Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus
2019 m. veiklos ataskaita
2019 m. IBBY Lietuvos skyriui buvo produktyvūs ir sėkmingi.
Metų pradžią žymėjo aktyvus Skyriaus dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje, kurioje visi
vaikų literatūros mylėtojai ir bendruomenės nariai kviesti susipažinti su asociacijos veikla
aplankant Skyriaus stendą Jaunųjų skaitytojų salėje, surengti du renginiai: diskusija „Skaitymo
duobės: kaip sudominti paauglius knygomis?“ ir 2019 m. Tarptautinės vaikų knygos dienos
(ICBD) plakato ir laiško skaitytojams pristatymas. Taip pat pristatytas svarbus ir ypatingo
populiarumo sulaukęs leidinys – doc. Dr. Kęstučio Urbos sudarytas sąrašas „Mokiniams
rekomenduojamos knygos (I–X klasei)“, o stende vyko susitikimai su vaikų ir paauglių
rašytojais ir iliustratoriais.
Kovo mėn. įvyko Tarptautinės vaikų knygos dienos (ICBD) plakatų paroda Nacionalinėje
bibliotekoje ir pagrindinis metų renginys – Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas kovo
30 d. Iškilmingos ceremonijos metu buvo įteikti IBBY Geriausių 2018 m. knygų vaikams ir
paaugliams apdovanojimai. Nugalėtojus rinkusios komisijos dirbo dar nuo 2018 m. pabaigos,
o apdovanojimai įteikti 10-yje kategorijų. 2019 m. žymi naują pradžią šių apdovanojimų
istorijoje, nes pirmą kartą iš anksto paskelbtas tik trumpasis – nominantų – sąrašas, o
nugalėtojai paaiškėjo tik apdovanojimų ceremonijos metu.
Balandis buvo ypatingas mėnuo IBBY Lietuvos skyriui. Pasauliui minint Tarptautinę vaikų
knygos dieną, balandžio 2 d. Lietuvos vardas skambėjo visame skaitančiame pasaulyje: IBBY
Lietuvos skyrius šiais metais buvo šios didžiausios vaikų literatūros pasaulyje šventės rėmėjas,
o lietuvių dailininko ir rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus kurtas (kartu su Deimante
Rybakoviene) plakatas ir rašytas kreipimasis buvo išplatintas visose šalyse, kuriose yra
nacionaliniai IBBY skyriai. Tarptautinę vaikų knygos dieną kvietėme švęsti visas Lietuvos
mokyklas, darželius, bibliotekas, užfiksuotas šventės akimirkas siųsti mums ir taip dalyvauti
konkurse, kurio nugalėtojus apdovanojome nominuotų knygų rinkiniais. IBBY Lietuvos
skyriaus atstovai balandžio 2 d. sutiko Bolonijos knygų mugėje, kurios metu sudalyvauta
Lietuvos plakato ir kreipimosi pristatyme, taip pat II-oje regioninėje IBBY Europe
konferencijoje.
2018 m. vaikų ir paauglių literatūros derlius išanalizuotas ir apibendrintas mokslinio-praktinio
seminaro metu balandžio 17 d. Seminaro metu pristatytas ir tradiciškai IBBY Lietuvos
skyriaus atliekamas tyrimas – Populiariausių 2018 m. vaikų ir paauglių knygų penketukai.

Birželio 29–liepos 7 d. įvyko teminė literatūrinė IBBY Lietuvos skyriaus narių kelionė „Alpių
ir Dunojaus šalis – tiesiog Austrija“, skirta bendruomenės narių žinioms apie vaikų literatūrą
gilinti ir akiračiui plėsti.
Rugpjūčio 14–18 d. atstovauta Lietuvai 24-ajame IRSCL (International Research Society for
Children‘s Literature) kongrese, Stokholme.
Rugsėjo 23–25 d. IBBY Lietuvos skyriaus delegatai dalyvavo metinėje generalinėje EuRead
asamblėjoje.
Spalio 8 d. įvyko didžiausias ir svarbiausias metų renginys – tarptautinė konferencija
„Vizualumo raiškos vaikų literatūroje“ (kartu su partneriais – Nacionaline biblioteka ir
Kultūros ministerija). Konferenciją lydėjo į Lietuvą atkeliavusi Bežodžių knygų paroda,
personalinė Kęstučio Kasparavičiaus iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“ ir diskusija
„Ko reikia sėkmingai paveikslėlių knygai?“, kurioje dalyvavo paveikslėlių knygų kūrėjai iš
Lietuvos ir užsienio šalių.
Metus vainikavo jubiliejinis renginys – sukaktuvinis pokalbis „Žurnalas „Rubinaitis“ mums ir
istorijai“, įvykęs gruodžio 14 d.

Visus 2019 m. vykdyta veikla:
-

leistas žurnalas „Rubinaitis“ (4 numeriai per metus);

-

administruota,

pildoma,

palaikoma

vaikų

literatūros

informacijos

svetainė

www.ibbylietuva.lt;
-

teiktos Lietuvos kūrėjų nominacijos įvairiems nacionaliniams ir tarptautiniams
literatūriniams apdovanojimams;

-

bendrauta su IBBY sekretoriatu Bazelyje, teikta informacija naujienlaiškiams IBBY
Europe;

-

bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vykdant
Skaitymo skatinimo programos veiklas.

Visus 2019 m. vykdyti projektai:
-

„Vaikų literatūros patirčių analizė ir sklaida“ (dalinė SRTRF parama);

-

„Lengva rasti gerą knygą“ (dalinė SRTRF parama);

-

ciklas „Pokalbiai apie vaikų literatūrą“ (dalinė LKT parama);

-

„Knygos vaikams, bet ir suaugusiesiems: meninių ir etinių vertybių akcentai“ (dalinė
LKT parama);

-

„Vaikų knygos keliai – į Lietuvą ir iš Lietuvos“ (dalinė LKT parama).

IBBY Lietuvos skyriaus pagrindinis partneris yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, o pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

