги В. Скотта, братів Грімм, Л. Керрола.

1990 рік
Лісбет Цверґер (Lisbeth Zwerger, 1954 р.н.) – австрійська художниця. Народилася у Відні. У 1971-
1974 роках навчалася у Віденській академії прикладних (образотворчих) мистецтв, але навчання не 
закінчила у зв’язку із заміжжям. 1977 року надруковано першу книжку з її ілюстраціями. З того часу 
художниця займається творчою роботою. Ілюструє книжки для дітей на казкові сюжети. Стиль її малюн-
ків схожий на стиль малюнків англійських художників XIX століття. Особливо відчувається вплив робіт 
Артура Реккема. У1990 р. художниця отримала Міжнародну премію імені Ганса Християна Андерсена,  
у 2000 р. — премією «Срібний пензлик» за ілюстрування казки Л. Керрола «Аліса в Країні Чудес». Проілю-
струвала книги Гофмана «Лускунчик», «Дивне дитя»; братів Грімм «Гензель і Гретель», «Сім воронів»; Андер-
сена «Дюймовачка»; О. Уайльда «Маленький принц»; Баума «Чарівник країни Оз»; книги Кіплінга, Діккенса.
 

1992 рік
Квета Паковска (Kveta Pacovska, 1928 р.н.) – чеська художниця і скульптор, ілюстратор книг дитячої 
прози. Народилася в Празі. З дитинства їй подобалося створювати різні красиві речі, демонструючи 



28

так свій талант до мистецтва. У 1947 році вона закінчила Державну школу графічного мистецтва і 
продовжила професійну освіту в Академії мистецтв, архітектури та дизайну в Празі, де під керівниц-
твом Еміля Філла вивчала монументальний живопис. Після закінчення у 1952 році навчання в Академії 
Квета Паковска почала працювати як ілюстратор дитячих книжок та журналів. Саме книжкові ілю-
страції незабаром зробили її ім'я всесвітньо відомим. Крім ілюстрації створювала живописні, графічні 
картини, скульптури. Паковска малює, пише фарбами, створює колажі й усілякі дивовижні компози-
ції з паперу, який у її руках перетворюється на ігровий майданчик для захоплюючих експериментів, 
що з›єднують уяву і текст. Також займалася викладацькою діяльністю в художніх школах, працювала 
в якості запрошеного професора в 90-х роках ХХ ст. в Університеті мистецтв в Берліні і Британському 
університеті Кінгстон. Роботи художниці є експонатами численних колективних і персональних виставок 
в Чехії і за кордоном. Завдяки оригінальному художньому оформленню книг для дітей вона поступо-
во стає кращим ілюстратором світу і 1992 року отримує Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена,  
а у 1993 році у Франкфурті – премію «Золотий лист» за кращу художню книгу року: ілюстрації до мо-
нографії на честь німецького живописця Курта Швіттерса. Нині мешкає в Празі і щоденно відвідує свою 
празьку студію.

1994 рік
Йорг Мюллер (Jörg Müller, 1942 р.н.) – швейцарський художник, графік, ілюстратор. Народив-
ся в Лозанні. Закінчив школу прикладного мистецтва в м. Цюріху і Білі, потім кілька років працював 
графічним дизайнером у Парижі. Його перша книга – «Змінюваний пейзаж» (1973), являла собою 
портфоліо малюнків, що зображують поступову урбанізацію ідилічної сільської місцевості. Робота 
мала величезний міжнародний успіх, і це надихнуло Мюллера створити продовження – тепер уже про 
руйнування міського пейзажу необмеженою і бездумною урбанізацією.
Перший досвід співпраці Мюллера з письменником Й. Штайнером у 1976 році привів до створення 
книги «Ведмідь, який хотів залишитися ведмедем» за мотивами кінопроекту, який Мюллер підготував 
для німецького телебачення. В цьому багаторічному партнерстві було створено декілька книг, які стали 
класикою. Наприклад, «Острів кролів» (1977), де Мюллер виявив себе прекрасним пейзажистом, з’єдну-
ючи мрію і реальність у чудову реалістичну і водночас сповнену поезії композицію. До казки «Повстання 
тварин, або Нові міські музиканти» (1989) художник розробляє особливий кінематографічний стиль, 
який привертає увагу до деталей із використанням чорного і флюоресцентного кольорів. Взявшись за 
переказ добре відомої казки Андерсена «Стійкий олов’яний солдатик», Мюллер відходить від класичного 
тексту. Художник переніс історію в сучасний світ з його екологічними проблемами і протистоянням 
Півночі і Півдня. Митець надає перевагу книгам великого формату, де його мистецтво розкривається 
найбільш повно – і вшир, і вдалеч. Розвороти дають йому простір, можливість розбити сторінку, роз-
діливши простір на кілька сегментів. Спектр кольорової гами художника широкий, але в кожної книги 
своя тональність. Однак незалежно від формату, книги Мюллера порушують проблеми, що стосуються 
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всіх: невміння передбачати наслідки своїх вчинків, втрати критеріїв дійсності, суперечливості розуміння 
свободи, відсутності уявлення про цінності життя і його сенс. За свою творчість Йорг Мюллер у 1994 
році був відзначений Міжнародною премію імені Г.К. Андерсена.

1996 рік
Ензікат Клаус (Ensikat Klaus, 1937 р.н.) – німецький художник-графік та ілюстратор. Народився в 
Берліні. Кар’єру художника розпочав у 1951 році помічником дизайнера з реклами. 1954 року вступає 
до Училища прикладного мистецтва в Східному Берліні, де особливу увагу приділяє питанням поліграфії.
Малюнки Клауса Ензіката вперше з’явилися у 1960 році в тижневику з культури «Саннтаг», потім у 
сатиричному журналі «Уленшпігель». Незабаром художник став створювати суперобкладинки для 
східнонімецького видавництва «Aufbau Verlag». У 1961–1965 роках Ензікат приступає до педагогічної 
діяльності в Училищі прикладного мистецтва, де навчався сам. З 1995 року викладає книжкову 
ілюстрацію в Училищі прикладного мистецтва в Гамбурзі. В подальшому стає вільним художником, за-
ймаючись графічним і друкарським дизайном, але більшою мірою ілюструванням книг. 
Художник вважає себе співавтором книги; при цьому його малюнки виводять читача за рамки тексту. 
Ензікату підвладні всі форми ілюстрацій; його унікальний стиль являє собою синтез власне книжкової 
ілюстрації та каліграфії. Наповнені безліччю деталей його твори виконані за допомогою тонкої пір’їнки 
й акварельних фарб м’яких тонів. Точна рука художника відображає всі деталі одягу, вирази облич і 
навіть найдрібніші рухи. Судячи зі шрифтів, а також з використання таких декоративних елементів, як 
літери і віньєтки, художник тяжіє до класичних традицій книжкової ілюстрації – на цьому сконцентрований 
весь його яскравий талант. Його дивовижні персонажі в історичних костюмах: миші і коти, вовки і павичі, 
вікторіанські джентльмени і селяни, хоробрі маленькі дівчатка і принцеси з’явилися на сторінках понад 
ста книжок. За внесок у розвиток мистецтва неодноразово нагороджувався призами та преміями 
різних книжкових ярмарок, бієнале, конкурсів, серед них Золота медаль Московської книжкової 
ярмарки (1975), Премія Ганса Бальцера (1985), Лейпцизька премія Гутенберга (1989), Особливий приз 
Німецької премії з юнацької літератури (1995), Золота медаль Г.К. Андерсена (1996), Премія німецької 
Академії дитячої та юнацької літератури (2010) та ін.

1998 рік
Томі Унгерер (Tomi Ungererа, 1931-2019) – французький художник, ілюстратор, борець за 
громадянські права, автор популярних книг для дітей і дорослих, який пише трьома мовами: французь-
кою, німецькою та англійською.
Народився Томі в Страсбурзі, в Ельзасі. Малювати почав з десяти років. Його дитячі сатиричні й водночас 
серйозні малюнки, що відобразили події Другої світової війни, пізніше доповнили автобіографічну 
книгу «На війні як на війні», яка англійською мовою опублікована під назвою «Томі, або Дитинство під 
нацизмом». У 1957 році вийшла його перша дитяча книга «Хрюллопси літають на аероплані», яка йому 
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відразу ж принесла успіх і популярність. Загалом він опублікував понад 140 книг –  від відомих дитячих 
оповідань, ілюстрованих мемуарів до соціальної політичної сатири та тематики для дорослих,  які були 
перекладені на 30 мов світу. У 1962 році в Берліні відкривається перша персональна виставка митця. 
Згодом з успіхом проходять виставки по всій Європі. Томі Унгерер – непередбачуваний художник, і 
несподіванка – його головний прийом. Він вражає постійними змінами в стилі, порушенням табу, а його 
власна манера – це яскраві, помітні деталі, м'які контури, пластичні форми, карикатурні замальовки, 
що втілюють різноманітні людські вади. 
Унгенер відомий знаковими рекламними кампаніями та своїми політичними плакатами проти в'єтнам-
ської війни та расової несправедливості в 1960-х роках. Його політична активність продовжується і 
донині, він брав участь у численних кампаніях проти ядерного роззброєння, вирішення екологічних 
проблем, гуманітарних акціях французького Червоного Хреста та Міжнародної Амністії. За громад-
ську діяльність у 1990 році уряд Франції нагороджує його орденом Почесного Легіону, а в 1993-му 
уряд Німеччини – орденом «За заслуги» –  за внесок у зміцнення франко-німецьких відносин. У 1992 
році Американський Біографічний Інститут включає Томі Унгерера в список 500 найбільш впливових 
людей світу. У 1995 році Міністерство культури Франції вручає художнику національну премію в галузі 
графічних мистецтв, а в 1998 році він отримує найпрестижнішу нагороду в галузі дитячої літератури – 
Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена.
У 2003 році Рада Європи призначає Томі Унгерера Послом доброї волі у справах дитинства та освіти. 
У 2007 році в його рідному Страсбурзі відкривається музей Томі Унгерера, якому він подарував понад 
1500 томів книг з особистої бібліотеки. Це унікальний випадок в історії французького мистецтва, коли 
музей відкривається за життя художника. У 2009 році Архітектурна Комісія Ради Європи назвала цей 
заклад одним із десяти кращих музеїв Європи. Його персональні виставки включають в себе багато 
відомих установ: Страсбурзький музей сучасного мистецтва, Музей декоративного мистецтва в Парижі, 
Німецький музей карикатури та графічного мистецтва Вільгельма Буша в Ганновері, Мюнхенський 
міський музей, Художній музей у Токіо та ін.

2000 рік
Ентоні Едвард Тюдор Браун (Anthony Browne, 1946 р.н.) – англійський письменник та ілюстра-
тор дитячих книг. Народився в Шеффілді, Великобританія. Вивчав графічний дизайн у коледжі мистецтв 
(Лідса, закінчив у 1967 р.). Дебютною книгою Брауна як автора та ілюстратора була «Через Магічне 
Дзеркало» (1976). Наступними книгами були «Прогулянка в парку», «Горила» (нагороджена Медаллю 
Кейт Гринуей). Високо були оцінені його ілюстрації до «Аліси в Країні чудес», «Голоси в парку».
Книги Брауна перекладені 26 мовами, і його ілюстрації відомі у багатьох країнах, у т.ч. США, Мексиці, 
Венесуелі, Колумбії, Франції, Кореї, Італії, Німеччині, Нідерландах, Японії та Тайвані. У роботах 
Брауна помітний вплив сюрреалізму. Зазвичай кольорова палітра в його книжках яскрава і сама 
по собі відображає цілий світ. Ентоні Браун – «художник незвичайного таланту, виняткової техніки і 
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неперевершеної уяви…». Він є володарем Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена (2000 р.), медалі 
Кейт Гринуей та багатьох інших нагород.

2002 рік
Квентін Блейк (Quentin Blake, 1932 р.н.) – видатний британський художник та дитячий письменник. 
Народився у Сідкапі, Великобританія. Закінчив Лондонський університет, художню школу в Челсі. У 
1978-1996 роках очолював факультет ілюстрування в Королівському коледжі мистецтв. У 1961 року 
надруковано його першу книжка для дітей «Чудесний ґудзик». З того часу пише та ілюструє сам свої 
книжки. Малюнки смішні і зрозумілі,  мають енергію, витонченість, характерні майстерність ліній 
і руху.  Виховав декілька поколінь англійських ілюстраторів. Зробив значний внесок у світ дітей у 
цілому. Посвячений у рицарі принцом Чарльзом. Проілюстрував більше 30 різних книжок: Л. Керрола,  
Р. Кіплінга, Ж. Верна, С. Плата, Д. Ейкен, Р. Даля, Р. Хобана, М. Розена та ін. Популярні книги К. Блейка 
– «Місіс Бампс крутить педалі», «Місіс Бампс за кермом». 

2004 рік
Макс Велтоус (Max Velthuijs, 1923-2005) – голландський художник, ілюстратор і письменник, один 
із найвідоміших дитячих ілюстраторів у Нідерландах. Народився в Гаазі. Після закінчення школи він 
був «джеком-всі-професії» і «майстер ніхто». Під час Другої світової війни Велтоус вивчав живопис та 
графічний дизайн в Академії образотворчого мистецтва. Після закінчення війни він переїхав до Гааги і 
почав випускати політичні листівки, оформляв плакати, поштові марки, книжкові обкладинки, анімаційні 
фільми, рекламу. Кар'єра Велтоуса як ілюстратора і автора дитячої книги почалася в 1962 році з ілю-
страцій до віршованої книги для маленьких дітей «Versjes die wij nooit vergeten» (Вірші, які ми ніколи не 
забудемо). Книга була настільки успішною, що через два роки він також проілюстрував ще одну книжку 
дитячих віршів (A is een aapje/A for Monkey). Ця книжка принесла художнику міжнародне визнання як 
дитячому книжковому ілюстратору. Він швидко перетворився на успішного художника-графіка. Вел-
тоус став одним із найвідоміших ілюстраторів книжок для дітей у Нідерландах та отримав багато на-
город. До відзначення його 80-річчя в 2003 році було організовано виставку його робіт. А наступного 
року він отримав Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена. Ця нагорода стало вершиною визнання 
його творчості. 

2006 рік
Вольф Ерльбрух (Wolf Erlbruch, 1948 р.н.) – німецький художник-ілюстратор. Народився у  
м. Вупперталь. Освіту художника (графічний дизайн) здобув у коледжі дизайну при університеті мистецтв 
Фолькванг міста Ессен, а з 1974 року його визнали як ілюстратора у рекламній індустрії. Упродовж 
1990–1997 років викладав мистецтво ілюстрації в Дюссельдорфському університеті прикладних наук, з 
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1997 по 2009 роки – професор кафедри архітектури та дизайнерського мистецтва Університету міста 
Вупперталь. У 2009–2011 роках – професор, викладач мистецтва ілюстрації в університеті мистецтв 
Фолькванг міста Ессен. 
Дитячі книжки Вольф Ерльбрух почав ілюструвати у 1980-х роках, а згодом став і автором книг для 
дітей. Перша його книга «Орел, який не хотів літати» з’явилася у 1985 році. Його книги порушують 
непрості питання сенсу життя, існування, любові, смерті, вибору тощо, але подає він все у легкій, 
привабливій, кумедній, дуже виразній, часом химерній формі, чим робить свої книги цікавими не лише 
дітям, а й дорослим. Вольф Ерльбрух є автором та ілюстратором таких відомих книжок, як «Ведмеже 
диво», «Леонард», «Дрозд фрау Маєр», «Качка, смерть і тюльпан», «Маленький кріт, який хотів знати, 
хто наробив йому на голову». Твори письменника перекладені понад тридцятьма мовами світу. Вольф 
Ерльбрух з 2017 року реалізує себе у сфері сценічного дизайну та дизайну сценічного одягу.
Нині Вольф Ерльбрух – це культовий сучасний постмодерний німецький художник-ілюстратор, 
ілюстратор книг для дітей та письменник, лауреат Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена (2006) та 
Міжнародної премії пам’яті Астрід Лінґрен (2017), які вручають за вагомий внесок у розвиток дитячої 
та юнацької літератури.

2008 рік
Роберто Інноченті (Roberto Innocenti, 1955 р.н.) – італійський художник, якого «Нью-Йорк Таймс» 
назвав «одним з найвеличніших у світі ілюстраторів дитячих книг». Роберто Інноченті народився 
неподалік Флоренції і вперше долучився до світу мистецтва в одинадцять років. Наприкінці  
1950-х у 18-річному віці Роберто Інноченті вирушив до Риму, де працював у студії анімаційних фільмів, 
робив ілюстрації для журналів і розробляв дизайн плакатів. У 43 роки він присвятив себе виключно 
ілюструванню дитячих книг. «Попелюшка» Шарля Перро стала не тільки відправною точкою кар’єри 
Інноченті, але й сьогодні продовжує встановлювати стандарти ілюстрації класичної літератури. «Тон» 
його ілюстрацій спокійний і таємничий. Елементи перспективи, способи освітлення, драматургія сцен 
багато в чому близькі прийомам, характерним для театру і кіно. 
Одним із шедеврів митця вважається «Пригоди Піноккіо» – інтерпретація класичної дитячої книги 
Коллоді, в якій художник переносить читача/глядача до Флоренції ХІХ століття. Ілюстрації нагадують 
голландський жанровий живопис – від компонування листа до використання кольору. Роберто Інноченті 
ілюстрував твори Гофмана («Лускунчик»), Чарльза Діккенса («Різдвяна Керол»), Уайльда, Андерсена, 
братів Грімм і багатьох інших авторів. Основна техніка – акварель. Книги, в художньому оформленні 
Роберто Інноченті, видаються по всьому світу, а ілюстрації удостоєні найпрестижніших міжнародних 
премій. Зокрема, за ілюстрування літератури для дітей 2008 року він отримав Міжнародну премію 
імені Г.К. Андерсена.
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2010 рік
Ютта Бауер (Jutta Bauer, 1955 р.н.) – німецька письменниця та ілюстратор дитячих книг. Одразу після 
закінчення школи працювала санітаркою в будинку для інвалідів і нянею з догляду за маленькими дітьми, 
але з дитинства мріяла вивчитися на художника. У 1975 році вступила до Вищої художньої школи в Гам-
бурзі. Після закінчення закладу малювала плакати й комікси для журналів, а також працювала дитячим 
ілюстратором. Першими книгами, проілюстровані Юттою Бауер, – були підручники з англійської мови. 
З 1997 року стала писати й ілюструвати власні книги. Ідеї ілюстрацій, за твердженням письменниці, 
часто народжуються уві сні, під час подорожей потягом, у ванній кімнаті тощо. 
У світі дитячої літератури вона дуже відома, адже ілюструвала книги найкращих авторів – Джеймса 
Крюсса, Крістіне Нестлінгер, Бено Плудри, Кірстен Бойє, Пітера Гартлінга та інших. Її книжка 
«Сельма» – про вівцю, якій відомий секрет щастя, вийшла тиражем 200 тис. примірників і була пе-
рекладена англійською, французькою, іспанською та японською мовами. У 2001 році за книгу про 
сварливу маму-пінгвіниху вона одержала головну літературну премію Німеччини. Її роботи радують 
веселою грою, гумором, рухом. Створені нею персонажі у книгах «Ангел для тата», «Королева Фарб», 
«Сварлива мама» не лише одразу запам’ятовуються, а й проникають у саме серце, залишаючись 
там назавжди. Серед її героїв весело і надійно. З ними є про що поспілкуватися, адже у душі вони всі 
трохи філософи та шукачі пригод. Міжнародну премію імені Г.К. Андерсена Ютта отримала у 2010 
році. Журі премії в офіційному висновку зазначило, що творчість Ютти Бауер вирізняє «філософський 
підхід, оригінальність, креативність у поєднанні з дивовижним талантом знаходити спільну мову з ма-
ленькими читачами».

2012 рік
Петер Сіс (Sis Peter, 1949 р.н.) – чеський письменник, художник-ілюстратор, який проживає в Америці. 
Народився в м. Брно у сім’ї режисера. Виріс у Празі. Освіту здобув у Празькій академії прикладних 
мистецтв та в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні. Свою кар’єру розпочав як режисер і у 
1980 році став лауреатом кінофестивалю «Золотий ведмідь» у Західному Берліні за короткометраж-
ний мультфільм. Його кінороботи перебувають у постійній колекції Музею сучасного мистецтва в 
Нью-Йорку. У 1982 році Петер Сіс поїхав у Лос-Анжелес знімати фільм про Зимові Олімпійські ігри 
1984 року, але мрія не здійснилася, проект було закрито. Сіс вирішив не повертатися на батьківщину 
й попросив політичного притулку в Америці. Він розробив багато книжкових обкладинок і плакатів, 
зокрема у 1984 році – знаменитий плакат для переможця премії «Оскар» фільму «Амадей», знятого 
режисером Мілошем Форманом. Саме з того часу він і став співпрацювати з книговидавництвами, 
ілюструючи, а згодом і створюючи дитячі книги. Тисячі його малюнків опубліковано в багатьох 
друкованих виданнях США й за кордоном. У 2003 році Петер Сіс за виняткові досягнення та тривалу 
плідну творчу працю отримав премію «Макартур», яку в США називають «грантом для геніїв». 
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Петер Сіс також є шестиразовим лауреатом премії журналу «Нью-Йорк Таймс» за найкращу 
ілюстровану книгу року, в 2004 році став лауреатом італійської дитячої літературної премії на 
книжковому ярмарку в Болоньї. Він написав двадцять і проілюстрував понад 50 дитячих книжок, зняв  
26 мультфільмів. У 2012 році чеського художника Петера Сіса визнали найкращим ілюстратором, він 
став лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена. 

2014 рік
Роджер Мелло (Roger Mello, 1965 р.н.) – бразильський ілюстратор, письменник, драматург. 
Народився у 1965 році в Бразилії. Проілюстрував понад 100 книг для дітей та дорослих, більше 
двадцяти книг написав сам. Він отримав численні нагороди у Бразилії та за кордоном за свою роботу 
як ілюстратор та як письменник.
У 2002 році отримав нагороду від Фонда Espace Enfants (Швейцарія). 2011 року його роботи виставляли 
у Міжнародній дитячій бібліотеці в Мюнхені. У листопаді 2014 року Роджер як кращий іноземний автор 
в Китаї отримав Чжен Бочжун – Міжнародну дитячу літературну премію, а також отримав нагороду в 
категорії «Найкрасивіша Книга Року Китаю».
У 2014 році став лауреатом Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена, яку ще називають «нобелівсь-
кою премією дитячої літератури». Опублікував понад сотні творів, включаючи вірші, оповідання, сце-
нарії і дитячі книги. Бразильською палатою книг Роджер Мелло дев’ять разів нагороджений премією 
Jabuti. Він також відзначений бразильською академією літератури і бразильською Спілкою письмен-
ників. Його книга «Манзі Бойз» отримала міжнародну нагороду за кращу книгу року Fondation Espace 
Enfants (Швейцарія) у 2002 р.

Сюзанна Ротраут Бернер (Susanne Rotraut Berner, 1948 р.н.) – німецька дитяча письменниця та 
ілюстратор. Народилася в Штутгарті, Німеччина. Графіку і дизайн вивчала в Мюнхені. З 1977 року 
вона працює в галузі книжкової ілюстрації і за цей час стала однією із найвідоміших німецьких дитячих 
письменників і книжкових ілюстраторів. 
Сюзанна Бернер – володар багатьох престижних нагород. Вона була чотири рази удостоєна 
Німецької дитячої літературної премії за ілюстрації (1984, 1996, 1998, 2006), двічі – нідерландської 
премії «Срібний пензлик» (1997, 2001), три рази була номінована на Міжнародну премію імені 
Г.К. Андерсена (2002, 2004, 2014) і у 2016 році стала її переможцем. У 2011 році художниця була номі-
нована на Міжнародну літературну премію пам’яті Астрід Ліндгрен. За свою кар’єру Сюзанна Ротраут 
Бернер проілюструвала понад 80 книг для дітей і підлітків, а також створила близько 800 обкладинок. 
Добре відомі серії книжок та ілюстрації до них «Про зайця Кархена» та «Городок» (його життя в різні 
пори року) та окремі видання «Моніка і Мінгус», «Ніко», «Поліна» та ін. 
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2018 рік
Ігор Олєйніков (Igor Oleynikov, 1953 р.н.) – російський художник-ілюстратор, художник-по-
становник. Народився в м. Люберці Московської області. У 1979 році прийшов працювати на 
кіностудію «Союзмультфільм» спочатку асистентом режисера-постановника. Брав участь у створенні 
анімаційних фільмів: «Таємниця третьої планети», «Останнє полювання», «Жив-був пес», «Казка про 
царя Салтана» тощо. Як художник-постановник став відомий за фільмами «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(1987), «Сказка о глупом муже» (1986), «Поползновение» (1987), «Сапожник и русалка» (1989),  
«В поисках Олуэн» (1990) та ін. У 1991–2000 роках працював у російській філії студії ВВС «Крістмас 
Філмз», у 2000–2004 роках – у кінокомпаніі «Аргус», з 2004 року – на студії «Сонячний будинок».  
З 1986 р. паралельно з роботою в анімації створює ілюстрації для дитячої періодики (журнали 
«Миша», «Трамвай», «Куча-мала», «Улица Сезам», «Шаровая молния», «Спокойной ночи, малыши!», 
альманах «Колобок и Два жирафа»). Він також активно співпрацює з книжковими видавництвами Росії, 
Канади, США, Бельгії, Швейцарії, Італії, Кореї, Тайваню, займаючись художнім оформленням творів  
Л. Керрола, Дж. Р. Р. Толкіна, Е. Распе, Б. Заходера, К. ДіКамілло, А. Усачова, Дж. Баррі, Д. Хармса,  
Р. Л. Стівенсона, Д. Харріса, М. Гоголя, К. Чуковського тощо.
Ігор Олєйніков брав участь у книжкових виставках в Росії, Литві, Естонії, Німеччині, Тайвані, а також у 
Братиславській бієнале у 2003–2005 роках, був фіналістом виставки «Болонья-2004», у 2006 році отри-
мав диплом на Талліннському триєнале ілюстрації країн Балтії. У планах художника ілюстрування книг для 
Японії та США. За 30 років митецької творчості Ігор Олєйніков проілюстрував понад 80 книг, хоча спе-
ціальної художньої освіти не мав. У його роботах атмосфера казкової чарівності, простір в композиціях 
насичений сенсом, а герої відображені з теплим гумором. У 2018 році видатний художних-ілюстратор 
отримав найвищу нагороду в галузі дитячої літератури – Золоту медаль Г. К. Андерсена. 



Видавець та виготовлювач: 
Національна секція України Міжнародної ради  

з дитячої та юнацької книги (IBBY)


