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Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά
Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2011
Ανακοινώθηκαν

χθες
παθεοδώρου που ψήφισαν το βιβλίο
"λ,υ» emeus
από τη ∆ιεύθυνση
«Τσόκο µπλοκ» της Ελ. Πριοβόλου
Γραµµάτων
της Γενικής (Εκδόσεις Καστανιώτη).
∆ιεύθυνσης
Σύγχρονου Στην εικονογράφο Μυρτώ ∆εληβοριά
Πολιτισµού
και στο συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου
για το έργο « Η πόλη
του ΥΠΠΟΤ τα Κρατικά Βραβεία
Ι3Η§*Ι
που
έδιωξε
τον
πόλεµο» (εκδόσεις
Παιδικού Βιβλίου 2011, που αφορούν
a Αλκηοιη Koas**6
στις εκδόσεις έτους 2010, στα
Πατάκη) απονέµεται κατά πλειοψηφία
το Βραβείο Εικονογραφηµένου
οποία κατέληξε η Επιτροπή Κρατικών
Βραβείων Παιδικού Βιβλίου από
Παιδικού Βιβλίου. Η επιτροπή αναφέρει
τον «βραχύ κατάλογο» των υποψηφίων
µεταξύ άλλων: «Εξαιρετικό
προς βράβευση έργων. Αξίζει
κείµενο και ως προς την ιδέα αλλά
να σηµειωθεί
ότι όλα τα βραβεία
και ως προς τον τρόπο ανάπτυξης
απονεµήθηκαν κατά πλειοψηφία.
του, µε γραφή άµεση, σηµερινή, γεµάτη
Έτσι, το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού
ιδέες, που έχει ροή, χιούµορ
Βιβλίου απονέµεται
κατά
και φαντασία και αποφεύγει «εύκολα»
πλειοψηφία στον Χρήστο Μπουλώτη
και κοινότυπα µονοπάτια. Εικονογράφηση
για το έργο «Τα πολύτιµα σκουπίδια
µε χαρακτήρα και ρυθµό,
που εναρµονίζεται
ανεπιτήδευτα
µε
του κυρίου No » (εκδόσεις Ελληνικά
το κείµενο, δίνοντας ένα δυνατό και
Γράµµατα)
γιατί σε αυτό «µε την
ολοκληρωµένο
συνολικό αποτέλεσµα.
αφηγηµατική
τεχνική του µαγικού
Ένα αποτέλεσµα συµπαγές, που
ρεαλισµού που συναιρεί το καθηµερινό
µε το θαυµαστό,
µε γρήγορη
δίνει την αίσθηση ότι κείµενο και εικόνα
δηµιουργήθηκαν
από το ίδιο
αφήγηση πολλές φορές ανατρεπτική,
µε φαντασία και µε χιούµορ θίγονται
πρόσωπο».
Μειοψήφησαν
οι κκ. Λαδά, Νίκα
καίρια κοινωνικά προβλήµατα
και
και Παπαθεοδώρου
που ψήφισαν το
καταστάσεις
της σύγχρονης
ζωής,
Σταµατιάδη
όπως είναι η οικολογία, ο καταναλωτισµός.βιβλίο των Ντανιέλας
η φθορά. Αναδεικνύεται
παράλληλα
(εικονογράφου)
και Κυριάκου Χαρίτου
(συγγραφέα) «To βιβλίο των δικών
η σηµασία του παρελθόντος,
σου Χριστουγέννων»(
Εκδόσεις
της παράδοσης και της τέχνης
ενώ προβάλλεται
µε ποιητικό
και
Μεταίχµιο).
παιγνιώδη τρόπο η αναγκαιότητα της
Τέλος το Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων
για Παιδιά απονέµεται κατά πλειοψηφία
συλλογικότητας
για την αλλαγή των
στην Αλκηστη Χαλικιά για
συνθηκών διαβίωσης»,
αναφέρει η
το έργο «Στο πάρκο µε τα ζώα» (εκδόσειςΜαρία Παπαγιάννη
Επιτροπή στο σκεπτικό της.
Καλειδοσκόπιο). «Η επιτροπή
Μειοψήφησε
η κα Κανατσούλη
To ∆έντρο
συµφώνησε ότι το συγκεκριµένο
βιβλίο
και ψήφισε «To κρυµµένο νερό» της
το Μονάχο
Λιλής Λαµπρέλλη,
εικονογράφηση
εκφράζει µία νέα, πρωτότυπη
Φωτεινής Στεφανίδη (εκδόσεις Πατάκη).αντίληψη σε σχέση µε τα βιβλία γνώσεων
που αφορούν τις εικαστικές τέχνες.
σαλονίκης
To Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού
Η πρωτοτυπία
του έγκειται
βεται τις γνωστικές,
αναγνωστικές
4. Βασιλική Νίκα, Κριτικός-Επιµελήτρια
Λογοτεχνικού Βιβλίου πηγαίνει - κατά αφενός στην συγκρότηση και παρουσίασηκαι αισθητικές εµπειρίες του».
Εκδόσεων Παιδικής Λογοτεχνίας
πλειοψηφία - στη Μαρία Παπαγιάννη
του εικαστικού υλικού του και
Την Επιτροπή Κρατικών Βραβείων
για το έργο «To δέντρο το µονάχο»αφετέρου στην ευφάνταστη
χρήση
Παιδικού Βιβλίου αποτελούν:
5. Σούλα Οικονοµίδου,
Επίκουρη
(εκδόσεις Πατάκη) όπου «Η
λογοτεχνικών
κειµένων διαφορετικού
1. Αντα Κατσίκη,
Καθηγήτρια
Καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου
αφήγηση είναι κλασική και τριτοπρόσωπη. ύφους τα οποία και ελκύουν τα
Θράκης
Η δυναµική της πλοκής
παιδιά στο ίδιο το θέµα του βιβλίου.
Αθηνών, ως Πρόεδρος
6. Αρης ∆ηµοκίδης, Συγγραφέας
τα ζώα αλλά και τα εξοικειώνουν µε
και η παραστατική
απεικόνιση των
2. Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια
7. Βασίλης Παπαθεοδώρου,
Συγγραφέας
χαρακτήρων, ενηλίκων και παιδιών,
διαφορετικά
είδη λογοτεχνίας.
Σηµαντικό
Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης,
συνθέτουν µια σύγχρονη ηθογραφία
στοιχείο της επιτυχίας του
ως Αντιπρόεδρος
8. Έφη Λαδά, Εικονογράφος
που διαποτίζεται
από τη στιλιστική
βιβλίου αποτελεί το συνολικά ανάλαφρο
3. Ανδρέας Καρακίτσιος, Κριτικός
9. Πέτρος Μπουλούµπασης,
Εικονογράφος
λεπτότητα της Μαρίας Παπαγιάννη».
ύφος του, το οποίο δεν βαραίνει
Παιδικής Λογοτεχνίας-Καθηγητής
Μειοψήφησαν οι κκ. Λαδά και Πατον αναγνώστη αλλά, αντίθετα, σέΑριστοτελείου
Πανεπιστηµίου
Θεσ¬
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