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Giv dem bøger 
  Giv dem vinger

Velkommen 
 som medlem af

Bliv medlem
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark 
er en forening for alle der interesserer sig 
for børne- og ungdomslitteratur. 

Selskabet udgør den danske afdeling af den 
internationale organisation International 
Board on Books for Young People (IBBY) og 
tilbyder et omfattende nationalt og inter-
nationalt, tværfagligt netværk. 

Som medlem får du
v  Tidskriftet Klods Hans 4 gange  årligt.
v	 Adgang til et globalt, tværfagligt  
 netværk.
v  Indblik i børnelitteraturens og  
 læsningens verden.
v  Invitationer til nationale og inter-
 nationale arrangementer, kurser,  
 møder m.v. 

Og du støtter IBBYs arbejde for at fremme 
børns læsning og formidle børne- og  
ungdomslitteratur. 

Meld dig ind via www.ibby.dk 
 

Årligt kontingent:
Private              kr. 250,-
Pensionister/studerende           kr. 175,-
Institutioner                           kr. 650,-

Illustrationer: Martine Noring

Nye medlemmer modtager billedbogen
Malala - pigen som kæmper med ord
(Hjulet) i velkomstgave.. 



Hvad er IBBY? 
IBBY (International Board on Books for 
Young People) er en non-profit organisation, 
grundlagt i 1953, i dag med nationale sektioner 
i ca. 80 lande. IBBYs formål er at give børn 
og unge adgang til bøger, uanset hvor de 
lever, og at lade bøgerne bygge bro mellem 
mennesker og kulturer. 

Medlemmerne er forfattere, illustratorer, 
bibliotekarer, pædagoger, forlæggere, 
forskere og andre som tror på børnebogens 
betydning for børn og unge i hele verden. 
IBBY udgør således et globalt, tværfagligt 
netværk. Se www.ibby.org

Hvad gør IBBY?
v Støtter læsefremmende projekter  
 gennem IBBY-Asahi Reading 
  Promotion Award. 
v Skaffer bøger der kan give trøst,  
 håb og tro på fremtiden, til børn i  
 katastrofeområder og børn der er  
 flygtninge (biblioterapi). 
v Støtter møder, kurser, workshops m.v. 
v Skaber opmærksomhed om nogle  
 af verdens fremmeste forfattere og  
 illustratorer gennem Hans Christian  
 Andersen Award. 
v Fremhæver børnebøger af høj  
 kvalitet gennem kataloger som  
 IBBY Honour List og Outstanding  
 Books for Children with Disabilities.
 

v Afholder hvert andet år verdens- 
 kongres med et omfattende fagligt  
 program – i aug. 2016 i New Zealand.
 v Udgiver tidsskriftet Bookbird med  
 artikler og nyheder om børne- 
 litteratur verden over. Se www. 
 press.jhu.edu/journals/bookbird

Selskabet for Børnelitteratur
 v Udgiver hvert år fire numre af Klods  
 Hans med stof fra børnelitteraturens  
 verden. 
v Uddeler årligt Klods Hans-prisen til  
 en person der har gjort noget særligt  
 for at formidle børne- og ungdoms- 
 litteratur.
v Udpeger medlemmer til Kulturmini- 
 steriets indstillingskomiteer for  
 forfatterprisen og illustratorprisen.
v Bliver brugt som rådgivende organ  
 vedr. børnelitteratur og -kultur.
v Arrangerer faglige møder med fx  
 forfattere, illustratorer og formid- 
 lere, udstillinger, kurser m.v.
v Samarbejder med danske og inter- 
 nationale organisationer og institu- 
 tioner.
v Sender danske bidrag til illustrator- 
 udstillinger i en række lande.
v Indstiller forfattere, illustratorer og  
 værker til internationale priser og  
 kataloger.

v Læs mere på
 www.ibby.dk
 www.facebook.com/ibbydenmark
 Kontakt os på 
 info@ibby.dk

Bestyrelsen 2015/16
Lis Andersen, Bjarne W. Andresen, Janne 
Bech, Julie Dufour Wiese, Merete Flensted 
Laustsen, Eline Mørch Jensen, Lise Jæger, 
Martine Noring, Vagn Plenge (formand), 
Kent Poulsen.
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