
Nagroda im. H. Ch. Andersena Nagroda  

za wybitne zasługi dla literatury dla dzieci i młodzieży 

Co dwa lata IBBY przyznaje autorom i ilustratorom książek dziecięcych swoje 

najwyższe wyróżnienie – Nagrodę im. Hansa Christiana Andersena. 

Otrzymują ją osoby żyjące, których twórczość jest bardzo ważna dla literatury 

dziecięcej. 

Nagroda ta, często nazywana „Małym Noblem”, 

to najważniejsze międzynarodowe odznaczenie, 

przyznawane za twórczość dla dzieci. Patronem 

nagrody jest Jej Wysokość, Małgorzata II, 

Królowa Danii. Nominacje do tej prestiżowej 

nagrody zgłaszane są przez narodowe sekcje,             

a wyboru laureatów dokonuje międzynarodowe 

jury, w którego skład wchodzą badacze i znawcy 

literatury dziecięcej. 

 

Nagrodę im. H. Ch. Andersena zaczęto przyznawać w 1956 roku, w kategorii 

Autor, a pierwszy ilustrator otrzymał ją dziesięć lat później. Na nagrodę składają 

się: złoty medal i dyplom, wręczane na uroczystej ceremonii, podczas Kongresu 

IBBY. Z okazji przyznania nagrody ukazuje się zawsze specjalny numer 

czasopisma „Bookbird”, w którym zamieszczane są nazwiska nominowanych,             

a także sprawozdanie z obrad Jury. 

Do tej pory żaden polski pisarz nie otrzymał tego odznaczenia, jednak 

polskie nazwisko widnieje na liście nagrodzonych. W 1982 roku bowiem 

Małego Nobla otrzymał wybitny polski grafik i ilustrator Zbigniew 

Rychlicki. 



Nagroda im. H. Ch. Andersena w 2022 r. 

Kolejnych zwycięzców nagrody im. Hansa Christiana Andersena poznamy wiosną 2022 

podczas targów w Bolonii. Na długiej liście nominowanych, na której jest aż 66 nazwisk               

z 33 krajów – 33 pisarzy i 33 ilustratorów znaleźli się Marcin Szczygielski oraz Iwona 

Chmielewska. 

MARCIN SZCZYGIELSKI 

 

Marcin Szczygielski jest znanym polskim pisarzem, dziennikarzem                    

i grafikiem. Jego prace były publikowane m.in. w Nowej Fantastyce czy 

Newsweeku, a jako dziennikarz swoją karierę związał również                              

z tygodnikiem Wprost oraz miesięcznikiem Moje mieszkanie, którego był 

redaktorem naczelnym.  Współprowadził także program Pokojowe 

rewolucje w telewizji TVN. 

Jako pisarz dla dorosłych zadebiutował w 2003 roku wydając książkę PL-

BOY. Dziewięć i pół tygodnia z życia pewnej redakcji. Natomiast przygodę z literaturą 

dziecięcą rozpoczął w roku 2009 powieścią fantastyczną Omega. Od tamtej pory co rusz                  

w księgarniach pojawiają się nowe lektury dla najmłodszych jego autorstwa. W 2012 roku 

został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

 

IWONA CHMIELEWSKA 

 

Iwona Chmielewska urodziła się 1960 roku                  

w Pabianicach. Jest niezwykle utalentowaną 

ilustratorką oraz autorką autorskich picture booków, 

wydawanych na całym świecie. Absolwentka Wydziału 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika                   

w Toruniu na kierunku graficznym. Jej prace 

prezentowane są na wielu wystawach indywidualnych        

i zbiorowych zarówno w Polsce, jak i poza granicami 

naszego kraju. Do Nagrody im. H. Ch. Andersena jest nominowana już po raz drugi – 

pierwszy raz miał miejsce w 2018 roku. 

Jej książki publikowane były w Korei Południowej, Japonii, Hiszpanii, Francji czy 

Niemczech.  



KATEGORIA: LAUREACI NAGRODY IM. H.CH. ANDERSENA DLA PISARZY 

 1956 – Eleanor Farjeon (Wielka Brytania) 

 1958 – Astrid Lindgren (Szwecja) 
 1960 – Erich Kästner (Niemcy) 

 1962 – Meindert DeJong (Stany Zjednoczone) 

 1964 – René Guillot (Francja) 

 1966 – Tove Jansson (Finlandia) 
 1968 – James Krüss (Niemcy) oraz José Maria Sanchez-Silva (Hiszpania) 

 1970 – Gianni Rodar (Włochy) 

 1972 – Scott O’Dell (Stany Zjednoczone) 

 1974 – Maria Gripe (Szwecja) 

 1976 – Cecil Bødker (Dania) 

 1978 – Paula Fox (Stany Zjednoczone) 

 1980 – Bohumil Riha (Czechosłowacja) 

 1982 – Lygia Bojunga Nunes (Brazylia) 

 1984 – Christine Nöstlinger (Austria) 

 1986 – Patricia Wrightson (Australia) 

 1988 – Annie M. G. Schmidt (Holandia) 

 1990 – Tormod Haugen (Norwegia) 

 1992 – Virginia Hamilton (Stany Zjednoczone) 

 1994 – Michio Mado (Japonia) 

 1996 – Uri Orlew (Izrael) 

 1998 – Katherine Paterson (Stany Zjednoczone) 

 2000 – Ana Maria Machado (Brazylia) 

 2002 – Aidan Chambers (Wielka Brytania) 

 2004 – Martin Waddell (Irlandia) 

 2006 – Margaret Mahy (Nowa Zelandia) 

 2008 – Jürg Schubiger (Szwajcaria) 

 2010 – David Almond (Wielka Brytania) 

 2012 – María Teresa Andruetto (Argentyna) 

 2014 – Nahoko Uehashi (Japonia) 

 2016 – Cao Wenxuan (Chiny) 

 2018 – Eiko Kadono (Japonia) 

 2020 – Jacqueline Woodson (Stany Zjednoczone) 

 



ASTRID LINDGREN 
(1907 - 2002) 

 Astrid Anna Emilia 

Lindgren z domu Ericsson– 

szwedzka autorka literatury 

dziecięcej. Urodziła się 14 

listopada 1907 roku                       

w szwedzkim miasteczku 

Vimmerby. Mieszkała blisko 

miejsca, które stało się 

pierwowzorem uwielbianej 

przez miliony czytelników na 

świecie książki Dzieci                       

z Bullerbyn. Autorka przed 

podjęciem kariery pisarskiej 

pracowała jako prywatna 

sekretarka, między innymi dla docenta kryminologii. 

Debiutowała w wieku 37 lat powieścią dla dziewcząt 

Zwierzenia Britt-Marie i od tej pory nazwisko Lindgren stało 

się znane. Gdy jej córka zachorowała, wymyśliła dla niej, 

dziś już kultową, postać Pippi Pończoszanki. Książki z jej 

udziałem w 1945 roku okrzyknięte 

zostały najlepszymi książkami dla 

dzieci w wieku 6-10 lat. W krótkim 

czasie powieści z Pippi w roli głównej 

stały się największym bestsellerem na świecie. 

Przetłumaczono je na ponad 90 języków. Powieść Bracia 

Lwie Serce wywołała wiele kontrowersji, ponieważ 

poruszony został tam temat śmierci, który nie pojawiał 

się często  w literaturze dla najmłodszych. 

 

Astrid Lindgren napisała około 30 

książek, które zostały sprzedane w ponad 100 milionach 

egzemplarzy. Powieści autorki były również 

ekranizowane. Laureatka niezliczonych nagród na całym 

świecie. Medal H. Ch. Andersena, Pokojowa Nagroda 

Niemieckiego Związku Księgarzy, Złoty Medal Akademii 

Szwedzkiej - to tylko niektóre z nich. Dzięki polskim 

dzieciom otrzymała Order Uśmiechu. W roku 

1989  uhonorowano ją tytułem doktora honoris causa 

Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarła 28 stycznia 2002 roku w wieku 94 lat.  



TOVE JANSSON 
(1914 - 2001) 

 
Tove Marika Jansson  – fińska pisarka, 

malarka, ilustratorka i rysowniczka komiksowa 

pochodzenia szwedzkiego. Znana jest 

najbardziej jako autorka ilustrowanych przez 

siebie książek dla dzieci o Muminkach, które 

przetłumaczono na ponad trzydzieści języków. 

Była także autorką książek dla dorosłych, 

twórczynią dzieł plastycznych (obrazów                       

i fresków) i ilustratorką książek innych 

autorów. Pisała po szwedzku. 

 

Publikacja pierwszej powieści Jansson, Małe trolle i duża powódź, napisanej                  

w 1939, miała miejsce w 1945 (wyd. polskie 1995), jednak największą sławę 

przyniosły j ej utwory przedstawiające świat Doliny Muminków. Kometa nad 

Doliną Muminków ukazała się w 1946, odnosząc znaczący sukces, podobnie jak 

kolejne powieści z serii. Dolina Muminków w listopadzie, ostatnia z cyklu, 

została wydana w 1980. 

 

Tove Jansson została uhonorowana Nagrodą Szwedzkiej Akademii w 1994 

(nagrody takie otrzymali również m.in. Astrid Lindgren i Ingmar Bergman).                  

W 1966 została odznaczona Medalem Hansa Christiana Andersena – 

międzynarodową nagrodą dla twórców książek dla dzieci. Książki o Muminkach 

zostały przetłumaczone na 34 języki i wydane  w milionach egzemplarzy.  



KATEGORIA: LAUREACI NAGRODY IM. H.CH. ANDERSENA  

                                                                                      DLA ILUSTRATORÓW 

 

 1966 – Alois Carigiet (Szwajcaria) 

 1968 – Jiří Trnka (Czechosłowacja) 

 1970 – Maurice Sendak (USA) 

 1972 – Ib Spang Olsen (Dania) 

 1974 – Farshid Mesghali (Iran) 

 1976 – Tatiana Mawrina (ZSRR) 

 1978 – Svend Otto S. (Dania) 

 1980 – Suekichi Akaba (Japonia) 

 1982 – Zbigniew Rychlicki (Polska) 
 1984 – Mitsumasa Anno (Japonia) 

 1986 – Robert Ingpen (Australia) 

 1988 – Dusan Kállay (Czechosłowacja) 

 1990 – Lisbeth Zwerger (Austria) 

 1992 – Kvĕta Pacovská (Czechy) 

 1994 – Jörg Müller (Szwajcaria) 

 1996 – Klaus Ensikat (Niemcy) 

 1998 – Tomi Ungerer (Francja) 

 2000 – Anthony Browne (Wielka Brytania) 

 2002 – Quentin Blake (Wielka Brytania) 

 2004 – Max Velthuijs (Holandia) 

 2006 – Wolf Erlbruch (Niemcy) 

 2008 – Roberto Innocenti (Włochy) 

 2010 – Jutta Bauer (Niemcy) 

 2012 – Peter Sís (Czechy) 

 2014 – Roger Mello (Brazylia) 

 2016 – Rotraut Susanne Berner (Niemcy) 

 2018 – Igor Oleynikov (Rosja) 

 2020 – Albertine (Szwajcaria) 

 

 

 



ZBIGNIEW RYCHLICKI 
(1922 - 1989) 

Zbigniew Rychlicki – polski artysta grafik, 

ilustrator książek dla dzieci. Laureat ponad 20 

krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień, 

laureat Nagrody im. Hansa Christiana Andersena     

w dziedzinie ilustracji (1982) przyznawanej przez 

Jury Międzynarodowego Komitetu do Spraw 

Książki dla Dzieci i Młodzieży (IBBY) za wybitne 

osiągnięcia artystyczne. Kawaler Orderu 

Uśmiechu. 

 

 

 Był autorem ilustracji książek dla dzieci, m.in. 

Od rzeczy do rzeczy autorstwa Wandy 

Chotomskiej, Proszę słonia Ludwika Jerzego 

Kerna, Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej, 

Podróże Guliwera Jonathana Swifta, Tajemnicza 

wyspa Juliusza Verne’a.  

 

 

 

Autor graficznej strony czasopisma „Miś”, 

stworzył plastyczną postać Misia Uszatka oraz 

pozostałe postacie: Prosiaczka, Króliczka, 

Zajączka i Psa. Przez ponad 30 lat pracował jako 

naczelny grafik w Instytucie Wydawniczym 

Nasza Księgarnia. Autor projektów postaci               

i scenografii do lalkowego serialu animowanego 

Miś Uszatek realizowanego w latach 70 i 80                   

w Se-ma-forze w Łodzi.  

 

Był autorem okładek szeroko rozpowszechnionej serii książkowej dla młodzieży 

Biblioteka Młodych.  
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