
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBBY — International Board on Books for.Young People

 העמי□ בין להבנה ה״ועד היה לנוער הטוב לספר בינלאומי לארגון הראשון הגרעין
 שלו החיה והרוח יוזמתו השנייה. העולם מלחמת אחרי שנוסד ילדים", ספרי ע״י

 בכנס ,1953 בשנת הארגון קבל והרשמית הסופית צורתו את לפמן. :ילה חיתה
ם — ! בציריך ראשון היוזמת. של מגוריה מקו

ו ת ר ט  הפצת באמצעות וארצות עמי□ בין הדדית להבנה לתרום הארגון של מ
 אמנותית ברמה וציור ספרות ביצירות תומך הארגון ונוער. ילדים בין הטוב הספר

 ועל הנ״ל החומר של הפצתו על משפיע הצעירים, לקוראי□ המיועדים גבוהה,
 לאומיות צבוריות, ספריות בהקמת פעולה משתף הארגון — נות.1.ש כשפות ת־־גומו

 אנשים של המתמדת ולהשתלמות□ להשכלתם דואג ולנוער, .לילדים ובינלאומיות,
מתאימים. ספרים להוצאת וכן קוראים, ילדים עם במגע הבאי□

 מוסדות כוללי□ אלה סניפים לארגון. סניפים שונות במדינות נפתחו השנים במשך
הארץ. באותה זה בשטח הפועלי□ ,ואישים

 כלשהו לאומי לסניף זיקה ללא .אישית, גם להיות יכולה בארגון חברות
 מומחי□ אנשי□ שליחת על )נוסף סניף כל לשנתיים, אחת כללי כנס עורך הארגון

 טובי רשימת ואת נציגיו את לכנס שולח ובאמנות( בחינוך בספרות, ש□ ידועי
לנוער. שלו הספרים
 משלח מארגן מידע, אוסף הסניפים, בין מתאם משמש הארגון .של הפועל הועד

 הדו־שנתיים, הכנסים את מכין ; הסניף נפתח טרם בהם לארצות, וכן לסניפים חומר
ולמתרגמים. להוצאות למוסדות, לאישים, ייעץ משמש
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בעולם משום

ומצילתײם״( )״חלילי□

ם עם שירי לקט FLUTES and CYMBAI S” ■ ^ריידיח vimbals . לילדי

; נ ו א ה מ דנ ר ס ז־ ה י

ם עמודים, 97 י עמוסי ר י ® רב־חן, בספר כלולים ערש, ושירי ילדים ש ט  המעו
ת חלקם Shirley Hughes בידי א » יצירות כדרך שם, עלומי מחברים מ ב  ר

□  ברבומ■ נעשו והם שם, ידועי משוררים של עטם פרי הם חלק□ הפולקלור, מתחו
□ סון, אלפרד לורד :מחבריהם בין כולו. העם לנחלת הימי  בלייק־יוז^ ויליאם טני

■I® לאורנס. ה.
ה לקט ה ז ת ערך ורבת מפוארת אנתולוגיה מהוו דו  העור® של עבודתו לדרך הו

ת: שלושה על־ידי )לדעתי( שהונחתה עקרונו א א. B והקפיד בעלילה, או במוטיב העיקרי שערכם שירים, בספרו כלל לא הו

ה היצירות של משובחת איכות  שור® כי העת, כל שזכר דומה, ספרותית. מבחינ
א "אנתולוגיה" המושג לקט ביוונית הו  הו® משירי־הספר שיר כל ואכן, פרחים׳. ׳
תי. לירי ציץ־חן «־|| אמי

א ב. ת ערך הו לה זו ועריכה נושאיהם, פי על השירי□ א א|| על ביותר מקי ר הו ה
 נושאי־מפת^ן שמונה שה□ שערים, שמונה בספר עצמו. הקורא הילד או המורה
ם השירי□ ומנגינות׳ ׳מילים סקי קה עו  המכו| וכפר׳, ׳עיר ; הגורמים שני שבין בזי
ה על עומדים וכולם מתאר, אופי בעלי שירי□ פי סי י  ׳במעמ ;אנגליה ארץ של הפי
□ המראות, ובמכלול השנה בעונות המטפל מדור, — השנה׳  והאותות הסמלי

ת כל המציינים ה שכל מובן, מהן. אח תן ז שפ| הילד אל המדבר שירי, בלבוש ני  ב
ם, כניסה׳ ׳רשות מתן כדי תוך א הלונדוני, ברחוב שלידת□ לביטויי הו  מקום־חיותנ ו

ם המדורים חמשת ם׳, ׳רוח : ה□ האחרי מי  וחור ׳אד□ ממנו׳, והרחק ׳בבית ו
f אחרים׳. וחגי□ המולד ו׳חג קדם׳ ׳בימי c

ם בשירים בחר העורך ג. מי אי ת מ  היסו ביה״ס של הביני□ בכיתות לילדי□ ה
ה : לומר יכול אינו הילד ו׳(. — ג׳ )גילאי ת בשביל ׳ז קו .תינו .  ׳ :לטעון או ׳. .

השירי□׳. את מבין לא אני לי. קשה ח לא העורך כי לציין, הראוי מן ת זנ  אנתולמ לטענם אף ויצר הרך, הגיל בני א
וחצוצרות"(. )"תופי□ .“Drums and Trumpets” בשם דומה במתכונת
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ו ת ו ל ו ע פ מ  כין מסחר קשרי מעודד הוא מולי"□. ע□ הדוק קשר ארגון ; :י
 מגמתו מודרניים. מופת לספרי תרגומים לעודד במגמה שונות בארצות הוצאות

 גשרים ליצור עשויי□ אשר הספרים, אות□ הוצאת על להשפיע הארגון של האידאית
 < התרבותית לירושת□ הצעיר הקורא ובין הלאומית, למסורתו הצעיר הקורא בין
האחרים. העמים של

 אנדרסן. ה״כ של הולדתו יום באפריל, בשניים לילד", .הספר "יו□ הנהיג הארגון
 הטוב הספר של ולצייר למחבר הכנס, במסגרת שנתיים, כל ניתן אנדרסף׳ "פרס

 ספרי מבחר רשימת מצרפים הפרס בעל של לשמו השנתיים. במשך שהופיע ביותר,
־ הזוכה נבחר ושמהם לארגון, זו למטרה שנשלחו ולשון, ארץ כל של ונוער ילדים
התרגום. ליוזמת בהנעה גם עפ״ר משמשת זו רשימה בפרס.

ואחרים. קסטנר ארוך לינדגרן, אסתררד בעבר. הפרסי□ מקבלי בין
 בלוכסמבורג, בפלורנץ, בשטוקהולם, בוינה, בציריך, הכנסים התקיימו כה עד

* ובבולוניה. באמריסבילה בלובלינה, במדריד, בהמבורג,
 ילדים ספרות של ולביבליוגראפיה לביקורת המוקדש רבעון לאור מוציא הארגון ,

 ; הארגון של החיה ורוח היוזמת Bookbird בשם האנגלית, בשפה בעולם, ונוער
וכמחנכת. כאד□ מאוייה התגשמות היה — הארגון שנה. לפני נפטרה

טרסי אסתר ד״ר

      


