Invitation til fyraftensmøde om:
Dansk børnelitteratur ude i verden – udenlandsk børnelitteratur herhjemme

Søren Lind og Hanne Bartholin: Historien om absolut ingenting, koreansk udgave, ABC Forlag 2015
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark inviterer torsdag den 9. juni 2016 kl. 17-19 til
fyraftensmøde om "Dansk børnelitteratur ude i verden – udenlandsk børnelitteratur herhjemme".
Hvordan klarer danske børnebøger sig ude i verden, og er det overhovedet muligt for så lille et
sprogområde som det danske at nå ud over landets grænser? Ja, for ifølge Danish Literary Magazine
blev der i 2015 solgt 125 danske børnebogstitler til udlandet, men hvortil og hvilke genrer og emner
er det typisk der hitter – er det fx serier eller billedbøger, eller har de smalle bøger også en chance?
Hvad vil vi gerne være kendt for ude i verden når det kommer til børne- og ungdomslitteratur, og
hvordan er forholdet mellem kvalitet og kvantitet? Hvad gives der i øvrigt udgivelses- og
oversætterstøtte til – og ud fra hvilke kriterier? Hvilken betydning har de internationale priser?
Og hvordan ser det ud når vi vender blikket den anden vej? Hvilke bøger fra hvilke kontinenter når
frem til os i Danmark – er det fx mest fantasy, og oversættes der flest bøger fra de nordiske og
angelsaksiske sprogområder? Hvilke bøger (fra hvilke lande og sprogområder når aldrig gennem
forlagenes nåleøje til børnene i boghandlen, skolen eller på biblioteket – og hvorfor ikke?
Disse og beslægtede spændende spørgsmål er temaet for en paneldebat i cafeen i Kulturstationen
Vanløse, hvor Selskabet for Børnelitteratur har inviteret en håndfuld fagfolk, som ved hvad de taler
om, til at komme og give deres besyv med på området, nemlig Thomas Harder (formand for
Projektstøtteudvalget i Statens Kunstfond), Flemming Møldrup (forlægger, ABC Forlag), Hanne
Bartholin (illustrator) og Louise Langhoff Koch (Rights Director, Art People).
Mødeleder er Nanna Gyldenkærne (forfatter og oversætter).
Sted: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse (Metro, S-tog og busser til
Vanløse station). Gratis adgang. Tilmelding ikke nødvendig. Mad og drikke kan købes i cafeen.
Vel mødt! Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark
Pressekontakt: Eline Mørch Jensen, eline.moerch@gmail.com eller Tel: 2171 7027

Om IBBY
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 børnebogsillustratorer 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 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 festivals der omhandler børnelitteratur. 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

