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Drita bie mbi libër. Ke gjetur një vend më vete, një çast më vete dhe nuk do që të  
të shqetësojnë, sepse rrëfimi të tërheq. Të flet. Ti jeton dhe ndien me personazhet  
e librit. Sheh mjedisin dhe dëgjon fëshfërimën e gjetheve të pemës dhe shushurimën  
e ujëvarës.  Dhe e gjitha kjo ndodh sepse di të lexosh ato shenjat e zeza e të vogla në  
libër. Çfarë dhurate!

Njerëzit e të gjitha kohëve dhe kulturave i kanë përdorur rrëfimet për t’u 
argëtuar dhe për të mësuar; për të forcuar lidhjen me njerëzit e tjerë, si me 
ata që janë të njëjtë, ashtu edhe me ata që janë të ndryshëm; për të kuptuar 
ekzistencën e vet.

Libri për fëmijë është shpesh kontakti i parë i njeriut me letërsinë dhe artin dhe 
kjo lë gjurmë të thella. Ty të kujtohet me siguri ndonjëri nga librat e parë që ke 
lexuar. A të kujtohet ende ajo ndjesia kur koha dhe hapësira përreth teje sikur u 
zhdukën?

Sot e dimë se leximi zhvillon trurin, se na ngre në një nivel të ri abstraksioni.  
E ardhmja do t’u kërkojë fëmijëve tanë aftësi të mëdha për të zgjidhur probleme 
dhe konflikte, do t’u kërkojë të jenë inovatorë si dhe të kuptojnë njerëz dhe 
kultura të ndryshme.

Akademia suedeze e librit për fëmijë është një shoqatë politikisht dhe fetarisht 
e pavarur, e cila synon që sa më shumë fëmijë të kenë përvoja leximi interesante 
dhe të pasura. Akademia suedeze e librit për fëmijë e ka përgatitur këtë 
ekspozitë në nderim të librit për fëmijë.

Në nderim  
të librit  

për fëmijë



Stina Wirsén

Libri na bën të qeshim dhe të  
qajmë, na ngushëllon dhe na shfaq 

mundësi të reja.



Per Gustavsson

Libri na ndihmon të zhvillojmë  
gjuhën dhe fjalorin tonë.



Gunilla Bergström

Libri stimulon fantazinë dhe na 
mëson të shohim brenda vetes.



Ann Forslind

Libri na zgjon interesa dhe na jep  
material për përsiatje.



Johan Unenge

Libri na jep koncepte për të menduar,  
na zgjeron vetëdijën dhe botën.



Lena Andersson

Libri na ndihmon të kuptojmë se jemi 
njëlloj por edhe të ndryshëm.



Pija Lindenbaum

Libri na lejon të jemi dikush tjetër.  
Na ushtron aftësinë e të ndjerit 

dhembshuri dhe empati.



Gunna Grähs

Libri na shtyn të mendojmë mbi të drejtën  
dhe të padrejtën, të mirën dhe të keqen.



Sara Lundberg

Libri na shpjegon realitetin dhe na  
ndihmon të kuptojmë ndërvarësitë.



Cecilia Torudd

Libri na tregon se shumëçka mund të 
shihet nga këndvështrime të ndryshme.



Sara Gimbergsson

Libri na forcon besimin në vetvete  
kur zbulojmë se ka edhe të tjerë që  

mendojnë e ndiejnë si ne.



Jens Ahlbom

Libri na jep dituri mbi natyrën,  
teknikën dhe historinë, mbi vende  

dhe mënyra të tjera jetese.



Anna Bengtsson

Libri na bën shoqëri kur  
jemi të vetmuar.



Pernilla Stalfelt

Libri është pjesë e trashëgimisë kulturore. 
Na jep përvoja dhe referenca të  

përbashkëta leximi.



Sven Nordqvist

Libri i lexuar me zë të lartë është një  
vendtakim për fëmijë dhe të rritur.



Barbro Lindgren

Libri për fëmijë na jep mundësinë të njihemi  
me forma të ndryshme të artit si ilustrime,  

fotografi, poezi dhe dramatikë.



Emma Virke

Libri për fëmijë përbën takimin e parë me 
letërsinë - një botë e pafundme që zgjat 

gjithë jetën.


