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της σύγχρονηςζωής και αναδεικνύεται
παράλληλαn σηµασίατου παρελθόντος,
της παράδοσης και της τέχνης,
ενώ προβάλλεται µε ποιητικό
και παιγνιώδητρόπο n αναγκαιότητα
Ο Χρήστος
Μπουλώτης
και το
οποία αηέοπααε το βραβείο βιβλίου της συλλογικότητας για την αλλαγή
έργο του "Τα πολύτιµασκουπίδιατου
γνώσεων για παιδιά µε το έργο της
των συνθηκώνδιαβίωσης".
κυρίου No" (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα) "Στο πάρκο µε τα ζώα" (εκδ. Καλειδοσκόπιο).
To βιβλίοτης κ. Παπαγιάννη"αξιοποιεί
απέσπασαντο βραβείο παιδικού
ένα θέµα γνωστό στο εφηβικό
λογοτεχνικού βιβλίου των Κρατικών
µυθιστόρηµα, τον άλλο, τονόΊαφορετικό,
To σκεπτικό της επιτροπής
ΒραβείωνΠαιδικού Βιβλίου2011.
εντάσσοντάς τον όµως σε
Η λίσταµε τους βραβευθέντες που
Η ΕπιτροπήΚρατικών Βραβείων
µια καινούργια, πρωτότυπηοπτική",
ανακοινώθηκεαπότη διεύθυνσηΓραµµάτων
Παιδικού Βιβλίου, που απαρτίζεται
ενώ το βιβλίοτων Μυρτώ ∆εληβοριά
της γενικής διεύθυνσης Σύγχρονου
από τους Άντα Κατσίκη,Μένη Κανατσούλη,
και Αντώνη Παπαθεοδούλου αποτελεί
Πολιτισµού του υπουργείου
Ανδρέα Καρακίτσιο, Βασιλική
ένα "εξαιρετικό κείµενο και ως
Πολιτισµούκαι Τουρισµούαφορά ης
Νίκα, Σούλα Οικονοµίδου, Άρη
προς την ιδέα αλλά και ως προς τον
εκδόσεις του έτους 2010. Περιλαµβάνει
∆ηµοκίδη, Βασίλη Παπαθεοδώρου, τρόπο ανάπτυξής του και n εικονογράφησή
επίσης τη Μαρία Παπαγιάννη Έφη Λαδά και Πέτρο Μπουλούµπαση,
του διαθέτει χαρακτήρα
και το έργο της "To δέντρο το µονάχο"
έδωσε στη δηµοσιότητα, όπως
και ρυθµό, που εναρµονίζεται ανεπιτήδευτα
(εκδ. Πατάκη), πουαπέσπασετο
επιτάσσει n νέα νοµοθεσία που διέπει
µε το κείµενο, δίνοντας ένα
βραβείο εφηβικού-νεανικού λογοτεχνικού τον θεσµό των βραβείων,το σκεπτικό
δυνατό και ολοκληρωµένο συνολικό
βιβλίου,την ΘκονογράφοΜυρτώ
της βράβευσης, επισηµαίνοντας αποτέλεσµα".
∆εληβοριά και τον συγγραφέα
ότι όλα τα βραβεία απονεµήθηκαν Τέλος για το βιβλίο της κ. Χαλίκια
Αντώνη Παπαθεοδούλου, οι οποίοι
κατά πλειοψηφία.
τα µέλη της επιτροπής σηµειώνουν
κέρδισαν το βραβείο εικονογραφηµένου Συγκεκριµένα για το βιβλίο του κ.
on "εκφράζει µία νέα, πρωτότυπηαντίληψη
παιδικού βιβλίου για το έργο
Μπουλώτη τα µέλη της επιτροπής
σε σχέαη µε τα βιβλία γνώσεων
"Η πόληπουέδΊωξετον πόλεµο"(εκδ. αναφέρουν ότι "θίγονται καίρια κοινωνικά που αφορούν τις εικαστικές τέχνες".
Πατάκη) και την Άλκηστη Χαλίκια, n
προβλήµατακαι καταστάσεις

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

"f

JWafo Η
/

Κ0(αΦ

%am*m j ^

www.clipnews.gr

J J1

¦

«Πολύτιµασκουπίδια»

