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Міжнародні премії
Премія імені Г. К. Андерсена
Премія імені Г. К. Андерсена (англ. Hans Christian Andersen
Author Award) — це міжнародна премія, яку вручають за видатний
внесок у дитячу літературу найкращим письменникам і
художникам-ілюстраторам дитячої книги. Організована 1956 року
Міжнародним комітетом з дитячої та юнацької літератури
ЮНЕСКО за рекомендацією його засновника та першого
президента, видатної діячки світової дитячої літератури Йєлли
Лепман. Її присуджують що два роки: одну — ілюстраторові та
другу — авторові за весь їхній доробок і внесок у світову дитячу
літературу.
Раніше лауреатами премії Андерсена були Моріс Сендак,
Роберт
Інґпен,
Квентін
Блейк, Вольф
Ельбрух; Астрід
Ліндґрен, Сельма Лаґерлеф, Джанні Родарі, Туве Янссон, Крістіна
Нестлінґер, Ротраут Сюзанна Бернер та ін. Цю престижну премію
ще називають «дитячим Нобелем».
2018 р.
Лауреатів премії імені Г. К. Андерсена 2018 р.
оголосили на Дитячому книжковому ярмарку у Болоньї .
З-поміж письменників журі вирішило віддати нагороду
відомій чи не усьому світу японській авторці Ейко Кадоно.
Відомій насамперед завдяки роману «Служба доставки Кікі»,
опублікованому у 1985 році та покладеному в основу однойменного
анімаційного фільму Хаяо Міядзакі у 1989 році. За цю ж книгу
Ейко Кадоно було присуджено Літературну премію імені Номи.
Крім того, перу Ейко Кадоно належать книжки «Aku Ingin Makan
Spageti» (1979), «Grandpa’s Soup» (1989) та «Sarada De Genki»
(2005) та інші есеї, оповідання та розповіді для дітей.
Цього разу премію у галузі ілюстрації здобув російський
ілюстратор і автор дитячих книжок Ігор Олєйніков. Свого часу Ігор
Олєйніков працював на кіностудії «Союзмультфільм» і брав
участь у створенні таких фільмів як «Таємниця третьої планети»,
«Жив-був пес», «Подорож мурахи», «Казка про царя Салтана»,
«Халіф-лелека» тощо. Одночасно з роботою в анімації він робив
ілюстрації для дитячої періодики (журнали «Міша», «Трамвай»,
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«Купа мала», «Вулиця Сезам») і книжок: спочатку лише для
дитячої, а потім і для підліткової та дорослої аудиторії. На сьогодні
на рахунку Олєйнікова понад 80 проілюстрованих книжок. Серед
них «Ніс» Гоголя, «Пригоди мишеняти Десперо» Кейт ДіКамілло,
«Соловей» Андерсена, «Джек і бобове стебло», «Миша Махалом
йде в школу», «Всі біжать, летять і скачуть» Хармса, «Балада про
маленького буксира», «Хто відкрив Америку» і «Робоча абетка»
Бродського та купа інших.
2020 р. До списку номінантів на Міжнародну Премію ім. Г. Х.
Андерсена увійшли українці: поет Іван Андрусяк та художникілюстратор Владислав Єрко.

Премія імені Астрід Ліндгрен
Меморіальна премія імені Астрід Ліндґрен (Astrid Lindgren
Memorial Award – ALMA) була заснована шведським урядом 2002
року, після смерті відомої письменниці для того, щоб сприяти
розвитку дитячої та юнацької літератури. Запровадження нагороди
стало також знаком визнання та глибокої поваги до Ліндґрен, яка
залишається однією із найулюбленіших та найпопулярніших
письменниць у Швеції та за її межами.
Переможця оголошують на Дитячому книжковому ярмарку в
м. Болоньї (Ітілія). «Astrid Lindgren Memorial Award» вручається з
2003 року та вважається однією з найбільш авторитетних
міжнародних нагород у галузі літератури для дітей та підлітків.
Сума грошової винагороди становить 5 мільйонів шведських крон.
2017 р. Претендентами на нагороду Міжнародною премією
пам’яті Астрід Ліндґрен були 226 дитячих письменників,
ілюстраторів й організацій, що працюють з дітьми, із 60 країн світу.
Лауреатом премії
став визнаний німецький письменник,
ілюстратор та автор книжок для дітей Вольф Ерльбрух. Малюнки
Ерльбруха роблять екзистенційні питання доступними для читачів
різного віку», – сказав голова журі Буель Вестін.
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2018 р. Премію отримала американська письменниця Жаклін
Вудсон. Вона – авторка понад 30 книжок: від книжок-картинок для
наймолодших до повістей для старших підлітків, деякі з них – у
віршах. Більшість книжок Вудсон гостро соціальні. Головні теми
її творів: гендерні, расові та класові проблеми. За словами самої
письменниці, в дитинстві та юності вона часто відчувала себе не
такою, як усі інші, а коли виросла, зрозуміла, що відрізнятися від
інших – норма. Саме цю ідею вона найчастіше намагається донести
до своїх читачів.
2019 р. Лауреатом премії став бельгійський письменник Барт
Моеярт (Bart Moeyaert), автор дитячих книжок та поезії. У його
доробку нараховується більше 50-ти творів, а найуспішніші книжки
автора перекладені 20-ма мовами світу. Також він займається
написанням сценаріїв, п’єс та перекладом.
Коли Барт дізнався про перемогу, то розповів, що у 9-річному
віці читав книжки Астрід Ліндґрен, і її світ був схожий на його
власну сім’ю, а реальний світ був схожий на її світ.
У свою чергу журі відзначило, що цьогорічного лауреата не
цікавить змалювання ідилічних сцен або чистого і невинного
дитинства. За їхніми словами, він віддає перевагу змалюванню
життя у всіх його різноманітних проявах.
«Блискучі роботи автора підтверджують той факт, що дитячі
та підліткові книжки мають самодостатнє місце у світі
літератури», — говориться у поясненні журі.
Цього року за нагороду від України боролися ілюстратор Кость
Лавро та письменниця Зірка Мензатюк. Усього у списку було 235
кандидатів із 60 країн світу.
Каталог «Білі круки» («White Ravens 2019»)
Це престижний щорічний каталог книжкових рекомендацій в
галузі міжнародної дитячої та юнацької літератури Міжнародної
молодіжної бібліотеки в Мюнхені. Щороку до каталогу «Білі
круки» журі обирає найкращі дитячі книжки з усіх країн світу, які
згодом рекомендують до читання дітям і підліткам по всій планеті.
Книги надсилають до Міжнародної Молодіжної Бібліотеки в
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Мюнхені (International Youth Library), де з них формують перелік
кращих
за
критеріями
літературного
стилю,
дизайну,
універсальності теми, новаторства тощо.
2017 р. За повідомленням офіційного сайту каталогу у 2017 р.
в каталозі опинилися казка Івана Франка «Фарбований Лис»
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та дитяча книжка Софії
Андрухович і Мар’яни Прохасько «Сузір‘я Курки» видавництва
«ВСЛ»..
2018р. До престижного щорічного каталогу книжкових
рекомендацій в галузі міжнародної дитячої та юнацької літератури
«Білі круки 2018» («White Ravens 2018»). потрапила дебютна
дитяча книжка Тані Малярчук «MOX NOX», яка побачила світ у
«Видавництві Старого Лева» з ілюстраціями Каті Слонової. Всього
до каталогу обрано 200 назв книг 38 мовами з 59 країн світу.
Таня Малярчук — авторка романів «Забуття» та «Біографія
випадкового чуда», збірок оповідань «Звірослов», «Говорити», «Як
я стала святою», лауреатка премії «Книга року ВВС-2016» та премії
ім. Джозефа Конрада-Коженьовського, есеїстка. «MOX NOX» — її
перша книжка для дітей. Це історія химерної цивілізації
рукокрилих істот, які заселили зруйновані міста після того, як
звідти із невідомих причин щезли люди. Головна героїня птеропус
Тереза намагається розгадати цю таємницю, а також вчиться
розпізнавати справжніх друзів і боротися за правду, в яку вірить.
Друковану
версію
каталогу
представлять
на
Франкфуртському книжковому ярмарку (на дитячій сцені ). А всі
200 видань можна буде порозглядати під час Болонського
міжнародного ярмарку дитячої книги 2019 року на стенді
Міжнародної молодіжної бібліотеки.
2019 р. До каталогу «Білі круки 2019» потрапили дві
українські книжки: «Сова, яка хотіла стати жайворонком»
Галини Вдовиченко, з
ілюстраціям Кристини Лукащук,
видавництва «Чорні вівці» (Чернівці), та книга «Туконі –
мешканець лісу», авторка й ілюстраторка Оксана Була,
видавництво Старого Лева (Львів).
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Варто зазначити, що каталог «Білі круки -2019» Міжнародна
молодіжна бібліотека в Мюнхені формувала у відповідності до
критеріїв літературного стилю, дизайну, універсальності теми,
новаторства тощо. Цього року до каталогу обрано 200 назв книг 30ма мовами з 50-ти країн світу.

Книга року ВВС
Переможців премії «Книга року ВВС» оголошує « ВВС
Україна». Ця премія представлена в партнерстві з Культурною
програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
2017 р.
Переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2017
обрано книгу Анни Коршунової «Комп і компанія», що вийшла у
видавництві
«Час
майстрів».
Переможці
мають
право
використовувати логотипи Книги року ВВС у своїх наступних
виданнях.
Світлана Пиркало, радник ЄБРР з питань культури і член
журі Премії, прокоментувала: «Комп і Компанія» Анни
Коршунової, переможець у категорії Дитяча Книга Року, – це
чудова історія про те, як встати із-за комп’ютера і знайти дружбу і
пригоди. Вона перегукується з найулюбленішими класичними
творами української дитячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з
головою у реальне життя, можна прожити справжнє дитинство,
завести справжніх друзів і разом побороти несправедливість – і все
це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для
їхніх батьків, залежних від соціальних мереж».
2018 р. До «Короткого списку» у номінації «Дитяча Книга року
BBC – 2018», що відбирався з-поміж 16 видань «Довгого списку»
увійшли такі твори:
 Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг
 Сашко Дерманський. Мері
 Сергій Куцан. Зюзя
 Таня Малярчук. Мох Nox
 Анастасія Нікуліна. Зграя
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Переможцем стала книжка Сашка Дерманського «Мері».
Керуючий директор ЄБРР із внутрішніх і зовнішніх зв'язків
Джонатан Чарльз зазначив: «Ми раді, що цьогорічна дитяча книгапереможець - про командну роботу, любов і надію. Сучасна казка
«Мері» Сашка Дерманського розповідає нам, як справжня дружба
- навіть з конем чи водяним демоном - і справжня мужність
можуть допомогти нам стати тим, ким ми завжди мали бути, і
відновити наш вкрадений голос».
2019 р.
До «Довгого списку» премії Дитяча Книга року ВВС-2019 увійшли
11 видань:
 Володимир Арєнєв – «Сапієнси»
 Андрій Бачинський - «З Ейнштейном у рюкзаку»
 Тім Брік. Шармузіки – «За межами Великої Галявини»
 Оксана Драчковська – « Зайчик-нестрибайчик та його
смілива мама»
 Оксана Лущевська – «Скелет без шафи»
 Олеся Мамчич – «Ким працюватиме Яся»
 Наталія Матолінець – «Академія Аматерасу»
 Оля Русіна – «Мія і місячне затемнення»
 Галина Ткачук – «Білка Квасоля та Опівнічний
Пожирака»
 Таня Поставна – «Коли я була лисицею»
 Антон Шапка – «Татова борода»
Переможців 2019 р. оголосять 19 грудня.

Конкурс «Найкрасивіші книги світу»
Це один з найважливіших конкурсів світу у галузі
книговидання.
Він проводиться з 1963 року. Колекцію
«Найкрасивіші книги світу» формує фонд «Мистецтво книги» та
презентує на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
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Українські видання були представлені на ньому вже чотири
роки поспіль. Це свідчить, що ми думаємо і рухаємося в унісон із
світом. Міжнародне журі, яке оцінює мистецьке оформлення та
естетичний рівень книжок, вручає нагороду у рамках Лейпцігського
книжкового ярмарку.
Протягом
року книжки-переможці
презентуються в бібліотеках світу та заключно – на найбільшому
книжковому ярмарку у Франкфурті. Переможців показують на
національних стендах ярмарку.
2018 р. Книжка «Голосно, тихо, пошепки», творчої майстерні
«Аґрафка» перемогла в номінації нон-фікшн для дітей у Bologna
Ragazzi 2018 – одній з найпрестижніших нагород у галузі дитячої
літератури у світі та стала одним із переможців конкурсу
«Найкрасивіші книги світу». Книга «Голосно, тихо, пошепки» була
присвячена звукам і тиші.
2019 р. Українську книжку «Я так бачу» нагородили
бронзовою медаллю у швейцарському місті Люцерн на виставці
переможців конкурсу на найкрасивіші книги світу від німецького
фонду «Мистецтво книги». На розгляд журі було подано понад 600
видань
із
32-х
країн.
Торік
книгу
«Я
так
бачу» визнали найкрасивішою з усіх виданих у 2018 році в Україні
та вона отримала гран-прі за найкращий книжковий дизайн на
«Книжковому Арсеналі» в Києві. Також у 2018 вона перемогла у
номінації «нон-фікшн» щорічної премії «Bologna Ragazzi Award»,
найзнаковішої міжнародної нагороди у галузі. Вона розповідає про
зір, про те, що людина може бачити, наприклад, сонце і місяць,
різноманітних тварин, і про те, що є невидимим для людського ока.
Ці пізнавальні книжки-картинки підготувала творча майстерня
«Аграфка» - творчий тандем художників Романа Романишин та
Андрія Лесіва, що є одними з найпопулярніших українськиї
ілюстраторів за кордоном. Нове видання «Я так бачу» - унікальне і
є завершальною частиною диптиху пізнавальних книжок про
аудіовізуальне сприйнятті світу.
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А народна казка «Рукавичка» тієї ж творчої майстерні
вийшла у польському Wydawnictwo Dwie Siostry та була відібрана
до списку «Рекомендовано з-за кордону».

Міжнародний каталог видатних книжок
для дітей з інвалідністю
Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (International
Board on Books for Young People, IBBY) – неприбуткова організація
у Швейцарії, мета якої – пропагування книг для дітей.
Засновниками її є Еріх Кестнер, Ліза Тецнер, Астрід Лідгрен.
Окремий напрямок, у якому працює ця організація – дослідження у
сфері літератури для дітей та юнацтва з інвалідністю. Для
формування каталогу що два роки IBBY визначає найвидатніші
приклади такої літератури з усього світу.
Книга українського письменника Марка Лівіна «Рікі та
дороги» (в Україні книга вийшла друком 2017 року) потрапила до
цього престижного міжнародного каталогу видатних книжок для
дітей з інвалідністю Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги.
Це книга про 14-річного хлопчика Матвія із синдромом
Асперґера (порушення, котре вважають різновидом аутизму), який
втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним
«я», він розповідає про свої почуття, родину, світ, а також про
неймовірного друга — рудого собаку із чорною лапкою, купою
історій із специфічним почуттям гумору.
«Текст вийшов багато в чому біографічним, мені довелося
повернутися до складних моментів моїх взаємин з мамою і
пробачити їй та собі багато складних речей. Ця книга присвячена
їй», — говорив в одному з інтервʼю автор книги Марк Лівін.
Марк Лівін (справжнє ім’я Валерій Катерушин) – сучасний
український письменник, журналіст, лауреат літературних
конкурсів видавництва «Смолоскип» (2012) та «Коронація слова»
(2018).
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Українські премії, конкурси, рейтинги
Національна премія України ім. Тараса Шевченка
(Шевченківська премія)
Це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у
розвиток культури та мистецтва, що була заснована 1961 року як
Республіканська премія України ім. Тараса Шевченка. За роки
існування премії нею нагороджували видатних митців за
високоідейні та високохудожні твори та роботи в галузі літератури,
образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва і
кінематографії. З 1982 року нею стали також відзначатись кращі
твори літератури та мистецтва для дітей та юнацтва. Серед
лауреатів попередніх років були найкращі дитячі письменники та
художники-ілюстратори – Ярема Гоян, Кость Лавро, Володимир
Рутківський.
2017 р. Іван Малкович - «Подорожник»
До книги вибраного Івана Малковича увійшли вірші з виданих
раніше збірок «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші»
(1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006), «Все
поруч» (2010), а також деякі з найновіших поезій. Ця поетична
зустріч з добре знаним поетом яскраво увиразнює те, що було
властиве йому протягом усього поетичного шляху – вишуканість
простоти і рідкісний ліризм.
2018 р. Ема Андієвська. Вона відома як художниця, поетеса
та письменниця. З 1943 року живе у Берліні, пізніше - в Мюнхені та
Нью-Йорку.
Емма Андієвська є авторкою двадцяти дев'яти поетичних
збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад дев'яти
тисяч картин. Належить до Національної спілки письменників
України з 1994 року, українського ПЕН-клубу та професійного
об'єднання художників Баварії.
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Премія Кабінету Міністрів України
ім. Лесі Українки
Це премія за літературно-мистецькі твори для дітей та
юнацтва. Присуджується щороку до дня народження Лесі Українки
(25 лютого) за твори, які сприяють вихованню підростаючого
покоління у дусі національної гідності, духовної єдності
українського суспільства та здобули широке громадське визнання.
Заснована 1970 року як Літературна премія ім. Лесі Українки, з
2004 року отримала статус урядової. Присуджується у номінаціях:
- літературні твори для дітей та юнацтва;
- художнє офрмлення книжок для дітей та юнацтва;
- театральні вистави для дітей та юнацтва;
- кінотвори для дітей та юнацтва.
2017 р. У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»
премію присуджено письменниці Марії Мороз (Морозенко) за
книги «Іван Сірко - великий характерник», «Іван Сірко - славетний
кошовий», повість «Я закохалася».
У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та
юнацтва» лауреатом премії імені Лесі Українки за 2017 рік стала
художниця-графік Катерина Іванова за художнє оформлення книг
«Йде до нас колядочка», «Пісня тоненької очеретини» Василя
Чухліба, «Лісовий урок» Станіслава Шаповалова.
2018 р. Іван Андрусяк за книги для малят «Зайчикова
книжечка» та «Третій сніг» (видавець – ТОВ «Фонтан Казок»).
«Зайчикова книжечка» — одна з найкращих книжок одного з
найкращих сучасних українських поетів. Віршовані казки
призначені для читання дитині вголос та першого самостійного
дитячого читання. Це трохи пустотливі, іноді задумливі, часто
веселі, незрідка ніжні й неодмінно добрі історії, які Зайчик-тато
розповідає своїм маленьким зайченятам, — а відтак з’ясовується,
що всі ці пригоди трапилися з самим татом тоді, коли він був
маленьким.
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У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та
юнацтва» лауреатом премії став Михайло Александров за
художнє оформлення книги Сергія Товстенка «Ремонт Летючих
Чудес» (видавець - ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»). Всього
за премію в цій номінації змагалося 13 робіт.

Літературнo-мистецька премія
імені Олени Пчілки
Премію імені Олени Пчілки заснувало 1991 року видавництво
«Веселка». Премією нагороджують авторів, художників, меценатів
за книжки, що побачили світ у видавництві «Веселка». На нагороду
можуть претендувати українські книжки для дітей, які сприяють
національному відродженню та вихованню в дітей любові до
України. Ідеться не тільки про оригінальні твори, але й про
антології та енциклопедії, головне – зміст видання, принцип добору
й подання матеріалу, стилістика автора чи авторів.
У конкурсі беруть участь лише ті видання, що вийшли
протягом попереднього календарного року й не були відзначені
іншими літературними преміями. Видання на здобуття літературної
премії імені Олени Пчілки висувають творчі спілки й товариства,
педагогічні колективи, громадські організації, бібліотеки, редакції
газет і журналів, творчі об’єднання, видавництва.
2017 р. Топачевський Андрій - за науково-пізнавальну книгу
«З Божого саду. Рослини і тварини у Святому письмі».
2018 р. Віра Куліш-Гальчинська - за збірку віршів, загадок
«Сонячна юшка». Наталія Котилевська - художниця, за
ілюстрації до збірки віршів і загадок «Сонячна юшка» Віри КулішГальчинської.
2019 р. Олексій Кононенко - «Голоси в пустелі»
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«Золоті письменники України»
Це українська літературна відзнака, започаткована у 2012
році. Вона вручається українським письменникам, які видали твори
українською або в перекладі українською мовою у форматі
паперової книжки сукупним накладом понад 100 тис. примірників
за період від початку 2000-го року до теперішнього часу. Відзнака
«Золотий письменник України» надається письменникам
Міжнародним Благодійним Фондом «Мистецька Скарбниця», який
заснували меценати Тетяна та Юрій Логуш. «Золотими
письменниками» України можуть стати автори романів, які видані
українською мовою або перекладені на українську мову,[ якщо
автор є громадянином України або є громадянином інших країн,
але має українське походження або родом з України.
У 2012 та 2013 роках відзнака вручалася на окремій церемонії
нагородження, з 2015 відзнака вручається під-час церемонії
народження переможців «Коронація слова».
Серед «Золотих письменників» є у тому числі й письменники,
які пишуть для дітей : Анатолій Дімаров, Всеволод Нестайко,
Андрій Курков, Андрій Кокотюха.
2017 р. Премію отримали Тамара Коломієць, Галина
Вдовиченко.

Премія НСПУ ім. Платона Воронька
Літературну премію ім. Платона Воронька засновано 2018
року з ініціативи творчого об’єднання дитячих письменників
НСПУ. Це перша і єдина відзнака Національної Спілки
письменників України за твори для дітей. Голова журі премії –
Тамара Коломієць.
2018 р. Анатолій Григорук - «Перша доріжка в небо»
(видавництво «Час майстрів»).
Анатолій Іванович Григорук – відомий дитячий письменник та
журналіст, автор понад двадцяти книжок для дітей, лауреат премії
14

імені Наталі Забіли. Довгий час Анатолій Григорук працював
головним редактором легендарного дитячого журналу «Малятко».

Літературна премія імені Наталі Забіли
Премію імені Наталі Забіли заснувало 1988 року щомісячне
видання для дошкільнят та учнів початкової школи «Малятко».
Нею відзначають найкращий літературний твір для дітей та
найкраще ілюстрування з метою «привернути увагу до проблем
літератури саме для найменших дітей, пожвавлення творчого
процесу та окреслення орієнтирів». Вручення премії традиційно
проводиться у Національному музеї літератури України у травні.
2017 р. Ольга Савченко-Гнатюк, Чернівці
2018 р. Олена Полянська, Київ
2019 р. Віра Правоторова, Рівне

Щорічна премія Президента України
«Українська книжка року»
На здобуття премії висуваються книги українською мовою, що
видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за
півроку до їх висунення на здобуття премії. Видання, висунуті на
здобуття премії, мають бути довершені за змістом та видані на
високому художньому і поліграфічному рівні. Диплом лауреата
премії видається кожному із співавторів твору. Лауреатам
виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100
тисяч гривень.
2017 р. Стус Тетяна Василівна за книгу «Їжак Вільгельм»
2018 р. Фалькович Григорій Аврамович за книжкове
видання «Шалахмонеси. Вірші для дітей».
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Книжкова премія літературного порталу
«Літакцент» (номінація «Поезія і проза для дітей»)
Книжковою премією «ЛітАкцент року» відзначаються
книжки, написані українською мовою й видані в Україні та за
кордоном. Критеріями оцінювання книг у номінаціях «Проза»,
«Поезія» та «Проза й поезія для дітей», «Есеїстика» й
«Літературознавство» є новизна, високий художній рівень твору
(дослідження), а також культура видання і його поліграфічна
якість.
2017 р. Іван Андрусяк - «Лякація»
2018 р. Ольга Купріян - «Щоденник Лоли»

Щорічна премія
«Найкраща книга Форуму видавців».
З 2018 р. «Book forum Best book Awward»
2017 р. - номінація «Література для дітей віком від 0 до 9» Оксана Була «Зубр шукає гніздо», «Видавництво Старого Лева»;
- номінація «Література для дітей віком від 10 до 12» - Ульф
Старк «Маленька книжка про любов», «Видавництво Старого
Лева»
- номінація «Підліткова література» - Яна Подосєльнік
«Глосарій моди», видавництво «Artbooks»
2018 р. - номінація «Від 0 до 6 років» – книга «Вірші»,
видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»;
- номінація «Від 6 до 12» – «Казки на ніч для дівчатбунтарок» - Франческа Кавалло та ін;
- у номінації «Література для підлітків і YA» – Наталя
Нагорна «Повернутися з війни»;
2019 р. – номінація «Література для дітей від 0 до 5» –
Мар’яна Савка «Родинна абетка», «Видавництво Старого Лева»
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- номінація «Література для дітей від 6 до 8» – колектив
авторів: видавництво «Фонтан казок»
- номінація «Література для дітей від 9-12 р.» – Стефан
Каста, Бу Моссберґ «Експедиція з мурахою Софі», видавництво
«Час майстрів»
- номінація «Література для підлітків»
– Зофія
Фаб’яновська-Міцик
«Банзай. Японія для допитливих»,
видавництво «Урбіно»

Всеукраїнський конкурс на кращий твір для дітей
«Корнійчуковська премія»
Це конкурс на кращі літературні твори для дітей та юнацтва,
написані українською і російською мовами, які раніше не
публікувалися. За підсумками кожного конкурсу видається збірник
творів переможців. Основні цілі та завдання «Корнійчуковської
премії» - розвиток літератури для дітей; пошук талановитих
авторів та допомога в їх просуванні, популяризація літератури та
дитячого читання, виховання художнього та естетичного смаку.
2017 р.
Поезія для дітей:
Інна Іщук - «Дитячий майданчик», м. Одеса
Проза для дітей середнього та старшого шкільного віку:
Валентина Попелюшка – «Украдені», м. Мукачево
Проза для дітей молодшого віку:
Любов Купцова – «Майка і Смугастик», м. Одеса
2018 р. Проза для дітей молодшого шкільного віку:
Ганна Ходко - «Смарагдовий ґудзик або Пригоди зненацька»,
м. Київ
Проза для дітей старшого шкільного віку
Олена Колинько - « Бути людиною»
Поезія для дітей: Юрій Полісський - «Кольорові кораблики»
2019 р. Поезія для дітей: Віра Правоторова - «Бабусині
віршики із солом'яного кошичка», м. Рівне
Проза для дітей молодшого шкільного віку:
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Леся Мовчун - «Ліс №13», м. Київ
Проза для дітей старшого шкільного віку та юнацтва:
Марія Солодка - «Ліс», м. Одеса

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року»
Це
рейтинг книг, який
складає
Центр
рейтингових
досліджень «Еліт-Профі» як
благодійну акцію для просування
українського книговидання. Президентом рейтингу є літературний
критик Костянтин Родик.

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО 2017»
Книжки для малечі та молодших школярів: «Велика
ілюстрована книга казок» від видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛАМА-ГА»
Твори для школярів середніх класів: Анна Коршунова –
«Комп і компанія»
Підліткова та юнацька література: Дара Корній – «Духи
природи»
Пізнавальна та розвиваюча книга: Ярина Винницька, Юлія
Табенська, Дмитро Осипов – «Наречена»; Леонід Ушкалов «Шевченко від А до Я»

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО 2018»
номінація «Книжки
для
малечі
та
молодших
школярів»: «Улюблені вірші-3», вид-во «А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА»
- номінація «Твори для школярів середніх класів»: Френсіс
Бернет - «Таємний сад», вид-во « Nebo Booklab Publishing»
- номінація «Підліткова та юнацька література»: Микола
Гоголь - «Тарас Бульба», вид-во А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
- номінація «Пізнавальна та розвиваюча книга»: Кузько
Кузякін – «Що таке математика», вид-во «Талант»;
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Бьорд Майкл - «Зоряна ніч Ваг Гога та інші оповіді. Історія
мистецтва для дітей», вид-во «Небо».
2019 р. «Короткі списки» буде оголошено в грудні 2019 р.,
їх визначатиме журі.

«BaraBooka. Простір української дитячої книги»
Це проект із підтримки дитячого читання, перший український
універсальний інформаційний ресурс про видання для дітей та
юнацтво. Ресурс розраховано на широке коло читачів: від батьків та
дітей, які вже можуть самі приймати рішення щодо вибору книжок,
до фахової спільноти науковців, педагогів,бібліотекарів. На
сторінках БараБуки можна прочитати як відгук дитини-читача, так і
доктора наук. У центрі уваги БараБуки – вітчизняні автори,
ілюстратори, перекладачі.
Починаючи з 2014-го «БараБука» підсумовує перемоги у сфері
українського дитячого, підліткового й родинного читання. Щороку
в грудні редакція проекту складає та презентує список найкращих,
на думку авторів та експертів порталу, українських родинних
книжок. Особлива цінність цього переліку для усіх батьків,
вчителів та бібліотекарів у тому, що він є результатом річного
аналізу здобутків ринку української дитячої книжки. БараБука
звертає увагу на книжки для дітей різного віку, їхніх батьків та
вчителів, на видання різних жанрів та форматів, на художні та
пізнавальні книжки, новинки та перевидання класики, а також
відзначає перспективних дебютантів.
Короткий список Топу БараБуки 2017-го
 Дебют року в прозі: Анастасія Левкова – «Старшокласниця.
Першокурсниця», (ВСЛ)
 Дебют року в ілюстрації: Наталя Кащак – «Вовк під
вікном», (Маміно).
 Дитячий поет року: Іван Андрусяк – «Лякація» / Ілюструвала
Лілія Курцеба, (Фонтан казок).
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 Дитячий прозаїк року: Леся Воронина – «Таємне Товариство
Ботанів, або Екстрим на горі Підстава» / ілюстрував Володимир
Штанко, (Знання).
 Ілюстраторка року: Надія Кушнір - «Як Гусь свою любов
шукав», «Де Ойра?», (Віват); «Хлопчик і відьма», (Ранок).
 Пізнавальна книжка року: Настя Мельниченко – «Я не боюсь
сказати», (Фоліо).
 Перша книжка малюка: Оксана Лущевська, Світлана Балух –
«Пташина колискова», (Читаріум).
 Підліткова книжка року: Надя Біла – «Крута компанія», (ВЦ
«Академія»).
 Шпаргалка для вчителя: «Пиши сильно», (Пабулум).
 Соціальна книжка року: Надійка Гербіш – «Мене звати
Мар’ям» / ілюструвала Марія Фоя, (Віват).
Окрім
цього,
БараБука
вручила спецвідзнаку
«Партнерство року» видавництву «Ранок», яке спільно з
експертами проекту видали «Читальню» — серію книжок для
першого самостійного читання. Також у межах «Топу
БараБуки» вручили ще дві спецвідзнаки:
 Український інститут книги відзначив новаторство і
дотепність Дмитра Кузьменка (Кузька Кузякіна) у
популяризації науки, зокрема у «Білій трішки чорнійпречорній книжці» (Віват).
 Благодійний проект ЛакіБукс за оригінальний підхід до
пізнавальної книжки відзначили видання «Голосно, тихо,
пошепки» (Романа Романишин, Андрій Лесів, ВСЛ).
 За підсумками читацького голосування переможцем стало
видання «Майя і її мами» - Лариса Денисенко, Марія
Фоя.
Переможці 2018 року
 Переможців визначили у 12 номінаціях:
 Дебют року у прозі: Наталія Матолінець - «Варта у Грі»,
(АССА)
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 Дебют року в ілюстрації: Катерина Сад - «Ідея на
мільйоооооон», (ВСЛ)
 Поетична книжка року: Галина Крук - «Раз овечка, два
овечка», (Віват)
 Родинна книжка року: Маша Сердюк, Юрія Нієдра, Марі
Кінович - «Ням. Готують діти», (Братське)
 Пізнавальна книжка року: Валентина Вздульська - «Вільям
Шекспір», (ІПІО)
 Перша книжка малюка: Інна Руда - «Новорічні канікули»,
(Каламар)
 Підліткова книжка року: Олена Рижко - «Знає тільки Мару»,
(ВЦ «Академія»)
 Підліткове фентезі року: Володимир Арєнєв - «Дитя
песиголовців», (Києво-Могилянська академія / АССА)
 Ілюстрована книжка року: Галина Вдовиченко, Христина
Лукащук - «Сова, яка хотіла стати жайворонком», (Чорні вівці)
 Ілюстратори року: творча майстерня «Аґрафка»
 Дебют видавництва: видавництво «Легенда»
 Соціальний проект року: книги «Це зробила вона» та «Це теж
зробила вона»
Також було присуджено кілька спецвідзнак:
 Легенда української дитячої літератури: Сергій Іванюк
(Оксеник)
 Інтерактивний книжковий проект року: арт-проект
«Знайомство з туконі»
 Партнерство року: видавництво «Книгаренька»
 За яскравий гумор: Сергій Лоскот - «Таємне завдання капітана
Кепа», (Ранок)
 Медіапроект року: «Книга-мандрівка. Україна»
(GreenPenguin, Книголав)
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 Політ у дитліт: Таня Малярчук - «Mox Nox», іл. Катя
Слонова (ВСЛ)
 За популяризацію науки серед підлітків: видавництво ЛакіБукс
 Книжковий PR року: Ольга Купріян - «Щоденник Лоли»,
(Книголав)

Коронація слова
Це міжнародний літературний конкурс романів, п’єс,
кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей. Мета конкурсу –
підтримка новітньої української культури, пошук нових імен,
видання найкращих романів книжками, стимулювання й підтримка
сучасного літературного процессу, кіно й театру. І я к наслідок –
наповнення
українського
ринку
повнокровною
конкурентоспроможньою літературою, а кіно й театру – якісними
українськими фільмами й п’єсами. Заснований у 1999 році.
Подавати твори на «Коронацію слова» можуть усі: як досвідчені
письменники, так і новачки. Єдина офіційна умова конкурсу –
твори повинні бути написані українською мовою. У кожній
номінації визначаються три найкращі твори, також є заохочувальні
премії.
2017 р. Прозові твори для дітей: Олена Терещенко «Скарб вікінгів»
П’єси для дітей: Олександр Вітер - «Не дуже солодка
казка»
Пісенна лірика для дітей: Марія Курінна - «Колючий гість»
Віршовані твори для дітей: Світлана Дідух-Романенко - «Кіт, що
любив океани»
Спеціальні відзнаки за твори для дітей
Спецвідзнака від бренду «Малятко»: Тетяна Череп-Пероганич «Коли приходить любов, або Щастя після нещастя»
Вибір видавця: Тетяна Новацька-Тітаренко - «Завтра новий день
або на гілці старої яблуні»
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Вибір видавця: Надія Юдіна - «Історії з території «Д»»

Міжнародний мультимистецький конкурс
«Молода коронація»
2018 р.
Кращий віршований твір для дітей:
«Гриць, вигадник небилиць» - Сергій Пантюк
Мала проза. Діти для дітей:
 «Очима чи душею» - Краснікова Євангеліна
 «Мандрівниця Дейзі» - Калінічева Марія
 «Мій друг людина» - Кабалюк Альона
Мала проза «Діти для дорослих»: Чабан Вадим - «0628»
Мала проза «Дорослі для дітей» : Валентина Михайленко «Смілий»
Романи і повісті «Дорослі для дітей»: Олександра Мудряк – «У
лабіринтах доль»; Максакова Аліна - «Пантеон свободи»
Романи і повісті «Дорослі для дітей»: Бонь Наталія - «Більше
щоденника я не пишу» ( спец. відзнака від дитячого журі «Вибір
дітей»
Спеціальні відзнаки
 Святушенко Інна - «Десерт з гірчинкою»;
 Головченко Емілія - «Цукор на дні»;
 Тата Рівна - «Незвичайні пригоди профессора Гектора»
Від журналу «Крилаті»: Лещенко Софія - «Рукавичка»
Від австрійського культурного форуму: Федоришин Ірина «Лео і його пригода»
За інклюзивні оповідання для дітей: Оксана Драчковська «Зайчик і його смілива мама»
2019 р. Дорослі для дітей: роман-переможець - Повх Анна
«Зоряні. Королівська місія»
Роман-дипломант: Рубан Тетяна - «Кордон»
Роман- дипломант: Іщенко Яна - «Берегиня»
Повість для молодшого шкільного віку: Гордійко Оксана «Софіїні небеса, або чарівний Дар гномів»
Збірка оповідань: Яковенко Любов - «Світ навколо нас»
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Спеціальна відзнака від журналу «Пізнайко»: збірка оповідань
для середнього шкільного віку Олійник Галини - «Золотий
світанок»
Оповідання для молодшого шкільного віку: Пустовгар Галина
- «Чому потрібна кішка»
Оповідання для середнього шкільного віку: Смирнова Наталія
- «Лузер»
Оповідання: спеціальна номінація «Як тебе не любити, Києве
мій»: Хоборов Вадим – «Нащадки Кирила Кожум’яки»
Казка-переможець: Козинець Олександр - «Меделін»
Поема для молодшого шкільного віку: Жук Валентина
Іванівна (Попелюшка) - «Домашній улюбленець»
Поема для середнього шкільного віку: Савранська Анна Прабабуся Олена Петрівна розповідає про Голодомор»
Збірки віршів: Живолуп Людмила - «В країні сонячних
Ясочок»; «Біля поламаного світлофора»; «Колискова для
рудого кота»
П’єса для дошкільнят: Багряна Анна - «Сорочинська
сорока»
Роман-переможець: Передельський Руслан - «Темне коло»
Повість-переможець:
Лесонін Любомир - «Людина«скорохід», або пригода на Безіменній вулиці»
Діти для дітей
Казка-переможець та спеціальна відзнака від міжнародної
школи «Меридіан»: Корчемкіна Дар’я - «Клітка для білої
ворони»
Збірка віршів: Волошина Марія - «Дивограй»
Збірка віршів:
спеціальна відзнака від міжнародного
культурного центру «Сяйво». Артемій Антонєнков - «Збірка
віршів»
Збірка віршів: спеціальна відзнака від пригодницького
журналу «Крилаті». Вишнева Яна - «Лист захиснику України»
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58000 м. Чернівці, вул. Шевченка, 29,
тел. 52-21-23, тел.52-60-41
http://bukovinchiki.cv.ua
http://children29.blogspot.com
e-mail: childlibbuk@ukr.net
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