
         МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОЇ КНИГИ 
 

 

Дайте вашим дітям книги —  
і ви дасте їм крила.  

Є. Лепман 

  

 

Щороку 2 квітня, в день народження відомого данського казкаря Ганса 

Крістіана Андерсена (1805–1875), відзначається Міжнародний день дитячої 

книги. Він був заснований у 1967 році згідно з рішенням Міжнародної ради з 

дитячої книги (International Board on Books for Young People, IBBY). Мета Дня – 

привернення уваги до дитячої книжки, популяризація читання серед дітей. 

 

                    
Однією з головних ініціаторок проведення цього свята стала німецька 

дитяча письменниця, діячка світової дитячої літератури, засновниця IBBY Єлла 

Лепман. Ще на початку 50-х років минулого століття вона пропонувала 

заснувати «маленьку нобелівську премію» з дитячої літератури – Міжнародну 

премію імені Ганса Крістіана Андерсена. 

Починаючи з 1956 року, премія присуджується найкращому авторові 

дитячої книги, а з 1966 року її почали вручати і кращому ілюстраторові. 

Найвищою і найпочеснішою з трьох премій-нагород вважається Золота медаль 

з профілем казкаря. Її присуджують найвизначнішим майстрам у галузі дитячої 

книги і вручають на конгресі Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY). 

 Жоден з українських письменників чи художників-ілюстраторів за весь 

час існування премії не був нагороджений медаллю Андерсена. Тільки в 1973 

році Почесний диплом Міжнародної премії імені Андерсена за поему-казку 
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«Барвінок і Весна» отримав український письменник Богдан Чалий, а 1979 року 

до «Почесного списку Андерсена» було вписано ім’я Всеволода Нестайка та 

його книжку «Тореадори з Васюківки». 

  

Найкращі дитячі книжки: 
  

 Алан А. Мілн – «Вінні Пух»; 

 Льюіс Керролл – «Аліса в країні Чудес»; 

 Астрід Ліндгрен – «Пеппі Довга панчоха», «Пригоди Малюка та Карлсона»; 

 Туве Янссон – низка книг про Мумі-троля; 

 Даніель Дефо – «Робінзон Крузо»; 

 Джеральд Дарелл – «Моя сім'я та інші тварини»; 

 Роальд Дал – «Чарлі і шоколадна фабрика»; 

 Памела Ліліан Треверс – «Мері Поппінс»; 

 Джанні Родарі – «Пригоди Чипполіно», «Золотий голос Джельсаміно»; 

 Антуан де Сент-Екзюпері – «Маленький принц»; 

 Джеймс Крюс – «Тім Талер, або Проданий сміх»; 

 Марк Твен – «Пригоди Тома Сойєра та Геккльбері Фінна»; 

 Джонатан Свіфт – «Мандри Гуллівера»; 

 Редьярд Кіплінг – «Книга джунглів», «Ріккі-Тіккі-Таві»; 

 Рафаель Сабатіні – «Одісея капітана Блада», «Хроніки капітана Блада»; 

 Роберт Луїс Стівенсон – «Острів скарбів»; 

 Жуль Верн – «П'ятнадцятирічний капітан», «Діти капітана Гранта»; 

 Сельма Лагерлеф – «Дивовижна подорож Нільса Хольгерссона з дикими 

гусями по Швеції». 

  

 
 

Найкращі твори української дитячої літератури: 
  Всеволод Нестайко – «Тореадори з Васюківки»; 

  Наталя Забіла – «Ясоччина книжка», «Про малят і про звірят»; 

  Марія Познанська – «Про чудо-ліс, що на полі зріс», «Любій малечі про 

цікаві речі»; 
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  Микола Трублаїні – «Крила рожевої чайки», «Лахтак», «Шхуна «Колумб», 

«Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку»; 

  Анатолій Костецький – «Мінімакс – кишеньковий дракон, або День без 

батьків»; 

  Оксана Іваненко – «Лісові казки»; 

  Олександр Дерманський – «Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська», 

«Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги»; 

  Марина та Сергій Дяченки – «Пригоди Марійки Михайлової», «Габріель і 

сталевий лісоруб»; 

  Леся Вороніна – «Таємне товариство боягузів»; 

  Ніна Воскресенська – «Легенда про Бовдура Великого», «Дивовижні пригоди 

Наталки в країні часу»; 

  Марина Павленко – «Лісовичок повертається». 

  

10 українських дитячих книжок, про які знає весь світ: 

 

  Василь Голобородько – "Віршів повна рукавичка", 2010; 

  «Рукавичка», народна казка, 2011; 

  Мар’яна Савка –«Казка про Старого Лева», 2011; 

  Іван Андрусяк – «Вісім днів із життя Бурундука», 2012; 

  «Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко», 2012; 

  Романа Романишин, Андрій Лесів –«Зірки і макові зернята», 2014; 

  Леся Українка –«Лісова пісня», 2014; 

  Роман Скиба – «Із життя хитрих слів», 2013; 

  Тарас Прохасько, Мар’яна Прохасько– «Хто зробить сніг», 2013; 

  Романа Романишин, Андрій Лесів– «Війна, що змінила Рондо», 2015. 
 

 

 

 


