5 rzeczy, które warto wiedzieć
o Polskiej Sekcji IBBY

1. IBBY i PS IBBY
IBBY (ang. International Board on Books for Young People)
to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się promocją
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Założona w Zurychu w 1953 roku.
Obecnie składa się z 76 sekcji działających w różnych państwach na świecie.
Polska Sekcja IBBY istnieje od 1973 r. i działa na zasadach
stowarzyszenia (utrzymuje się ze składek członkowskich
oraz dotacji). Do organizacji wstąpić może każdy,
dla kogo ważne są problemy czytelnictwa oraz książek
dla niedorosłych. PS IBBY liczy 200 członkiń i członków.

Jella Lepman, założycielka IBBY

2. Cele Polskiej Sekcji IBBY
● integracja różnych środowisk związanych z książką dla młodego czytelnika
(bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, dziennikarzy, różnych instytucji
zajmujących się promocją czytelnictwa) poprzez organizację m.in. forum IBBY
● prowadzenie akcji związanych z upowszechnianiem czytelnictwa
(np. Małe Miasta Czytają, Warszawski Weekend Książki Niedorosłej)
● nagradzanie wartościowych polskich książek nagrodami ustanowionymi
przez stowarzyszenie i popularyzacja nagrodzonych utworów i autorów
(konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY, obecność na targach książek)
● zgłaszanie twórców do innych nagród polskich i międzynarodowych
(m.in. Medal im. Andersena, Astrid Lindgren Memorial Award)
● promowanie literatury polskiej za granicą (Lista Honorowa IBBY,
współpraca z innymi sekcjami IBBY)

3. Nagrody polskie i światowe
● Konkurs Książka Roku PS IBBY
Konkurs ustanowiono w 1988 r. Nagrody przyznawane są w trzech
kategoriach: dla pisarza (za książkę dla dzieci i osobno dla młodzieży),
dla ilustratora (za książką obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję
graficzną), za upowszechnianie czytelnictwa.
Lista nagrodzonych i noty jurorskie na www.ibby.pl
● Medal im. H.Ch. Andersena (mały Nobel)
Ta prestiżowa nagroda dla twórców literatury dziecięcej jest
przyznawana co dwa lata. Ustanowili ją założyciele IBBY w 1956 r.
Laureatem tej nagrody był Zbigniew Rychlicki (1982),
na shortlistę trafiła ilustratorka Iwona Chmielewska (2018).

● IBBY-Asahi Reading Promotion Award
Nagroda jest przyznawana za promocję czytelnictwa.
W 2006 r. nagrodą tą uhonorowano polską
Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
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4. Działalność
● Lista honorowa IBBY wpisywane są na nią najlepsze książki dla dzieci, które
są wybierane spośród propozycji zgłoszonych przez sekcje narodowe w trzech
kategoriach: literackiej, przekładu i opracowania graficznego. Książki z listy
krążą po świecie przez dwa lata (targi, wystawy), by ostatecznie trafić do
siedmiu ośrodków badawczych zajmujących się literaturą dziecięcą.
Więcej na www.ibby.pl.
● Fundusz IBBY-Yamada wspiera projekty, które promują czytelnictwo przez
otwieranie nowych bibliotek, szkolenie nauczycieli, bibliotekarzy.
● Fundusz IBBY Children in Crisis, założony w 2005 roku, ma na celu pomoc
dzieciom dotkniętym katastrofami, rozruchami społecznymi lub wojną.
● Kolekcja książek dziecięcych, największa z nich to IBBY Collection of Books
for Young People with Disabilities (kolekcja książek dla niedorosłych
z niepełnosprawnością).
● Bookbird to pismo poświęcone literaturze
dziecięcej wydawane przez IBBY.
● Medal Themersonów jest przyznawany
przez PS IBBY polskim twórcom, którzy mają
szczególny wpływ na rozwój książki dziecięcej
i młodzieżowej. Więcej na www.ibby.pl.

5. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
IBBY jest też organizatorem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
który jest obchodzony 2 kwietnia, w rocznicę urodzin H.Ch. Andersena.
Święto ustanowiono w 1967 r., aby zwrócić uwagę na potrzeby
młodego czytelnika, a także by promować tworzoną
dla niego literaturę i grafikę.
Co roku inna krajowa sekcja IBBY odpowiada
za przygotowanie plakatu okolicznościowego
oraz napisanie listu do dzieci z całego świata.

Więcej informacji o IBBY
www.ibby.pl
www.ibby.org
PolskaSekcjaIBBY

ps.ibby

