
Подорож до витоків

дитячої книги



2 квітня – Міжнародний день

дитячої книги



З історії свята

Міжнародний день дитячої книги відзначається з 1967

року згідно з рішенням Міжнародної ради з дитячої книги

(International Board on Books for Young People, IBBY). У рамках

святкування раз на 2 роки вручається головна винагорода –

Міжнародна премія імені Ганса Крістіана Андерсена. Премія

заснована у 1956 році за ініціативи Елли Лепман для дитячих

письменників, а з 1966 року ще й для художників-ілюстраторів,

адже це люди, що роблять дитячі книжки справді прекрасними.



Витоки дитячої книги входять до

епохи, коли в Англії з’явився

друкарський верстат і У. Кіксон

випустив у 1477 р. першу книгу

англійською мовою.



Протягом XV ст. дітей виховували

і навчали читати по Біблії та іншим

книгам релігійного змісту.



У 1658 р. відомий чеський педагог

Ян Каменський опублікував першу

книгу з картинками для дітей



У 1697 р. з’явилася перша збірка казок

французького казкаря

Ш. Перро



XVII століття подарувало дітям два великих романи



У той же час друкувалися видання народних

казок, балад, легенд. Діти змогли познайомитися

із казками Сходу.



У XVIII ст. значно поповнився перелік

пригодницької літератури завдяки таким романам



Початок золотого століття дитячої 

літератури припадає на середину XIX ст.

Величезну популярність у той час набули

книжки Л.Керролл.



XX ст. подарувало юним читачам Пітера Пена,

Мері Поппінс, Поліанну, Гаррі Поттера та

багатьох інших чудових героїв.



В історії літератури мало знайдеться

письменників, які б заслуговували

на звання “Великий казкар”,

“Король казок”
Г.К.Андерсен



Місто Оденсе.  

Будинок, в якому народився

майбутній казкар. 

Андерсен в дитинстві



Що змусило його писати казки?

Напевно любов до них, яку він

зберіг ще з дитинства.



Успіх казок перетворив на казку

життя самого Андерсена.



50 років писав Г.Андерсен

казки для дітей.



Андерсен прославив свою

країну Данію, містечко свого

дитинства Оденсе.



В порту Копенгагена на каменях біля

берега ріки Ересун, до всіх хто прибуває

морським шляхом, мило посміхається

казкова героїня Русалонька.



У 1958р. була заснована золота медаль

Андерсена, яка отримала назву

Малої Нобелівської премії.



В казках Андерсена живуть

любов, добро, справедливість.



Найкращі 

дитячі книжки

Рекомендований 

покажчик














