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Dziesięć nominacji, dziesięć różnych fabuł, tyleż
przesłań i dziesiątki bohaterów, którzy mogą być
wzorem dla młodego czytelnika. Wprawdzie
Statuetkę Koziołka Matołka otrzymała jedna
książka, a wyróżniono dwie, warto jednak sięgnąć
po wszystkie dziesięć nominowanych tytułów, bo
w każdym z nich tkwią elementy „kornelowskiego
pisarstwa” o ponadczasowych wartościach,
przygodach, słońcu i uśmiechu.

ZAPRASZAMY 
DO LEKTURY!

Stanisława Niedziela



Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela
Makuszyńskiego została ustanowiona w 1994 r. Jest
przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi, za
wyróżniającą się podobnymi do twórczości Makuszyńskiego
cechami, książkę literacką dla dzieci. Realizacja projektu
służy promocji współczesnej literatury polskiej, której
odbiorcami są najmłodsi czytelnicy. Dodatkowo inicjowana
jest aktywność wśród dorosłych: autorów, wydawców,
wychowawców, rodziców i opiekunów, która stanowi
podstawę do stymulowania potrzeb czytelniczych wśród
najmłodszych. Podstawowym założeniem projektu jest
wyłonienie najlepszej polskiej książki dla dzieci, pozostającej
w konwencji twórczości Kornela Makuszyńskiego,
odpowiadającej współczesnym realiom oraz prowadzenie
działań utrwalających pozytywny obraz książki i czytelnictwa,
a także wpisujących literaturę w dziecięcą świadomość, jako
ważną i ciekawą część współczesnej kultury.

Nagroda Literacka 
im. Kornela

Makuszyńskiego



O Stephenie Hawkingu, czarnej
dziurze i myszach
podpodłogowych 

Katarzyna Ryrych

Katarzyna Ryrych zdołała „uchwycić” Koziołka Matołka za rogi w książce "O Stephenie
Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych". Powieść opowiada
o dziewięcioletnim Piotrku, który ma brata-geniusza (Stefana) i sam też wydaje się
swego rodzaju geniuszem. Skoncentrowany na swoim wewnętrznym świecie bohater
pod wpływem kontaktów z ludźmi (kolega z klasy Artek, współpacjent Milczek) zaczyna
w większym stopniu dostrzegać i interpretować zewnętrzny świat i patrzeć na siebie
oczyma innych, stopniowo poszerzając wiedzę o rzeczywistości. 
Tak naprawdę pisarka zaprasza Was - młodzi odbiorcy „do wyjścia poza utarte, łatwe
lekturowe szlaki, wejścia w niejednoznaczny, pełen różnych barw, przeżyć i
doświadczeń świat bohaterów, którzy swoim wyglądem albo zachowaniem różnią się
od innych,
tzw. normalnych. Nie licząc dwóch braci – ośmioletniego Piotrka, bohatera-narratora,
chłopca ponad wiek dojrzałego, o analitycznym umyśle oraz przykutego do łóżka
Stefana – studenta fizyki, spotykamy tu całą kolekcję „odmieńców”: eurosierotę  Artka,
Monikę – nieśmiałą dziewczynkę z ubogiej rodziny, bezdomnego Felka, Zakazaną Ciotkę
i innych – napisała jedna z jurorek, uzasadniając przyznanie tej właśnie książce
statuetki Koziołka Matołka 
Być może cała uwaga czytelnika skoncentruje się na postaci chorego na zanik mięśni
Stefana. Oryginalność tej postaci bierze się z połączenia dwóch wizerunków. Jeden
z nich, to obraz genialnego studenta fizyki, który dzięki swojej aktywności intelektualnej
i wynalazkom, pokonuje własne ograniczenia i niepełnosprawność ruchową. Stefan nie
jest ani biednym kaleką, ani tym bardziej skłonnym do autodestrukcji czy pogodzonym
z losem człowiekiem. Drugie jego oblicze to charyzmatyczny starszy brat, autorytet oraz
mentor dla znacznie młodszego Piotrka. Z tego połączenia wyłania się podwójny
portret Stefana – najlepszego przyjaciela, a zarazem nadczłowieka, kogoś, kto posiadł
tajemną wiedzę o Wszechświecie i zna odpowiedź na każde, nawet najtrudniejsze
pytanie. 
To bardzo wartościowa książka, zmuszająca do refleksji, poruszająca problem
niepełnosprawności, życia rówieśników, pokazująca niespotykaną więź braterską. 

Wydawnictwo Literatura

NAGRODA GŁÓWNA



Kryształowe odkrycie. 
Powieść o Janie Czochralskim

 
Anna Czerwińska-Rydel

Powieści Anny Czerwińskiej-Rydel "Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim"
wydanej przez Wydawnictwo Debit z Bielska-Białej jurorzy zgodnie przyznali
wyróżnienie.  
To przykład biograficznej książki dla starszych dzieci i młodzieży, o prawie nieznanym
w Polsce chemiku Janie Czochralskim i jego epokowym odkryciu. To także książka dla
tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że badania polskiego chemika zapoczątkowały
prawdziwą rewolucję elektroniczną w XX w.  To  dzięki niemu wynaleziono komputery,
lasery, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty i inne gadżety, bez których trudno sobie
wyobrazić naszą codzienność.  
Jeżeli jesteście zainteresowani ciekawostkami  ze świata nauki, szczegółami z życia  syna
stolarza, który przebył trudną drogę z Kcyni do międzynarodowej sławy – ta książka jest
dla was. W trakcie lektury, z kart powieści wyłania się postać rówieśnika, który od
dzieciństwa wykazywał zadatki na wielkiego uczonego – swoisty portret autora śmiałych
pomysłów, młodego buntownika, który zniszczył świadectwo maturalne, nie zgadzając
się z jego ocenami, człowieka wielkiej determinacji i odwagi. 
Czytając Kryształowe odkrycie poznacie także Malwinę, która w trakcie przeprowadzki
odnajduje „rodzinny skarb”. To teczka z maszynopisem powieści o Janie Czochralskim
i wycinkami prasowymi oraz odręcznie zapisanymi rozmowami dziadka z bohaterem,
którego znał osobiście.
Oprócz pasjonującej treści, książka ma także bardzo urozmaiconą formę. Za pomocą
różnych czcionek, ramek i wtrąceń, autorka umiejętnie łączy fakty historyczne i wiedzę
naukową z fikcją literacką oraz powieść z dokumentem. 
„Dzięki wymienionym walorom tekstowym i graficznym oraz treściom poznawczym
znajdziecie młodzi czytelnicy, a także dorośli miłośnicy biografistyki, materiał do
refleksji, wiedzę wykraczającą poza powszechnie znane fakty oraz lekturową satysfakcję”
– tak pisze jedna z jurorek Nagrody.

Wydawnictwo Debit
Oficyna Wydawnicza Atut

WYRÓŻNIENIE



Sezon na zielone
kasztany

Barbara Kosmowska

W jedenastu opowiadaniach o uczniach z tej samej V klasy, zatytułowanych "Sezon na
zielone kasztany" autorstwa Barbary Kosmowskiej każdy młodszy nastolatek może
odnaleźć kawałek samych siebie, swoich przyjaciół, koleżanki i kolegów. Nie tylko
dlatego warto przeczytać wyróżnioną książkę – uwagę młodego (i nie tylko!) czytelnika
przyciągną też zapewne opisy różnych problemów – czasem nietypowych, czasem
zwyczajnych i codziennych, ale zawsze istotnych. Ciągła nieobecność matki w życiu
dziewczyny, strach przed rodzicami i ich reakcją na różne sprawy, wstyd przed
otoczeniem z powodu trudnej sytuacji domowej, niepełnosprawność chorej na Downa
siostry, śmierć nienarodzonego i oczekiwanego rodzeństwa, rozwód rodziców, relacje
syna z ojcem, presja rówieśników, kompleksy chłopaka względem brata – to tylko
niektóre z nich.
Czytając "Sezon na zielone kasztany"  można oglądać tę samą osobę najpierw oczyma
jej kolegów, a dopiero później poznać jej sytuację, z opowieści jej samej. Każde
z opowiadań ukazuje, jak wielu bohaterów powieści, mimo tytułowej niedojrzałości
(stąd zielone kasztany) próbuje swój problem rozwiązać na różne sposoby. Autorka
chce udowodnić, że zawsze znajdzie się jakaś pomocna dłoń i pomysł na wyjście
z kłopotliwej sytuacji. Czasem rozwiązanie przychodzi z radą dorosłych, czasem ze
strony rówieśników. Dodatkowym atutem tej wartościowej i wyróżnionej przez jury
powieści oraz ciekawym zabiegiem zastosowanym przez pisarkę jest różnorodność
narracji. Mamy więc tu zarówno wszechwiedzącego narratora, jak i narrację w pierwszej
osobie, blog internetowy, komentarze do postów na blogu, listy do nienarodzonej
siostry (jako wewnętrzny monolog) i wreszcie wyznanie.
"Sezon na zielone kasztany" powinni czytać również dorośli - rodzice, opiekunowie,
wychowawcy. Umożliwi im to spojrzenie na świat, relacje domowe i szkołę, oczami
swoich dzieci. Okazuje się, że ciężar dorastania wcale nie maleje z postępem
cywilizacyjnym – dodatkową zachętą dla dorosłych czytelników może być to, że
w książce spotkać można sporo „kornelowskich” akcentów we współczesnym ujęciu:
pokazanie trudnego życia rodzinnego, przyjaźń, chęć niesienia pomocy innym. 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia
WYRÓŻNIENIE



Noskawery

Paweł Beręsewicz

Najlepszą promocją dla Pawła Beręsewicza są wszystkie napisane przez niego książki.
Jako jedyny spośród współczesnych pisarzy dla dzieci i młodzieży zdobył dwukrotnie
główną Nagrodę im. K. Makuszyńskiego czyli Statuetkę Koziołka Matołka, kilka wyróżnień
i nominacji. Tym razem jurorzy nominowali jego powieść "Noskawery".
Tytułowe noskawery, to obco brzmiąca, wymyślona przez samego autora, nazwa
ochraniaczy na nos. To hit sezonu, którego nie posiada Zuzia dziesięcioletnia bohaterka
książki. To oznacza dla niej  brak zaproszenia na urodziny do koleżanki i odrzucenie
przez grono rówieśników. Od czego jednak ma się babcię! Babcia Zuzi najpierw robi na
drutach noskawera, kiedy ten nie spełnia „modowych wymagań”, babcia kupuje
ukochanej wnusi za połowę  emerytury oryginalny ochraniacz na nos. 
Co dalej? Czy bohaterka zakładając oryginalny ochraniacz, stanie się akceptowaną,
ulubioną i rozchwytywaną koleżanką? Czy opłaciło się Zuzi  (także jej babci) ślepe
podążanie za modą i bycie lubianą za wszelką cenę? Tego wszystkiego dowiecie się
czytając opowieść, o której tak napisała jedna z jurorek:  „zabawna, mądra
i wychowawcza historyjka bezlitośnie piętnująca mechanizmy kreowania mody,
żerującej na ludzkiej bezmyślności i pragnieniu bycia jak inni, jak „wszyscy”, ostrzegająca
przed owczym pędem. Książka dobra i potrzebna”. 

Wydawnictwo Literatura



Dziewczyny i chłopaki.
Niepotrzebne skreślić

Sławomir Hanak

Znacie książkę Hanny Ożogowskiej  "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek"? To
do niej nawiązuje – nie tylko w tytule – Sławomir Hanak, w nominowanej powieści
"Dziewczyny i chłopaki. Niepotrzebne skreślić". To dowcipna opowieść szkolna osnuta
wokół ciągłej walki przeciwnych płci. Główni bohaterowie to Martyna i Grzesiek zwany
Smalcem.  Wprawdzie różnią się zasadniczo, bo mają odmienne osobowości, różne
punkty widzenia i  okazują sobie wzajemną niechęć, jednak łączy ich wiele spraw.
Martyna i Grzegorz to bohaterowie, których nie da się nie polubić. Przewodzą oni
swoim grupom, dobrze się uczą i są lubiani w klasie, pochodzą z podobnych rodzin,
mają ambitne plany dotyczące przyszłości, potrafią dojść do kompromisu i zbliżyć się
do siebie. Mają swoje zainteresowania: archeologię i lotnictwo. Co wyniknie z tych
spotkań i sytuacji? Przeczytajcie "Dziewczyny i chłopaki", a dowiecie się tego i wielu
innych rzeczy.
Humor sytuacyjny, zabawne perypetie szkolno-domowe, widziane z perspektywy
„dziewczyńsko-chłopackiej”, dostarczą każdemu czytelnikowi wiele zabawy. Autor
wprowadził podwójną narrację: raz wypowiadają się dziewczynki, to znów chłopcy.
Pozwala to czytelnikowi zrozumieć, że owa przysłowiowa „walka płci” – to zwyczajne
nieporozumienia, które zdarzają się wszędzie, opacznie rozumiane gesty
i powierzchowne oceny. 

Wydawnictwo Skrzat



Kwadrans

Emilia Kiereś

"Kwadrans"  Emilii Kiereś, jak sugeruje tytuł, dotyczy czasu. Jest wiele powiedzeń
związanych z czasem, jego znaczeniem, przemijaniem i mierzeniem. Ta książka, bogata
w obrazy czasu, nawiązuje do różnych jego koncepcji. Najważniejszy jest w niej jednak
czas życia dany każdemu, także bohaterom powieści, odmierzany zegarami, które
„nadzoruje” Zegarmistrz Zegarmistrzów.
W "Kwadransie" akcja toczy się w tym samym miejscu, lecz w zupełnie różnych epokach.
Rozdziały na zmianę pokazują to, co dzieje się sto lat temu i wydarzenia mające miejsce
współcześnie. Łączy je stara kamienica, zegar i osoba zegarmistrza. Poznając losy
Jeremiego – ucznia zegarmistrza Konstantego i jego chorej na serce siostry Ludwiki,
można zrozumieć, że autorka chce nas przekonać, iż każdemu dany jest inny czas życia.
Współczesny młody bohater, który zamieszkał w kamienicy ciągle słyszy szepty, dźwięki,
które prowokują go do poszukiwań. Czego szuka Filip? Jaki to ma związek z Jeremim
i niezwykłą postacią Zegarmistrza Zegarmistrzów? "Kwadrans" przynosi odpowiedzi na
te, i o wiele trudniejsze pytania. 
"Kwadrans" to książka na kilka kwadransów – czaruje swoją tajemniczością, zachęca do
odkrywania wciąż pojawiających się zagadek, wciąga wartką akcją. Zachwyca piękny
język, duża ilość dialogów i wiele sentencji: ”Zmierzycie się z historią o czasie, życiu
i śmierci i o tym, że każdy ma swój czas” – jak zauważył to jeden z jurorów. "Kwadrans"
Emilii Kiereś (prywatnie córki Małgorzaty Musierowicz), to książka, po którą z pewnością
warto sięgnąć. Książka, która ma spokojny, wyciszony klimat, skłania do refleksji, uczy
czynnej postawy, budzi optymizm i nadzieję oraz uzasadnia dlaczego należy żyć mądrze
i dobrze.

Wydawnictwo Akapit Press



Jak się koty urodziły

Joanna Papuzińska

Nominowana do Nagrody opowieść Joanny Papuzińskiej "Jak się koty urodziły", jest
realizacją obietnicy, którą pisarka złożyła czytelnikom na jednym ze spotkań autorskich,
że napisze prawdziwą  historię. Słowa dotrzymała, bo wszystkie opowiadania
zamieszczone w zbiorku są prawdziwe, co potwierdzają fotografie zamieszczone
w książce. Zanim urodzą  się tytułowe  kotki, czytelnicy poznają ich mamę Gucię i jej do
końca nie poznane kocie drogi. Główna bohaterka na miejsce urodzin swoich kociąt
wybrała łóżko Bronka – wnuka autorki. Kocięta są  wzruszające i każde z nich otrzymuje
swoje imię stosowne do wyglądu. Jak można przypuszczać większość czytelników, po
lekturze opowiadań, będzie chciała poznać dalsze losy Króla Lwa, Księżniczki, Śmietanki,
Kabaczka-Fufcia i Pana Pierdołki w nowych rodzinach. Ten ostatni, mimo że niedołęga
i fajtłapa, budzi największą sympatię.
Największą frajdę sprawia kociakom jazda na Maćkowym ogonie. Bójki choć bardzo
częste, nie prowadzą do wyrządzenia krzywdy. Bardzo ekscytujące są również pierwsze
wyprawy na świeże powietrze. Świetnie opisana jest przeprowadzka całej ferajny ze wsi
do Warszawy, na ulicę Lwowską (gdzie Profesor Papuzińska mieszka naprawdę). Tu
dopiero się dzieje! Zabawom, gonitwom, wspinaczkom nie ma końca. Opisy kocich
zabaw, bójek i zapasów na pewno spodobają się młodszym czytelnikom. 
Całość napisana jest pięknym językiem, który sprawia, że młody pasjonat czytania
i przyrody bez większego trudu przyswaja sobie wiadomości o zwyczajach i życiu
opisywanych stworzeń. Oprócz fotografii, wartość  tej pięknie wydanej książki, podnoszą
współgrające i uzupełniające treść ilustracje będące dziełem Mikołaja Kamlera. 

Wydawnictwo Literatura



Wszystkie moje mamy

Renata Piątkowska

W książce "Wszystkie moje mamy" Renata Piątkowska  „znalazła swój własny sposób na
opowiedzenie o wojnie, pozornie najprostszy z możliwych” – tymi słowami jedna
z jurorek uzasadnia nominację tej właśnie powieści. Jej lektura jej doskonałą okazją,
żeby bliżej poznać postać Ireny Sendlerowej, która uratowała z getta 2500 żydowskich
dzieci. "Wszystkie moje mamy" opisuje historię jednego z nich – Szymka Baumana, który
po opuszczeniu getta musiał być zupełnie kimś innym, by przeżyć.
Opisy życia w wojennej Warszawie i utworzonym tam getcie są bardzo sugestywne, ale
jednocześnie dostosowane do poziomu dziecięcej wrażliwości. Choć to książka
o przerażeniu i rozpaczy, mówi także o dobroci, nadziei i ratunku. To ostatnie jest
bardzo trudne: nie wszystkich można uratować, za ratowanie Żydów Polakom grozi
śmierć i bardzo trudno ukryć kogoś tak, żeby Niemcy, którzy okupowali Polskę w czasie
II wojny światowej, go nie znaleźli, żeby ktoś się nie wygadał, albo celowo nie wydał –
choćby i ze strachu. Książka pokazuje, jak wielu ludzi musiało być zaangażowanychw
ukrywanie jednej osoby pochodzenia żydowskiego, i jak wielu Polaków, nie uciekało
przed niesieniem takiej pomocy.
Opowieść Renaty Piątkowskiej mogą także przeczytać rodzice, opiekunowie
i dziadkowie. Jest doskonałym materiałem do zainteresowania dzieci historią, trochę już
odległą, ale nie tak dawną. "Wszystkie moje mamy" dołączyła do cennych książek
wydanych w serii Wojny dorosłych – historie dzieci, wydawanej przez Wydawnictwo
Literatura w koprodukcji z Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Wydawnictwo Literatura



Księga Ludensona

Zofia Stanecka

Wśród nominowanych książek uwagę przyciąga pięknie wydana przez wydawnictwo
Wilga "Księga Ludensona" autorstwa Zofii Staneckiej, dobrze znanej małym czytelnikom,
jako autorka cyklu o dziarskiej Basi. Tym razem zainspirowana mitami skandynawskimi,
Zofia Stanecka opisuje przygody zupełnie innych bohaterów. 
Wakacyjne przygody rodziny Osmołowskich, która przyjechała do Jastrzębiej Góry na
całe lato i ma zamieszkać w wilii „Jaskółka”, zamknięty pokój, Ludenson i jego księga – to
tylko kilka tajemniczych haseł, które powinny zachęcić do lektury wszystkich miłośników
wartkiej akcji, fantastycznych stworzeń i rozwiązywania zagadek. 
"Księga Ludensona" to mądra, dobrze skonstruowana i trzymająca w napięciu opowieść
o tym, „że w zwyczajnej codzienności mijamy rzeczy niezwykłe, że warto się uważnie
przyglądać, by odkrywać i rozumieć otaczający nas świat; o potrzebie i sile intuicji
(Mania), o wartości rodzinnych więzi i przygarnianiu innych (w znaczeniu tych nie
z rodziny i tych naprawdę innych od wszystkich: czworo dzieci i Ludenson), o wartości
książek i czytania (Marta i Jacek) ale i o złych, szkodliwych, niebezpiecznych książkach
(tytułowa Księga Ludensona, którą wszyscy chcą mieć, a której zawartości lepiej nie
znać), o dojrzewaniu do życiowych ról (Natalia), o poszukiwaniu i odkrywaniu siebie”
(cytat z jurorskiego, uzasadnienia nominacji).

Wydawnictwo Wilga



Klub Latających Ciotek

Rafał Witek

Czym jest klub latających ciotek? O co w tym wszystkim chodzi? Na kartach tej
obyczajowo-przygodowej powieści napisanej przez Rafała Witka, spotkać można
kuzynostwo Sonię i Emila i razem z nimi, spędzającymi wakacje na wsi u cioci Stasi
przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę. Bo kto nie chciałby na przykład odbyć lotu
balonem? Nawet jeżeli kończy się on interwencją policji.
"Klub latających ciotek" Rafała Witka zasługuje na nominację, bo jak pisze jurorka
 „znakomicie  został przedstawiony portret pochodzącej z Kresów starej ciotki Stasi.
Autor bardzo umiejętnie stylizuje jej mowę (monologi i dialogi). Akcja powieści jest
dynamiczna i wartka, pełna niespodzianek i zwrotów akcji. Sporo w niej humoru
i komizmu, co może podobać się młodemu czytelnikowi”.
Ponadto, wartka narracja, spora dawka sensacji i zaskakujący finał sprawiają, że ta
znakomita lektura będzie również okazją do wspólnego śmiechu i wspólnych,
rodzinnych, czytelniczych przeżyć. 

Wydawnictwo Literatura



1994 – Piotr Wojciechowski "Bajki żółtego psa" – Stentor
1995 – Joanna Olech "Dynastia Miziołków" – Egmont
1996 – Jerzy Niemczuk "Przygody Zuzanki" – Papirus
1997 – Anna Onichimowska "Dobry potwór nie jest zły" – Podsiedlik-
Raniowski i S-ka
1998 – Tomasz Trojanowski "Kocie historie" – Philip Wilson
1999 – Dorota Gellner "Dorota Gellner dzieciom" – KAMA
2000 – Anna Lewkowska "Dziwne przygody czarnoksiężnika Zenona" –
Prószyński i S-ka
2001 – Marta Tomaszewska "Tego lata w Burbelkowie" – Nasza Księgarnia
2002 – Grzegorz Kasdepke "Kacperiada" – Literatura
2003 – Małgorzata Strzałkowska "Wiersze, że aż strach!" – Media Rodzina
2004 – Małgorzata Strękowska-Zaremba "Abecelki i duch Bursztynowego
Domu"  – Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza
2005 – Agnieszka Tyszka "Róże w garażu"– Literatura 
2006 – Beata Wróblewska "Małgosia z Leśnej Podkowy" – Egmont 
2007 – Katarzyna Majgier "Amelka" – Egmont 
2008 – Paweł Beręsewicz "Ciumkowe historie, w tym jedna smutna"  –Skrzat 
2009 – Roksana Jędrzejewska-Wróbel "Florka. Z pamiętnika ryjówki" oraz
"Florka. Listy do Józefiny" – Literatura 
2010 – Barbara Gawryluk "Zuzanka z pistacjowego domu"– Literatura 
2011 Paweł Beręsewicz "Tajemnica człowieka z blizną" – Literatura 
2012 Renacie Piątkowskiej "Wieloryb" – Literatura 
2013 Marcin Pałasz "Sposób na Elfa" - Skrzat

DOTYCHCZASOWI ZWYCIĘZCY

POLECAMY!
Nagroda Literacka 

im. Kornela 
Makuszyńskiego



CHCĘ PRZECZYTAĆ /
NOTATKI



Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego
została ustanowiona w 1994 r. Jest przyznawana co rok żyjącemu
polskiemu autorowi, za wyróżniającą się podobnymi do twórczości
Makuszyńskiego cechami, książkę literacką dla dzieci. Realizacja
projektu służy promocji współczesnej literatury polskiej, której
odbiorcami są najmłodsi czytelnicy. Dodatkowo inicjowana jest
aktywność wśród dorosłych: autorów, wydawców, wychowawców,
rodziców i opiekunów, która stanowi podstawę do stymulowania
potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych. Podstawowym
założeniem projektu jest wyłonienie najlepszej polskiej książki dla
dzieci, pozostającej w konwencji twórczości Kornela
Makuszyńskiego, odpowiadającej współczesnym realiom oraz
prowadzenie działań utrwalających pozytywny obraz książki
i czytelnictwa, a także wpisujących literaturę w dziecięcą
świadomość, jako ważną i ciekawą część współczesnej kultury.
Podsumowanie całorocznej pracy i wręczenie 21. Nagrody odbyło
się 9 października 2014 roku.

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu MKiDN
w ramach PO Promocja Literatury i Czytelnictwa -
Promocja czytelnictwa

Głównym organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu

Tekst dostępny na licencji CC Uznanie autorstwa - Użycie
niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
Okładki książek użyto za regulaminową zgodą przedstawicieli
wydawnictw.


