
Детально про загальне: 
про IBBY та UA IBBY

Хльобас Н.А. 
учений секретар 

НБУ для дітей



Місія IBBY: 

• сприяти міжнародному порозумінню через посередництво дитячої книжки;

• надавати дітям усього світу доступ до книжок, які 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



Премія  Г.К. Андерсена

Нагорода Ганса Крістіана Андерсена — це найвище міжнародне визнання, яке 

отримують автор (з 1956 року)  та ілюстратор (з 1966 року) дитячих книг, 

за  визначний внесок у сучасну дитячу літературу

2022



Премія  Г.К. Андерсена

https://uk.wikipedia.org/wiki/Премія_імені_Г._К._Андерсена





Премія  Г.К. Андерсена

http://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=8727



Премія  Г.К. Андерсена

• Вручення медалі на черговому конгресі IBBY;

• Періодичність ( раз на 2 роки);

• Відсутність заявленої грошової виплати /премія самодостатня як  звання / ;

• Медаль присуджується  за ДОРОБОК загалом,  а не за певну книгу (хоча на  

розгляд ЖУРІ  надсилається 5 найвизначніших книг для ознайомлення). 

• Для  подання на  Премію Андерсена   необхідно скласти змістовне досьє на  

номінантів, подати грошовий внесок (150  CHF) за кожного;

• Номінація відбувається за  півтора роки  до оголошення



Почесний  список IBBY 

(IBBY Honour List)

Почесний список IBBY –

відзначення книг видатних

письменників

ілюстраторів

перекладачів

країн-членів IBBY



Почесний  список IBBY 

(IBBY Honour List)

Книги, що обрані до ПОЧЕСНОГО СПИСКУ  та надіслані Національною секцією до 
Секретаріату в Базелі, мандрують відомими книжковими виставками світу, а  потім
залишаються на  постійне зберігання у 5-ти відомих бібліотечних колекціях:

1. Міжнародна юнацька бібліотека (Мюнхен, Німеччина);
2. Швейцарський інститут дитячих і юнацьких ЗМІ (Цюріх, Швейцарія);
3. Дослідницька колекція Словацького міжнародного будинку дитячої
мистецтва «Бібіана» (Братислава, Словаччина);
4. Бібліотека Міжнародної ради з дитячої книги IBBY (Токіо, Японія);
5. Бібліотека Північно-Західного університету (Еванстон, шт. Іллінойс, США)



Почесний  список IBBY 

(IBBY Honour List)

ПРАВИЛЬНО:
Дія  відзнаки  спрямована  на  особу –
Внесення до Почесного  списку IBBY

НЕ ПРАВИЛЬНО:
Списки Андерсена, 
Почесний диплом Андерсена

• Відзнаку (сертифікат) отримують автор, ілюстратор та перекладач за КОНКРЕТНЕ 

ВИДАННЯ;

• відзначається книга,  що видана не  раніше ніж за  три роки  до подання;

• відзнаку  отримують ВСІ НОМІНАНТИ;

• секція  подає  документи  та   по 7 екземплярів  кожної книги  для   подальшої  

презентації  у світі



Почесний  список IBBY 

(IBBY Honour List)

Сертифікати UA IBBY

2018



Премія IBBY-Asahi Reading Promotion Award

Заохочувальна нагорода IBBY-Асахі надається групі чи установі, 
діяльність яких оцінюється як довгостроковий вклад у 
популяризацію читання серед дітей та молоді.  
Переможцям вручається диплом та приз в 10 000 $.
Премія заснована в 1986 році, спонсором є газета японська
Asahi Shimbun

Номінації подаються Національними секціями IBBY і можуть
включати проекти з просування читання з будь-якої частини
світу.

Приз у розмірі 10 000 доларів США та диплом вручається
проекту-переможцю на дворічному конгресі IBBY.



Премія IBBY-iRead

Премія IBBY-iRead за видатне сприяння читанню заснована Фондом 
iRead Шеньчжень та IBBY для заохочення справжньої відданості
справі популяризації читання в надії поширити цю відданість іншим у 
всьому світу. 
Надається раз на 2 роки

Маріт Торнквіст

(Нідерланди)

2020 - Перші лауреати
Чжу Юнсінь

(Китай)



Колекція Silent Books (Мовчазні книги)

У відповідь на хвилі біженців з Африки та Близького Сходу, що
прибули на італійський острів Лампедуза, IBBY запустив проект 
«Мовчазні книги, від світу до Лампедузи і назад» у 2012 році. 
Проект передбачав створення першої бібліотеки на Лампедузі для 
місцевих дітей  та дітей  іммігрантів

The Silent Books Collection 2013 (110 книг)
Silent Books Collection 2015 (51 книга) 
Silent Books Collection 2017 (79 книг) 
Silent Books Collection 2019 (67 книг) 



Колекція IBBY для молодих людей 

з обмеженими можливостями

• спеціальні формати, такі як Blissymbolics, PCS, шрифт 
Брайля, мова жестів, тактильні та текстильні книги
• художні книги, які зображують дітей та підлітків з 
обмеженими можливостями як персонажів оповідань та 
романів
• книги для дорослих із затримками розвитку, мовними
порушеннями чи труднощами з читанням
• надихаючі приклади створення та оформлення книг в 
унікальних форматах
• Виставка формується раз на 2  роки  (непарні)



IBBY-Yamada Fund (Фонд IBBY-Yamada)

IBBY-Yamada , у 2005 році розпочала кампанію з привернення уваги до права 
кожної дитини стати читачем. Завдяки щедрому фінансуванню бджолиної
ферми Ямада, був створений Фонд IBBY-Yamada для забезпечення коштів на 
проекти IBBY, які допомагають розвивати книжкову культуру для дітей у всіх
регіонах світу



Українська секція Міжнародної ради  з дитячої та юнацької книги  
(UA IBBY)

Створена   у  1997 році
з 2016 – функціонує  на базі НБУ для дітей



Українська секція IBBY. Діяльність.
Подання номінантів: 

Премія  імені Ганса Крістіана Андерсена

У 2019 році (на 2020 рік) номіновано:  
Івана Андрусяка – у категорії «автор»

Владислава Єрка –у категорії «ілюстратор»

У 2021 році (на 2022 рік) номіновано: 
Галину Малик - у категорії «автор»

Костя Лавра - у категорії «ілюстратор» 



Українська секція IBBY. Діяльність.

Внесення до Почесного Списку  IBBY книг

у 2017 році (на 2018): 
автора Володимира Рутківського
ілюстратора Владислава Єрка
перекладача Галини Кирпи

у 2019 році (на 2020):
автора Сашка Дерманського
ілюстратора Ольги Кузнецової
перекладача Наталії Іваничук



Українська секція IBBY. Діяльність

Почесний  список IBBY 

(IBBY Honour List) 



Українська секція IBBY. Діяльність.

НОМІНУВАННЯ НА Приз-заохочення «IBBY-Асахі читання» 

У 2019 році Національна секція IBBY
номінувала на цю нагороду

проєкт «Мрій! Читай! Досягай!»  
Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки 



Українська секція IBBY. Діяльність. 
Участь у проекті IBBY

«Видатні книги для молодих людей з обмеженими можливостями» 
(2019,2021)

До вибору ІВВУ 2019 р. увійшла 
книга  «Рікі та дороги», автор Марк Лівін, 
видавництво Віват, 2017р. м. Харків.

До вибору ІВВУ 2021 р.  —
книга  «Світ догори ногами», 
автор Анастасія Альошичева

видавництво Ранок, 2018р.,  м. Харків.



Українська секція IBBY. Діяльність. Участь у програмі IBBY-Yamada 2021
Проект «Зелена  хвиля  екологічного читання»



Українська секція IBBY. Діяльність. 
Подання  номінантів  на      Меморіальну премію Астрід Ліндгрен 

Премія пам'яті Астрід Ліндгрен –
шведська премія за досягнення в дитячій літературі, 

заснована урядом Швеції в 2002 р. Премія присуджується 
щорічно, призовий фонд становить 5 млн шведських крон

Подавати номінантів на   Премію мають право саме національні секції IBBY

завдяки діяльності Національної секції IBBY  номінантами від України були

У 2017 та 2018 році —
Зірка Мензатюк (автор) та  Кость Лавро (ілюстратор); 

У  2019 та 2020 році —
Леся Воронина (автор) та  Катерина Штанко (ілюстратор)



Щорічний членський внесок від Національної секції для України

1500 CHF
≈

46 000 грн



Під егідою UA IBBY


