
 
 
 
Cafemøde om klimalitteratur til børn og unge 
 
 
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark inviterer til paneldebat mandag 7. oktober kl. 16.00 
på Hovedbiblioteket i København (Salonen i stueetagen). Til debat er blandt andet spørgsmålene: 
 

• Hvordan forholder børne- og ungdomslitteraturen herhjemme til klodens klimaforandringer?  
• Kan voksne – forældre, bedsteforældre, lærere, bibliotekarer - formidle de barske realiteter 

om polerne der smelter og arter der uddør uden at tage modet fra børnene og de unge?  
• Hvordan undgår vi klima-angst og handlingslammelse? 
• Kan børne- og ungdomsbøger være med til at indgyde børn og unge mod på en bedre 

fremtid - og måske endda engagere dem som demokratiske og aktive samfundsborgere?  
 
I panelet sidder:  
 

• Selma Montgommery, klimaaktivist i #FridaysForFuture 
• Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet 
• Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaekspert  
• Ida-Marie Rendtorff, forfatter til bl.a. Kloden under vand og Isens hjerte 
• Dorte Lilmose, forfatter til bl.a. Ikke 100 % normal 

 
Mødeleder: Nanna Gyldenkærne, forfatter og bl.a. redaktør på novellesamlingen Fimbulsommer. 

 

Tid: Mandag den 7. oktober kl. 16-17.30 

Sted: Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade 15. Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig. 

 

Vel mødt! 



Om Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark 

 
IBBY står for ”International Board on Books for Young People” og er en international forening af 
frivillige, der arbejder for at bringe bøger og læsning til børn, fremme produktion af og kendskab til 
børnelitteratur i hele verden, m.m..  
 
IBBY blev stiftet i 1951 af Jella Lepman, der efter at have levet som flygtning i England under  
2. verdenskrig, vendte tilbage til Tyskland. I det krigshærgede München tog hun i 1948 initiativ til 
opbygningen af Internationale Jugendbibliothek. Det var hendes overbevisning, at bøger kan give 
børn forståelse for mennesker i andre lande, bygge bro mellem kulturer og fremme dialog og fred, 
og i 1951 samlede hun børnebogsfolk fra hele verden til stiftelsen af IBBY. 
 
IBBY har for tiden en medlemsforening i 77 lande verden over. I 1956 stiftedes den internationale 
børnebogspris, H. C. Andersen-prisen, i 1957 begyndte tidsskriftet Bookbird at udkomme i 
samarbejde med IBBY, og i 1967 afholdtes den første internationale Biennale for børnebogs-
illustratorer i Bratislava, ligeledes i samarbejde med IBBY. 
 
IBBY Danmark blev oprettet i 1964 efter T Jella Lepman havde besøgt Danmark. I 1976 fik 
foreningen navnet Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Selskabets medlemmer består  
dels af enkeltpersoner, dels af institutioner, organisationer, biblioteker, forlag og faglige foreninger. 
Personlige medlemmer er f.eks. børne- og skolebibliotekarer, boghandlere, børnebogsforfattere og -
illustratorer, børnebogskritikere og forskere. 
 
Selskabet for Børnelitteratur arbejder for at formidle dansk børnelitteratur i udlandet og herhjemme, 
bl.a. ved at fylde den danske del af paletten til internationale og danske messer og festivaller der 
omhandler børne- og ungdomslitteratur. Selskabet er et unikt tværfagligt netværk, hvor 
børnelitteraturen diskuteres på tværs af fag. Selskabet er den danske afdeling af den internationale 
organisation IBBY. 
 
 
 
Se mere på www.ibby.dk og  www.ibby.org 
 
Pressekontakt: Eline Mørch Jensen, eline.moerch@gmail.com eller Tel: 2171 7027 
		


