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SVAR BIAU SIAS ŠVEN TĖS 
AK CEN TAS... 

IB BY Lie tu vos sky riaus su da ry tos 
eks per tų ko mi si jos už ge riau sias ir 
reikš min giau sias 2012 me tų vai kų 
ir pa aug lių kny gas pre mi jas sky rė 
de vy niems ra šy to jams, dai li nin kams 
iliust ruo to jams bei ver tė jams:

	Vin co Au ry los pre mi ja skir ta 
reikš min giau siai me tų vai kų li te ra
tū ros ty ri nė ji mų ir sklai dos kny gai. 
Šį įver ti ni mą pel nė Gin ta rės Ado
mai ty tės kny ga „Už si dab ro kal nų“ 
(„Edu ko lo gi ja“). 

	Reikš min giau siu me tų de biu tu 
pa skelb ta To mo S. But kaus kny ga 
„Bum ba Dum ba ir Vi sa tos su kū ri
mas“ („Va rio bur nos“).

	Gra žiau siai iliust ruo ta me tų 
po ezi jos kny ga iš rink ta Ie vos Ba bi
lai tės iliust ruo ta An ta no Šim kaus 
„Vaiz dai iš gy ve ni mo bo bu ly tės  
ir kt.“ („Ber nar di nai.lt“). 

	Do mi ce lės Ta ra bil die nės pre
mi ją nu tar ta pa skir ti už Gra žiau sią 
me tų kny gą. Ja pa skelb ta Pau liaus 
Juo di šiaus kny ga „Penk ta die niais 
apel si nus sap nuo ti drau džia ma“ 
(„Nie ko rim to“). 

	Reikš min giau siu ir me niš kiau siu 
me tų ver ti mu vai kams iš rink ta Vil ta
ro Alks nė no iš vers ta Ka te Di Ca mil lo 
kny ga „Ne pa pras ta Ed var do Tiu lei
no ke lio nė“ („Nie ko rim to“). 

	Reikš min giau siu ir me niš kiau siu 
me tų ver ti mu pa aug liams pa skelb ta 
Ie vos Ma žei kai tės iš vers ta Be at ri ce 
Ma si ni kny ga „Miš ko vai kai“ („Al ma 
lit te ra“).

	Ge riau sia me tų kny ga ma žiau
siems skai ty to jams šie met ta po 
Kęs tu čio Na va ko ir Ma ri jos Smir
no vai tės kny ga „Udo ir Dra nie kaip 
ne su si kal ba“ („Jū sų Flin tas“). 

	Ge riau sia me tų po ezi jos kny ga 
vai kams iš rink ta Čes lo vo Na va kaus
ko „Bur bu lų lie tus“ („Al ma lit te ra“).

Pre mi jų fi nan si niai rė mė jai: 
Ša rū nas Mar čiu lio nis, UAB „Alum nus“, UAB „Sa be li ja“, 
UAB „Vil sen tras“, dai li nin kas Al gis Au gus tai tis, lei dyk
los „Nie ko rim to“, „Ty to al ba“, „Ža ra“ ir kt.

O jū sų gal vo se gy ve na nykš tu kas?
Ba lan džio 2ąją, mi nint Tarp tau ti nę vai kų kny gos die ną, Na cio na li nia me Kau no 

dra mos te at re pres ti ži nė mis pre mi jo mis įver tin ti reikš min giau si pra ėju sių me tų vai kų ir 
pa aug lių li te ra tū ros kū rė jai. „Bu vo me tas, kai Lie tu vos pe da go gas, ma te ma ti kas, vai kų 
li te ra tū ros kū rė jas ir ver tė jas, di dy sis vai kų li te ra tū ros puo se lė to jas Pra nas Ma šio tas,  
ku rio 150ąsias me ti nes šie met mi nė si me, krei pė si į vi suo me nę ra ši niu, pa va din tu „Ne
už mirš ki me ir ma žų jų“. Tuo met jis džiau gė si, kad lie tu viš kos kny gos pra de da įsi kur ti 
lie tu viš ko se šei my no se, „tai gi ge ra bū tų pa rū pin ti skai ty mai ir jau nes nie siems tų šei my nų 
są na riams. Vai kams rei kia duo ti to kių kny gų, ką jie skai ty tų su pa si mė ga vi mu, be jo kios 
prie var tos ir kas duo tų svei ką mais tą pro tui, auk lė tų šir dy se do rus jaus mus.“ Be maž to kių 
pa čių no rų tu rė jo ir 1953 m. įsteig ta Tarp tau ti nė vai kų kny gos ta ry ba (IB BY), ku ri 1967 m.  
nu spren dė ba lan džio 2 d., žy maus da nų pa sa ki nin ko Han so Chris tia no An der se no gi
mi mo die ną mi nė ti ir kaip Tarp tau ti nę vai kų kny gos die ną“, – pra dė da mas iš kil min gus 
ap do va no ji mus nau ju tė lai tė je, ana lo gų kol kas Lie tu vo je ne tu rin čio je, ta čiau sa vi tą 
dva sią iš sau go ju sio je Kau no dra mos te at ro Di džio jo je sce no je kal bė jo Kęs tu tis Ur ba.

PranoMašiotopremijašiemetskirtage
riausiaimetųvaikųbeipaaugliųknygai.Ja
tapoLinosŽutautėsknyga„Fer di nan
dasirPū“(„Almalittera“).L.Žutautė
užėmė garbingą sostą scenoje, buvo
padabintakarūna irnetgi sakė iškil
mingąkaralienėskalbą, labiau skirtą
suaugusiems vaikams:„Ar jums teko
kadastebėtiskaitantįvaiką?Pavyzdžiui,
įsitaisiusį ant plačiosmedinės palangės
arbanepatogiaisusiraičiusįfotelyje,nes
knygatokiaįdomi,kadnetnejautikūno
nepatogumų.Jiskairerankaapčiupinėja
fotelioranktūrįirsurandatengulintįsau
sainį,įsidedaįburnąirkramto...Sausainio
skonio jisnejaučia.Kamrūpisausainis,
kai kovoji su devyngalviu slibinu arba
sėlinitamsiuurvupaskuibūrįpiratųarba
skrendiįtolimąjąTandadriką.Staigavaiko
veiduperbėgašypsena,pasigirstapaleng
vėjimoatodūsis.Knygojevisada sutiksi
tokį, kuris prajuokina arba tokį, kuriam
mirtinainorisipadėti,arbanettokį,kuriam
rūpiskeltiriebųsprigtątiesiaiįpakaušį.

Jeitikrainėkartonematėteskaitančiovai
ko–jumsderėtųrimtaisusirūpinti.Galnet
nueitipasširdiesgydytoją...“

„Kodėl suaugusieji rašo knygas vai
kams?“–kartąpaklausiau savo septyn
mečiosūnaus.„Nesnoripasidalytituo,ką
žino...Irdar–išmeilės“–atsakėjis.Žino
ma,jisbuvoteisus.Dalytis–taigeriausia,
kągalimepadarytidėlvaikų.Dalytissavo
išmintimi,jeiesamejossukaupę.Dalytis
savo kvailystėmis, kad galėtume kartu
smagiaipasijuokti.Dalytispatirtimi,kar
taisįkyriaiirprikišamai,okartaisšykščiai
irtikpotrupinį.Dardalijamėsnuoskaudo
misirbaimėmis,nespatysjųturimetiek
daug,kadnesidalytitiesiogneįmanoma.
Dalijamėsirmeile,nestai–visakopra
džia.Knyga–taitarsisenadraugė,kuri
palengvinamūsųpareigądalytis.Irkaip
gera,patikimadraugėji leidžiasikartuį
nuotykius,kuriuosgalipatirtivosatvėrus
varteliusįvaikystėssodą.Aišku,šiameso

de–nevisadasaulėta.Čiakartaistrankosi
perkūnija,dažnaibūnaapsiniaukęirlyja,
senuosemedžiuosetūnopaslaptingikau
kai,ojaunimedeliainetikėtaigalivirsti
stebuklingomispupomis,užaugančiomis
ikipatdangaus...
Eitisuknyga–nevisadalengva.Kaip

neperžengiamikliuviniai,visdažniauiš
dygsta3Dfilmaiirinternetas,kompiute
riniaižaidimaiirįvairiausi„podai“.Okur
darmamosirtėčiai,įsikniaubęįforumusir
facebookus,paskendędarbuoseirkrizėse,
pasiklydętarpnoriuirprivalau,pamiršę
keliusįknygynusirbibliotekas.Nepaisant
to, tikiu, kadvaiko ir knygosdraugystė
ištvers bet kokius išbandymus.Nes juk
visos geros istorijos būna su laiminga
pabaiga“, –dalydamasi padėkos žodžiu
kalbėjorašytojaL.Žutautė.

TRAK TA TAS APIE SKAI TAN TĮ VAI KĄ – KA RA LIE NĖS KAL BA...
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ŠVIE TI MO IR MOKS LO 
MI NIS TE RI JOS DĖ ME SYS

Vaikų literatūros premiją jau nuo 
2004ųjų teikia ir Švietimo irmokslo
ministerija(ŠMM).Sveikindamašventės
dalyvius viceministrėGe no vei ta Kra
sauskienėkalbėjo:„DžiuguTarptautinės
vaikų knygos dienos proga pasveikinti
visusLietuvosvaikųrašytojus,vaikiškų
knygų iliustratorius,vertėjus, leidėjus ir
bibliotekininkustodėl,kadjienuoširdžiai
didžiąją savogyvenimodalį skiria vai
kamsirjųdžiuginimui.Knyganetikugdo
bendražmogiškąsiasvertybes,betdažnai
atveria žmogui nematytą kelią, padeda
suprastikitokįgyvenimą.Priešdevynerius
metusŠMMįsteigėVaikųliteratūrospre
miją,kuriostikslas–skatintiLietuvosra
šytojuskurtiaukštomeniniolygiokūrinius
vaikamsirpopuliarintivaikųliteratūrą.“
Tarptautinėjevaikųknygosdienosšventė
jeŠMM2012m.vaikųliteratūrospremiją
įteikėrašytojaiVileiVėlužknygą„Kaip 
mes išgarsėjome“ irVilniaus apskrities
AdomoMickevičiausviešosiosbibliote
kosSkaitytojųaptarnavimocentrovyriau
siajaibibliotekininkeiMar tai Ru dy tei.

aptarnavimo centro vyriausiosios bib
liotekininkėsM.Rudytės veikla apima
skaitymo,vaikųliteratūrospopuliarinimą
netikVilniuje,betirVilniausapskrityje.
M.Rudytėkūrybiškaiintegruojaskaitymą
sutokiomiskūrybosformomiskaipdailė,
muzika,vaidyba,improvizacija.Jirengia
išradingusknygųpristatymus, garsinius
skaitymus, edukacinius projektus.Kita
svarbiM.Rudytės veikla – bendradar
biavimas suugdymo įstaigomis, biblio
tekomis,vaikųliteratūrosspecialistaisiš
Lietuvosiružsienio,dalijimasispatirtimi
įvairiuose seminaruose, dalyvavimas
metodinėje veikloje.M.Rudytė aktyvi
Tarptautinėsvaikųirjaunimoliteratūros
asociacijosLietuvosskyriausnarė.

ŠIL TI SU SI TI KI MAI...

„Autorius,rašydamasknygą,niekuomet
negalvojaapiepremijas.Jisgalvojaapie
skaitytoją ir tai, kaip jamperteikti savo
mintis,jausmus,savopasauliosupratimą.
Tikvėliau,kadknygapasiektųskaitytoją,
dar reikia, jog ji įgytųfizinį pavidalą ir
pasklistų...Tuometpriejosprisidedalabai
daugžmonių,betnetirjųdarbasnueitų
niekais,jeigunebūtųskaitytojų,todėlaš
esubegalolaiminga,galėdamadalyvauti
tokioje šventėje, kuri ugdo skaitytojus.
Literatūrospremija–taisvarbusdėmesys
vaikų literatūrai ir skaitytojų ugdymui.
Jeigubusskaitytojų–būsimeirmes...“–
tvirtinoV.Vėl.

Ra šo te tik vai kams?
Ne, esu parašiusi ir romaną suaugu

siesiems„Kurvasaraamžina“.

Ko dėl nu ta rė te ra šy ti ir vai kams? Ar ra šy ti 
vai kams – ypa tin ga?
Rašyti vaikams – daug žaismingiau,

linksmiau,įdomiau...Vaikuspažįstu,nes
esumokytoja,betesumokytojatodėl,kad
manbegaloįdomūsvaikai.

Vie na me iš ap sa ky mų ra šo te apie itin už si -
ė mu sią moks li nin kę ma mą, ku ri ne tu ri lai ko 
vai kams – ar ra šo te apie sa ve?
Ne,šisapsakymasdaugiaukalbaapie

manomokinius.Irapskritaiapiešiuolai
kiniusvaikus...

Ko kio am žiaus vai kams skir ta kny ge lė? 
Galimasakyti,kadjiskirta6–7klasių

mokiniams.

Koks yra šian die ni nis vai kas?
Jisyrabegalosmalsus.Irmesbereika

loteigiame,kadšiandienvaikainemėgsta
knygų.Ašvisadasakiau ir sakysiu,kad
vaikai skaito knygas, tereikia juos nu
kreipti jiemspriimtina linkme ir tuomet
užaugsmėgdami knygą. Jie patys turi
pajustiskaitymomalonumą.

Ko pa lin kė tu mė te sa vo skai ty to jams?
Palinkėčiauprisiliestipriekuodaugiau

knygų.Šiuometuįbibliotekąateinadau
giaukaip400darnelankančiųmokyklos
vaikučių. Jie atkeliauja drauge su savo
tėveliais, todėl šeštadienius vadiname
vaikųirtėveliųdiena.Mažiejiskaitytojai
begalomėgstaknygas, tik jiems reikia
šiektiekpadėti.

Ko kių kny gų ieš ko vai kai?
Mažieji – kuo spalvingesnių. Paaug

liukai knygose ieško savo gyvenimo
atspindžių.Ovyresniejimėgstaknygas,
kuriosedaugfantazijos.Manau,jogtaip
yratodėl,kadstingaknygų,atitinkančių
jų tikrovišką gyvenimą.Todėl jie ieško
kitokiopasaulio.



ŠventėbaigėsirežisierėsInesosPaliu
lytėsdviejųdaliųspektakliumažiems ir
dideliems „Astrida“, kuriame rašytoja
AstridaLindgrenpatarėvaikams:„Ver
kite,vaikai,verkiteišvisųjėgų!Irdar
daugiaujuokitės!“

AušraŽIDŽIŪNIENĖ

Vaikų literatūros premijos laureatė 
V.Vėlantrojojeknygojevaikams„Kaip
mes išgarsėjome“ subtiliai, psichologiš
kaiirmeniškaiįtaigiaiatskleidžiatėvųir
vaikų,bendraamžiųtarpusaviosantykius.
Trijuoseknygosapsakymuoseiškylana
mų,Tėvynės,kalbos,emigracijostemos. 
V.Vėl,būdamapatyrusipedagogė,lietu
viųkalbosmokytoja,pasakojanetikėtas
paaugliųgyvenimo situacijas, nutinkan
čiuskonfliktus.Rašytojaatskleidžia,kad 
pasaulissudėtingasnuomažens,osvar
biausiayradvasinėsvertybės,bendražmo 
giškidalykai,istorinėpraeitis,kuriąišsau
gotigalitikmylintissavokraštąvaikas.
Vilniaus apskritiesAdomoMickevi

čiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų

Ką pa lin kė tu mė te sa vo skai ty to jams?
Skaitytojams palinkėčiau būti links

miems,džiaugtisgyvenimu.Ir...džiaugtis
žiemanettada,kaijiužsitęsia...

Ką jums reiš kia ši pre mi ja?
Taireiškia,kadmanoknygaplačiaupa

sklis,jąperskaitysdaugiauvaikų.
Esubegalodėkingaužšįįvertinimą.



„Dėkojulikimui,kadvisąsavodarbin
gągyvenimotarpsnįgalėjauskirtivaikų
literatūraiirvaikams.Taippatbegalodė
kingatiemsžmonėms,sukuriaismanteko
dirbti.O labiausiai dėkoju vaikams, su
kuriaistekoorganizuotibegalesrenginių,
susitikimų.Manatrodo,kadšiojesalėje
sėdidaugybėžmonių,kuriųgalvosetebe
gyvenanykštukas.Manjisikišiolgyvena.
Irneleidžiapasenti.„Apči“–nykštukas
galvojepabudo...“–kalbėjoM.Rudytė.

Ką Jums reiš kia ši pre mi ja?
Taivisomanodarboįvertinimas.Baigu

siuniversitetądirbutamepačiamedarbe
irnetgi tamepačiameskyriuje– jau37
metai.Visasmanogyvenimas–taidarbas
suvaikaisirvaikųliteratūra.

Ko kių at si lie pi mų iš vai kų iš girs ta te?
Sulaukiudaugvaikųpadėkų.Gatvėje

net nustembu, kiek daug žmoniųmane
pažįsta,kiekdaugsveikinasi...Matyt,ne
mažaikartųužaugomanoakyse...
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