
Merhaba,
Hepimiz için yoğun günler yaklaşıyor. Okul 
etkinlikleri, fuarlar, paneller, söyleşi ve kon-
feranslar birbiri ardına dizilecek ve aylarca 
sürecek bir maratonun içinde bulacağız ken-
dimizi. Derneğimizin gündemi de dolu. Ekim 
ayında ALMA adaylarımız Frankfurt Fuarı 
sırasında resmen açıklanacak. Mayıs ayında 
Barış Manço Kültür Merkezi'nde çalıştayı-
mız olacak. Her iki yılda bir IBBY tarafından 
oluşturulan Onur Listesi'ne Türkiye'den sa-
natçılarımızı belirledik. Bu konudaki katılım-
ları için üyelerimize teşekkür ederiz. 
Yönetim Kurulu

IBBY ONUR LİSTESİ NEDİR?

IBBY tarafından iki yılda bir oluşturulan bu 
listeye üye ülkelerin IBBY temsilcisi olan ku-
ruluş tarafından bir YAZAR, bir ÇİZER ve bir 
ÇEVİRMEN'in bu dönemde ilk baskısı yapıl-
mış birer kitabı önerilmektedir. 

Önerilen kitapların 7'şer kopyası merkezi-
mizde toplanıp derneğimizce IBBY'ye gön-
derilmekte daha sonra da katılım bedelleri 
ödenmektedir. (Bu bedeller de yine derneği-
miz tarafından ödenecektir.) Bu listeleme ça-
lışmasının önemi, bu kitapların iki yıl boyunca 
IBBY üyesi ülkelerin zaman zaman düzenle-
dikleri toplantılarda ve iki yılda bir yapılan ge-
leneksel IBBY Kongresi sırasında sergileniyor 
olmasıdır. Böylece dünyanın çeşitli ülkelerin-
den bu etkinliklere katılan yazarlar, çizerler, 
kütüphaneci, araştırmacı ve yayımcılar her 
ülkenin önde gelen kitaplarını bir arada görüp 
inceleme şansı elde etmektedirler.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için:
http://www.ibby.org/awards-activities/awards/
ibby-honour-list/
 
Yönetim Kurulu olarak ödül adaylarının za-
manın ve olanakların elverdiği ölçüde sizlerle 
birlikte belirlemenin en doğrusu olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu konuda bir standart oluşturul-
ması için çalışmalarımız sürüyor. Önerilerinizi 
cgyd@cgyd.org adresimize bekliyoruz.

FUAR GELİYOR...
2-10 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Tüyap 
Kitap fuarı'nda yine bir standımız olacak. Ha-
len hazırlıklarını yapmakta olduğumuz ve tabii 
katkılarınızı beklediğimiz etkinliklerimiz şöy-
le:

İKİ PANEL
1. Panel: “Çocuk Kitabı ne İşe Yarar?”
Esas olarak fuar ziyaretçisi anne baba ve öğ-
retmenlere (çocuklara değil) yönelik bir pa-
nel. Amaç çocuk kitabı bilincinin gelişmesine 
katkıda bulunmak. Yazar, çizer, kütüphaneci 
ve öğretmenden oluşan bir konuşmacı grubu 
olacak.
2. Panel: “Kitabın Yarınına Bakarken...”
Henüz ilk kitabı yayımlanmış bir yeni yazar, 
ilk kez resimlediği bir kitabı yayımlanmış bir 
çizer, yayın hayatına yeni girmiş bir yayımcı/
editör, mesleğinde yeni olan bir okul kütüpha-
necisi... Bu dört alandan dört gencin kitapların 
yarınına nasıl baktığını öğrenmek istiyoruz.

BİR KOKTEYL
Derneğimizin kuruluşunun 25. Yılı Kokteyli. 
Kokteyl sırasında en yaşlı üyemize bir şükran 
plaketi verilecek.

İKİ SERGİ
1. Sergilerden birini stand duvarlarımıza asa-
cağız. ALMA adaylarımızın ve Onur Listesi 
adaylarımızın ve kitaplarının tanıtıldığı bir 
sergi. 

2. Diğer sergimiz TÜYAP'ın göstereceği duvar 
veya panolara asılacak. Konusu “İlk kitabım." 
Bu sergide, katılmak isteyen tüm üye yazar çi-
zerlerimizin ilk yayımlanmış çocuk kitapları-
nın kapakları yer alacak.

ÇALIŞTAY
16 Mayıs 2020 tarihinde Barış Manço Kültür 
Merkezi'nde genel üst başlığı "Eğitim ve Sa-
nat" olan çalıştayımız olacak. Amacımız, ço-
cuk kitabını "bir eğitim nesnesi" ve "bir sanat 
nesnesi" olarak ayrı ayrı değerlendirmek. 
Ayrıntılarını bir sonraki bültenimizde duyura-
cağız.

27 Eylül 2019
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Yönetim Kurulu: 
Fatih Erdoğan, Aytül Akal, Füsun Çetinel, Doğan Gündüz, Esra Alkan

YAZAR: Çiğdem Sezer
KAMYON KAFE
Günışığı Kitaplığı

IBBY 2018-19 Onur Listesi'ne 
önerdiğimiz kitaplar ve sanatçıları

ÇİZER: Deniz Üçbaşaran
ŞAPKADAKİ BALIK
Redhouse Kidz

ÇEVİRMEN: Damla Kellecioğlu
HAYALDEN KALELER
Tudem


