
2 квітня – Міжнародний  день дитячої книги  

 

Міжнаро дний день дитя чої кни ги − 

свято, встановлене з ініціативи та за ухвалою 

Міжнародної ради дитячої книги. 

Відзначається щороку (починаючи з 1967) 2 

квітня − в день народження великого 

казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Цим 

підкреслюється надзвичайно важлива роль 

дитячої книги у формуванні духовного та 

інтелектуального обличчя нових поколінь 

Землі. Зазвичай до цього дня у багатьох 

країнах приурочують проведення тижня 

дитячої та юнацької книги. Проводять ранки, 

конкурси, виставки, конференції і фестивалі, присвячені найкращим книгам 

світу. Програми яскраві, розважальні, такі, що запам’ятовуються. Традиційно з 

нагоди свята представники IBBY організовують в школах різних країн урочисті 

заходи для дітей, зустрічі з авторами і ілюстраторами, конкурси на найкращий 

твір тощо. І скрізь, у всіх країн і народів королем свята вважається Андерсен. 

Чарівному казкарю Андерсену належать романи, п’єси, вірші, проте в 

літературі він залишився перш за все як автор казок та історій, що склали 24 

збірки, виданих в 1835-1872. Світову славу Андерсену принесли його казки, в 

яких поєднується романтика і реалізм, фантазія та гумор і сатира. Біографія 

Андерсена теж нагадує казку, особливо якщо з довірою поставитися до його 

розповіді про себе в двох великих мемуарних нарисах “Казка мого життя”. 

Твори Андерсена спонукали українського композитора Жанну Колодуб до 

створення багатьох музичних творів для дітей. Серед них – “Снігова королева” 

та інші. 

У наш складний і бурхливий час, коли стрімко зростає потік інформації, 

що його дістає дитина з усіх можливих джерел, твори дитячих письменників 

проходять випробування на подальше життя. Наталя Забіла − одна з 

найстарших українських письменниць, яка писала переважно для дітей. 

Впродовж усього творчого життя вона сповідувала один принцип: для дітей 

треба писати так само добре, як і для дорослих, і навіть ще краще. Саме тому 

книжки письменниці й донині читають, знають і люблять. Зроблене Наталею 

Львівною в дитячій літературі важко переоцінити. Адже вона була 

фундаторкою української радянської дитячої літератури і стала її досвідченим 

майстром. Великою популярністю у юних читачів користуються збірки: “Під 

ясним сонцем”, “Веселим малюкам”, “У широкий світ”, “Оповідання, казки, 

повісті”, “Стояла собі хатка”. Однією з найкращих книжок Наталі Забіли є цикл 

віршованих оповідань “Ясоччина книжка”. 
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Відома українська поетеса Ганна Чубач казки почала складати для 

молодших сестер. Стіна в маленькій кімнаті письменниці завішана картинами. 

На них герої казок і віршів Чубач − ворони, коти і лебеді. Вони намальовані 

лаком для нігтів і прикрашені бісером. Сама поетеса говорить, що її казки не 

придумані, а життєві. 1983 року видавництво “Веселка” видало її першу дитячу 

книжку «Йшла синичка до кринички». Пізніше вийшла книжка “Веселі 

чомучки”, а ще Ганна Чубач написала 11 абеток для дітей. Дитячі книги 

вбирають у себе цілий світ: все цікаве, що трапляється на світі, рано чи пізно в 

них потрапляє. Їх нескінченне строкате різноманіття тішитиме все нові й нові 

покоління дітвори. 

Щороку кілька авторитетних видань по всьому світу створюють списки 

найбільш цікавих і популярних дитячих книг, і ось один з них: 

Льюїс Керролл – “Аліса в Країні Чудес”. Ця книга вже давно стала 

класикою дитячої літератури. Розповідає вона про те, що в одному з 

англійських містечок, жила дівчинка під ім’ям Аліса, але її дитинство було 

затьмарене тим фактом, що королева Вікторія, заборонила дітям рухливі ігри, 

що б вони не піднімали багато шуму. І ось одного разу, дівчинка побігла за 

білим кроликом і провалилася в його нору, з цього і почалися захоплюючі 

пригоди Аліси в Країні Чудес; 

Антуан де Сент-Екзюпері “Маленький принц”. Мало хто знає, що автор 

цієї книги був не тільки талановитим письменником, а й видатним льотчиком. 

А написати цей твір, як не дивно, його надихнула аварія, в яку він потрапив над 

Лівійською пустелею. Там він пробув цілих десять днів, але він не засмутився, 

адже у нього з’явився друг – маленький пустельний ліс. Саме це незвичайне 

знайомство надихнуло автора на написання книги; 

Джоан Роулінг – серія книг про Гаррі Поттера. Серія з семи романів, яка 

дозволяє поринути у світ магії та чаклунства, в цих книгах є все що необхідно 

для захоплюючого проведення часу, любов і дружба, веселі і забавні ситуації, 

ну і звичайно ж, як в будь-якій дитячій книзі добро завжди перемагає зло; 

Чарльз Діккенс “Пригоди Олівера Твіста”. Цей пригодницький роман про 

непросте життя головного героя. Народившись в рабiтнiм будинку, у хлопчика 

не було вибору, крім як зануритися на дно кримінального Лондона, але автор 

вчить своїх читачів, що світ не без добрих людей і з будь-якої, навіть самої 

складної ситуації можна знайти вихід; 

Роальд Дал “Чарлі і шоколадна фабрика”. Ця захоплююча книга 

розповідає історію про бідного хлопчика, який отримував подарунок один раз в 

рік, і це був шоколадний батончик. Як же сподівався Чарлі, що саме в цей раз, 

всередині нього він знайде золотий квиток на шоколадну фабрику містера 

Вонки. На жаль, йому не пощастило, але він мав добре серце, і тому з ним 

сталося неймовірне пригода. 
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