AZ ÉV GYEREKKÖNYVEI
Az ÉV GYERMEKKÖNYVE díjat az IBBY (International Board on Books
for Young People, Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar
Szekciója ítéli oda az előző év legjobb, legsikeresebb új magyar
gyerekkönyveinek, illetve azoknak, akik kiemelkedőt nyújtottak a
gyerekeknek szóló irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely
részterületén. A díj célja a magyar gyerekirodalom alkotóinak
elismerése és elismertetése.
Díjazottak – 2020
AZ ÉV GYEREKKÖNYV ÍRÓJA (12 év alatti kategória)

Zalka Csenge Virág (Ribizli a világ végén – Móra Könyvkiadó)
Zalka Csenge Virág a gazdag magyar népmesekincsből válogatott
Ribizli a világ végén című kötetében. Felkutatta és összevetette a
különböző meseváltozatokat, s a mai gyerekek számára is élvezetes
módon meséli őket újra.

AZ ÉV IFJÚSÁGI KÖNYV ÍRÓJA (12 év feletti kategória)
Huszti Gergely (Mesteralvók hajnala – Ciceró Könyvstúdió)
Egykor a mesteralvók viselték az alvás terhét az emberek helyett, kik
éjjel-nappal boldogan dolgozhattak és mulathattak. A Vasháborúban
azonban a mesterek végleg elhagyták az embereket… azóta az
álomtalan álom szedi áldozatait.
A tizenhét éves Milán visszahúzódó fiú, akit leginkább a hackerség
érdekel. Nagydumás haverja ráveszi, hogy egy spam üzenet nyomába
eredjenek, ami nem várt következményekkel jár. Miló egy mágikus
világban találja magát, ahol nem elég kiállnia a megpróbáltatásokat,
de saját, rejtett képességeit is fel kell fedeznie.

AZ ÉV ILLUSZTRÁTORA

Paulovkin Boglárka (Majoros Nóra: Az orrszarvú és a madarak –
Pozsonyi Pagony)
Majoros Nóra új könyvében két mese található, amely Afrika
varázslatos tájaira kalauzolja az olvasókat. A történetekben fontos
szerepet kap a barátság. Paulovkin Boglárka gyönyörű illusztrációi
díszítik a kötetet.

AZ ÉV FORDÍTÓJA

Havasi Attila és Varró Dániel (T. S. Eliot: Macskák – Pozsonyi Pagony)
T. S. Eliot verseit évtizedek óta világszerte olvassák a macskatartók, s a
musicalnek köszönhetően is sokan megismerték a Macskákat. A szerző
macskákról szóló játékos verseit ezúttal új kiadásban olvashatjuk,
Havasi Attila és Varró Dániel fordításában.

AZ ÉV LEGINNOVATÍVABB KÖNYVE
Hogyne szeretnélek! (Shakespeare szonettjeit újrafordította Papolczy
Péter - Tilos az Á könyvek)
A világirodalom legismertebb drámaírója, William Shakespeare lírai
műveket is hagyott az utókorra. 154 szerelmes szonettje épp olyan
titokzatos, mint Shakespeare egész személye.
A szövegek most három hangon szólalnak meg: modern átiratban,
klasszikus fordításban és eredeti nyelven.

A diákzsűri által választott könyvek:
AZ ÉV GYEREKKÖNYV ÍRÓJA (12 év alatti kategória)
Bán Zsófia (Vagánybagoly és a harmadik Á – avagy mindenki lehet
más – Pozsonyi Pagony)
Ebbe az osztályba jár Nemhanemka, Pipacs Vili, Kasza Blanka, Varga
Liza, Hirlemon Bonifác, Biliboc Valentin, Hardtmuth - Kohinoor és
Lakatos Sanyika is. Ahányan vannak, annyi-félék!
Van egy szuper tanító nénijük, Mimi néni, aki mindig mindent
megold. De van, amikor Mimi néni sem elég: ilyenkor lép a színre
Vagánybagoly, aki ott él az iskola melletti erdőben, mindent tud,
mindent lát, mindent ért, és segít a gyerekeknek. Vagyis
Vagánybagoly egy igazi szuperhős!
AZ ÉV IFJÚSÁGI KÖNYV ÍRÓJA (12 év feletti kategória)
Berg Judit (Az őrzők – Ecovit Kiadó)
Berg Judit izgalmas krimijében a szereplők lépten-nyomon a
történelem és a művészettörténet érdekfeszítő tényeibe,
eseményeibe botlanak, miközben két nyomozó, néhány bűnöző és
egy csapat elszánt magyar középiskolás élete tíz napra összefonódik,
hogy a néhol vicces, máshol félelmetes, váratlan fordulatokban
gazdag történet végén minden mozaikdarab a helyére kerüljön.

AZ ÉV LEGINNOVATÍVABB KÖNYVE
Lőrinc László: 25 szelfi az Árpád-korból (Kolibri Gyerekkönyvkiadó)
Honfoglalás, csata, királyi esküvő – vajon milyen szelfiket posztoltak
volna ezekről az eseményekről Árpád-kori eleink, ha íj, bárd és lúdtoll
helyett okostelefont tartanak a kezükben? És hogy mi történhetett
valójában – mi az, amit a történészek biztosan tudnak, a fejezetek
végén található összefoglalókból kiderül.

A HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum különdíjasai:
SZERZŐI DÍJ: Wéber Anikó, az elmúlt években kiemelkedő írói és szervezői tevékenységéért

ILLUSZTRÁTORI DÍJ: Máray Mariann, az elmúlt években kiemelkedő illusztrátori tevékenységéért

