
Merhaba,
2021 ALMA Ödülü'nü bu yıl Fransız 
sanatçı JEAN-CLAUDE MOURLEVAT 
aldı. Sanatçıyı Türkiye okuru 2 kitabıy-
la tanıyor. • Her yıl, Andersen'in doğum 
günü olan 2 Nisan "Dünya Çocuk Kitap-
ları Gün" olarak kutlanıyor. Derneğimiz 
de bugünü aramızdan bir sanatçının ha-
zırladığı bir bildiriyle selamlıyor. • Bu yıl 
sevgili yazarımız Çiğdem Sezer bu görevi 
üstlendi. Bu arada bir de ödül aldık. Okul 
Kütüphanecileri Derneği'nin bu ödülü 
her iki derneğe de sivil toplum kuruluş-
larının daha geniş perspektiflerde işbirli-
ği yapabileceği yönünde ilham verdi.
En iyi dileklerimizle,
Yönetim Kurulu

2 Nisan 2021
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Yönetim Kurulu: 
Fatih Erdoğan, Aytül Akal, Füsun Çetinel, Doğan Gündüz, Esra Alkan

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI GÜNÜ BİLDİRİSİ

Okul Kütüphanecileri Derneği geleneksel hale getirdikleri Kütüphane ve Okuma 
Kültürüne Katkı Ödülü'nü bu yıl derneğimize vererek bizleri onurlandırdılar. 31 
Mart akşamı zoom üzerinden yapılan ödül törenine Semra ÖZDER'in moderatör-
lüğünde "Çocuklarımıza daha iyi kitaplar sunma konusunda yazar-ebeveyn işbirliği 
arayışları, sorunlar, çözüm önerileri" konulu bir sunum eşlik etti. Böyle bir ödüle 
layık görülmemizi derneğimizin bütün üyelerinin işbirliğine borçluyuz.

2021 ALMA ÖDÜLÜ SONUÇLANDI…
Her yıl verilmekte olan ve 2021 yılı için ül-
kemizden Behiç Ak ve Feridun Oral (ÇGYD 
adayları) ile Aytül Akal ve Huban Korman’ın 
(İTEF adayları) aday gösterildiği Astrid Lin-
dgren Memorial Award sonuçlandı ve Fran-
sız yazar Jean-Claude Mourlevat 2021 yılı 
ödülüne layık görüldü.

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT KİMDİR?
Peri masalları geleneğini tazeleyen yazar…

Jean-Claude Mourlevat Fransa’nın önde 
gelen çocuk ve ilkgençlik yazarlarından. 
Peri masallarına, fabl ve fantastik türe olan 
tutkusuyla kendine özgü ve benzersiz bir 
dünya yaratmayı başarmış bir isim. İlk kez 
yayımlandığı 1997’den bu yana kitapları 20 
dile çevrildi. Türkçede (Can Yayınları'nca 
yayımlanmış iki kitabı var.

En çok önemsediğim kitabın adı sorulsaydı 
“Dünya” derdim.  Çünkü okumak, Dünya’yı 
daha anlamlı, daha güzel, daha yaşanılır hale 
getirmek demek. Bütün o kitaplar ve onların 
hayatımıza kattığı öyküler, romanlar, şiirler, 
aynı hedefi işaret ediyor; daha estetik, daha 
barışçıl bir Dünya! İşte bu dünyaya giden yol, 
kitaplardan geçiyor. Masallardan, öykülerden 
ve şiirlerden… 

Kitap her yaşta, evet ama en çok çocukluk-
ta! Çünkü bütün algı kapıları ancak o zaman 
sonuna dek açık oluyor. Sonra toplumsal öğ-
retiler, kültürlenme süreci derken, çocukluk-
ta açılabilen pek çok algı kapısı açılamaz hale 
geliyor. Giderek pas tutuyor o kapılar. İşte bu 
yüzden en çok çocukken okumalı insan. Sonra 
zaten ne o, kitapların elini bırakır ne de kitap-
lar onun elini.
2 Nisan; “Dünya” dediğimiz kitabın çocuklu-
ğunu kutlama günü.
2 Nisan, dostluğa, barışa, çok renklilik ve çok 
sesliliğe giden yolda deniz feneri gibi önümü-
zü aydınlatan; en koyu karanlıkta, fırtınalarda 
bize rehberlik eden kitapların günü.
2 Nisan, henüz küçücük bir çocukken ve göz erimimin ötesinde ne olduğunu bilmediğim 
bir zamanda bana “uzak” kavramını göstererek hayatımı derinleştiren kitapların günü.
Biz bugün o küçük çocukla birlikte en yakın çocukluk arkadaşımız olan kitaplarla dostlu-
ğumuzu kutluyor, bizi bugün olduğumuz kişi yapan çocuk kitaplarına ve onların evimize, 
hayatımıza girmesini sağlayan yazarlara, çizerlere ve tüm kitap emekçilerine teşekkür edi-
yoruz. Çocuğa ve kitaba inanmaktan vazgeçmedikleri, daha adil, daha barışçıl bir dünya 
hayalini yitirmedikleri için.
Hepimizin evi olan Dünya’yı güzelleştirmenin en iyi yolu, bir kitabın sayfaları arasına saklı. 
Hemen şimdi uzanın ve elinize alın o kitabı. Hangisini mi? Bunu bilmenin tek yolu, onları 
okumaktan geçiyor. Bu yolu yürüyor olmaktan, benimle birlikte yürüyenler olduğunu bil-
mekten duyduğum sevinçle, Dünya kitabının sayfaları arasından sesleniyorum size. Kitabın 
herhangi bir yerinde yolumuzun kesişeceğini bilmenin heyecanıyla…

Çiğdem Sezer

ÖDÜL ALDIK


