
Merhaba,
Bu bültenimizin konusu ALMA, yani Astrid 
Lindgren Memorial Award (Astrid Lindgren 
Anma Ödülü). Önceki bültenimizde hem ulusal 
hem de uluslararası ödüllere ilişkin bir çalışma 
yaptığımızı belirtmiştik. Konunun kalıcı bir sis-
tematiğe oturtulması yönü var ki bu yıl sonunu 
bulacak, bir de acil olan yanı var: ALMA tak-
vimi en kısa zamanda ülkemizin iki adayının 
belirlenmesini zorunlu kılıyor. Bu adaylarımız 
belirlenecek ve en geç 15 Mayıs’ta başvuru dos-
yalarını göndermiş olacaklar. İşte bu yüzden 
bültenimizi bu acil konuya ayırdık. Önem-
li bir notumuz daha var: IBBY’nin çıkardığı 
BOOKBIRD Dergisi’nin Türkiye editörlüğünü 
yazmanımız Füsun Çetinel üstlendi. Alanımızı 
ilgilendiren haber ve yazılarınızı kendisine gön-
derebilirsiniz:  ffusuncetinel@gmail.com
Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. 
Yönetim Kurulu

ALMA ve Andersen Ödülleri ve ÇGYD
Her iki ödülle ilgili olarak adil ve kalıcı bir yöntem 
oturtmak üzere, bizden önceki arkadaşlarımızın 
çabalarından da yararlanarak, bir ödül yönetme-
liği hazırlamaya karar verdiğimizi belirtmiştik. 
Yüksek katılımı hedefleyen ve adayların üyelerce 
oylanmasını içeren bir yönetmelik hazırlayacağız 
ve bizden sonraki, yani önümüzdeki mayıs ayın-
da seçilecek olan yeni yönetime sunacağız. (Şu 
andaki yönetim kurulu olağanüstü genel kurul-

da seçilmiş bir yönetim kuruluydu. Olağan genel 
kurul mayıs ayında yapılacak ve yeni bir yönetim 
kurulu iş başına geçecek.) Eğer yeni yönetim bu 
yönetmeliği uygulama kararı alırsa bundan böyle 
her yıl eylül ayı sonunda yapılacak olan bir Ço-
cuk Yazını Çalıştayı programı içinde ALMA ve 
Andersen adayları üyelerin katılımıyla belirlen-
miş olacak.

ANDERSEN hakkında...
Çocuk edebiyatının en önemli ödülü olan Hans 
Christian Andersen Ödülü iki yılda bir Interna-
tional Board on Books for Young People (IBBY) 
tarafından 1956’dan beri çocuk edebiyatı ala-
nında verdiği ürünleriyle kalıcı ve dikkate değer 
eserler vermiş olan bir yazara ve 1966’dan itiba-
ren yazarla birlikte bir çizere de verilmektedir. 
Önceleri yazarın tek bir eserine verilmekte olan 
Andersen Altın Madalyaları 1962’den beri yaza-
rın ve çizerin tüm eserleri dikkate alınarak verilir 

olmuştur. Yalnızca her ülkenin IBBY üyesi kuru-
luşu bu ödüle aday gösterebilmektedir. 
BİLGİ:  http://cgyd.org/uluslararasi-oduller/andersen/

ALMA hakkında...
İsveç Hükümeti tarafından her yıl, ünlü ya-
zar Astrid Lindgren’in onuruna verilen ALMA 
Ödülü çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki en 
büyük ve edebiyat alanındaki ikinci büyük ödül-
dür. 2002 yılında 94 yaşında ölen yazar Astrid 
Lindgren’in adını taşıyan ödüle Lindgren’in “anti 
terbiyeci” ruhuna uygun nitelikli çocuk ve genç 
edebiyatı ürünleri veren yazarlar, çizerler ile ço-
cukların ve gençlerin okur-yazarlığına ciddi kat-
kılarda bulunmuş kişi, kurum ve organizasyonlar 
aday gösterilebilmektedir. 
BİLGİ:  http://cgyd.org/uluslararasi-oduller/alma/
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ALMA 2020... 
Bu yıl sadece ALMA için aday gösterebiliyoruz çünkü önceki bülte-
nimizde açıkladığımız gibi, 2020 için Andersen adayının gösterilme 
tarihine ilişkin yazışmalar derneğimizin yönetim sıkıntıları yaşadı-
ğı (hatta kapanma noktasına geldiği) 2018 başlarında gönderilmiş. 
2020 ALMA adaylarımızı acil olarak belirlemek zorundayız çünkü 
bu adayların başvuru dosyalarını 15 mayısa kadar hazırlamaları ge-
rekiyor. Bu nedenle yönetmelik öncesi geçici aday belirleme yönte-
mimizi şöyle belirledik:

Yönetim Kurulu olarak sizlere yazar ve çizer kategorilerinden fikir 
vermek için ALMA adaylığı ölçütlerine uyan bazı ön aday isimleri 
sunacağız. Sizlerden istediğimiz, FONZİP üzerinde aşağıdaki bağ-
lantıya tıklayarak ister bu ön adaylardan ikisini (bir yazar+bir çizer), 
ister kendi uygun bulduğunuz adayınızın ismini ekleyerek 19 Şubat 
2019 salı sabahı saat 07:00’ye dek bize bildirmeniz. 

OY SANDIĞI: 
https://fonzip.com/cgyd/form/alma-odulu-aday-belirleme-anketi

NOTLAR:
1: Yönetim Kurulu üyeleri aday gösterilmeyecektir. 
2: Kendi isminizi önerebilirsiniz. 
3: Tercihleriniz yönetim kurulunu oluşturan beş kişinin dışında hiç 
kimseyle hiçbir zaman paylaşılmayacaktır.
4: Her üye bir kere oy kullanabilir.
5: Adayınızın ALMA ölçütlerine uygun olması yeterlidir, dernek üyesi 
olması şart değildir.
6: Değerlendirme sonucu belirlenen aday, aday olmayı istemezse oyla-
mada öne çıkan bir sonraki aday tercih edilecektir.
7: Bu oylamaya sadece dernek üyeleri katılabilir.


