
Kender du 
IBBY?
Vi støtter dansk børnelitteratur 
– og vi har brug for dig!

Læs mere om, 
hvem vi er, og meld 

dig ind i IBBY på 
ibby.dk

Vil du vide mere om IBBY 
International, kan du læse mere 
på ibby.org    
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I
BBY er en verdensomspændende 

nonprofit-organisation grundlagt 

i 1953, som i dag har nationale 

sektioner i henved 80 lande. 

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 

Danmark er et forum for alle, der 

interesserer sig for børnelitteratur 

– og vi støtter dansk børne- og 

ungdomslitteratur og dens forfattere, 

illustratorer og oversættere ved bl.a. at:

• præsentere dansk børnelitteratur 

i udlandet, når vi indstiller danske 

forfattere, illustratorer og oversættere 

til internationale priser og udstillinger

• fungere som rådgivende organ 

i spørgsmål om børne- og 

ungdomslitteratur

• formidle oplysninger og viden om 

børnelitteratur ved arrangementer 

som fx vores årlige statusseminar  

for børnelitteratur

• udgive magasinet Klods Hans, der 

er fyldt med engageret stof fra 

børnelitteraturens verden.

Foreningen drives af frivillige og er 

afhængig af de penge, vi får ind på 

medlemskontingenter. 

Du kan være med til at støtte vores arbejde  

ved at melde dig ind – og der er brug for dig!

Et medlemskab koster kun 350 kr. om året 

for privatpersoner (275 kr. for studerende og 

pensionister) og 900 kr. for virksomheder.  

For de penge får du bl.a.:

• tilsendt vores medlemsblad Klods Hans  

fire gange om året

• invitationer til spændende arrangementer 

med børne- og ungdomslitteraturen i fokus

• mulighed for at deltage i vores store 

årlige statusseminar til nedsat pris

Og vigtigst af alt: Du er med til at 

støtte det vigtige arbejde for børn, 

bøger og læsning.

Vi støtter dansk 
børnelitteratur 
– og vi har brug 

for dig!
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