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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.

Одним із перших лауреатів премії
стала Астрид Ліндгрен із Швеції (1958 р.).
Також лауреатами були такі відомі дитячі
письменники, як Джанні Родарі, Туве
Янссон, Кристине Нестлінгер, Джеймс
Крюсс, Богумила Ржига та інші.

Медаль до премії ГКА



Перші книги з'явилися

більше п'яти тисяч років тому в

Месопотамії. Це були глиняні

таблички, на яких загостреною

паличкою наносили знаки

клиновидної форми. Таблички

обпікалися на вогні і набували

міцність каменю. Кожну книгу

укладали в дерев'яний ящик. До

наших днів дійшли відомості про

казково багатій бібліотеці

ассірійського царя Ашшурбаніпала, в

якій зберігалися десятки тисяч книг з

різних галузей знань. Під час пожежі

царський палац загинув у вогні, але

глиняні книги вціліли. З їх допомогою

вчені змогли дізнатися історію

стародавніх держав Месопотамії.

.



У Стародавньому Єгипті

для письма використовувалися довгі

стрічки папірусу. Папірус (родич

нашої осоки) в достатку ріс по

берегах Нілу. З його стебел робили

папір. Писали єгиптяни тоненькою

тростиною, використовуючи чорну

та червону фарби. Текст писали

чорною фарбою, а початок нового

розділу виділяли червоним

кольором. Так з'явився вираз

«червоний рядок». Щоб папірусному

книгою було зручніше

користуватися, один кінець стрічки

прикріплювали до палички і

намотували сувій на неї.



У світовій історії
місто Пергам прославився
винаходом пергаменту, на
якому писали близько двох
тисячоліть.

Спосіб виготовлення
пергаменту досить складний.
Шкуру тварини промивали,
прочищали.Шкіру розтягували
на рамках, сушили, скребли
ножем, вирівнюючи її
поверхню. Порівняно з
папірусом пергамент був
більш зручним: його можна
було згинати як завгодно. Іноді
для створення однієї книги
доводилося вбивати ціле стадо
тварин.



В Індії писали на
пальмових листках, які потім
акуратно зшивали і укладали у
дерев'яну оправу. У Китаї до
винаходу паперу для письма
використовувався бамбук.

Час і місце винаходу
паперу точно відомі. Судячи з
китайських літописів, в Китаї її
почали виробляти в I ст. з лляного
матеріалу або бавовни. Пізніше
папір почали робити з
подрібненої Деревини.

У стародавній столиці
Шрі-Ланки була знайдена книга,
аркуші якої зроблені з чистого
золота. Це уривок із старовинної
поеми. Фахівці вважають, що
золота книга привезено туди з
Індії 1400 років тому.



Перші книги на Русі
з'явилися ще до появи там
знаменитих кнігопечатніков з Моравії
- Кирила (Костянтина) і Мефодія.
Передумовами розвитку книжкової
справи на руських землях було їх
високий економічний і культурний
розвиток. Важливу роль у
формуванні такого рівня розвитку
Русі відіграло її політичне та
географічне положення - на старому
торговому шляху "з варяг у греки",
обеспечивавшем постійний
продуктивний культурообмен з
країнами західної та східної Європи.
Поява книг, в свою чергу, дало
поштовх для виникнення та розвитку
бібліотек на Русі.



Навіщо потрібна книга сучасній
людині?

1

Читачі мають багатий словниковий запас, вміють

гарно і доступно викладати свої думки.
2
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Книга – це невичерпне джерело знань, корисних

порад, цікавих історій та іншої цінної інформації.

Читання літератури розвиває мислення і уяву.

Книга вчить співчувати і співпереживати, збагачує

словниковий запас і дає змогу цікаво провести час. 



Любі діти та батьки, на честь міжнародного свята дитячої літератури я
рекомендую вам 5 новеньких українських книжок вітчизняних та закордонних
авторів для юних читачів різного віку.

1. Романа Романишин та Андрій Лесів «Зірки і макові зернята»

Розпочнемо з книжки-події цього року. Книжка-картинка від українських
казкарів-ілюстраторів, яка стала лауреатом дитячого книжкового ярмарку в Болоньї.
Це невеличка історія на ніч про дівчинку Дору, яка понад усе любить рахувати. Після
прочитання цієї казочки ваша дитина обов`язково перед сном рахуватиме слоненят, а
ще… ламантинів, тапірів та качконосів. Незвично ілюстрована книжка змусить вашу
дитину і вас разом із нею пофантазувати і помріяти, вдивляючись у безмежне зоряне
небо, а ще навчить малечу (та й вам нагадає!) про філософію «маленьких кроків».



2. Іван Андрусяк «Cонячні дні домовичка Мелетія»

Відомий український письменник-казкар Іван Андрусяк порадував своїх

читачів цього року казочкою про домовичка Мелетія. Книжка вийшла у чудовій

серії «Дитяча картинна галерея» видавництва «Майстер-клас». Книжки цієї серії

покликані виховати у дитини естетичний смак та відчуття прекрасного.

Створюють книжки-картини талановиті українські художники та письменники.

Причому часто спочатку з`являється образ, створюється картина, а вже потім

народжується історія. Так і цього разу домовичком художника Степана

Вербещука надихнувся добрий казкар Іван Андрусяк.



3. «Казки Андерсена. Книга перша»

У Міжнародний день дитячої книги не згадати Ганса Крістіана Андерсена

просто неможливо. Адже це свято відзначається 2 квітня саме завдяки видатному

казкарю. Адже цього дня світ відзначає його день народження. «Видавництво Старого

Лева» підготувало своїм юним читачам дві книги «Казок Андерсена». Переклала

легендарні казки Галина Кирпа, а проілюстрували їх Ростислав Попський та

Володимир Штанко. У першій книзі живуть герої казок «Свинопас», «Щаслива

сімейка», «Летюча скриня», у другій – «Чарівний пагорб», «Непохитний олов’яний

солдатик», «Принцеса на горошині».



4. Ева Гата «Казки чарівного королівства Красолі»

Почитати історії про добре і погане діти зможуть у новій книжці

української письменниці Еви Гати з сімома казками про сімох злих сестер.

Гординя, Страх, Пожадливість, Брехню, Заздрість, Байдужість і Лінь понад

усе мріють розруйнувати світ добра та любові і навіки оселитися у

людських серцях. Перемогти злих сестер юним читачам допоможуть

мешканці казкового королівства Красолі – добрі чарівники і феї.



5. Катерина Матюшкіна, Катерина Оковитая «Ги-ги, смішно!»

Розслідування ведуть Фу-фу та Киць-Киць.

Не перше і не єдине розслідування знаменитих детективів Фу-Фу і Киць-Киця!

Таємничі викриття, секретні перевтілення і тріумфальне закриття справи про

зниклі цукерки!

Хто допоможе загадковій незнайомці?

Хто в черговий раз позбавить Паскудний ліс від грабіжника? Хто врятує цілий

пароплав і розгадає таємницю дивного голосу в кронах дерев?



Читайте, діти!


