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Puslapį užlieja šviesa. Radai patogų kampelį ir laiko sau, nenori būti 
trukdomas, nes pasineri į pasakojimą, kuris atgyja. Jis kalba su tavimi. 
Gyveni su knygos herojais, išgyveni jų jausmus. Matai jų lankomas vietas, 
girdi lapų šnarėjimą ir krioklio griausmą. Ir tik dėl to, kad akys moka 
iššifruoti smulkius ženklus, kurie margina knygos puslapius. Geresnės 
dovanos nesugalvosi. 

Visais laikais, visose kultūrose pasakojimai mums ir pramoga, ir žinių 
šaltinis, stiprinantis ryšį su kitais – ir panašiais į mus, ir visai kitokiais,  
o svarbiausia – padedantis suprasti savo būties esmę. 

Dažnai vaikų knygos mums būna pirmas kontaktas su literatūra ir menu, 
jos palieka gilų įspūdį. Turbūt pamenate kažkurią iš pirmųjų perskaitytų 
knygų. Ar dar prisimenate tą jausmą, kai atrodo, kad laikas ir erdvė 
nebeegzistuoja? 

Šiandien žinome, kad skaitymas padeda vystytis smegenims. Jis atveria 
naujus abstrakcijos lygmenis. Mūsų vaikų ateitis patikrins, kaip jie gebės 
spręsti problemas ir konfliktus, galvoti naujaip, suprasti žmones ir kultūras. 

Švedijos vaikų knygų akademija – su jokiomis politinėmis ar religinėmis 
grupėmis nesusijusi asociacija, kurios tikslas – atverti vaikams įspūdingą 
ir praturtinančią skaitymo patirtį. Akademija skiria šią parodą 
vaikų literatūrai.

Vaikų knygų 
šviesa



Stina Wirsén

Knygos mums gali sukelti juoką ir 
ašaras. Gali paguosti ir parodyti 

naujas galimybes.



Per Gustavsson

Knygos mums padeda lavinti 
kalbą, plėsti žodyną.



Gunilla Bergström

Knygos žadina vaizduotę ir moko 
mus atrasti vidinius vaizdinius.



Ann Forslind

Knygose gali būti keliami nauji 
klausimai, kurie žadina susidomėjimą 

ir skatina pasigilinti.



Johan Unenge

Knygos duoda sąvokų, kuriomis 
galime mąstyti. Jos išplečia mūsų 

sąmonę ir pasaulį.



Lena Andersson

Knygos duoda žinių apie gamtą, 
technologijas, istoriją, taip pat apie kitas 

šalis ir kitus gyvenimo būdus.



Pija Lindenbaum

Knygos leidžia mums persikūnyti 
į kitą. Jos ugdo gebėjimą pajusti 

empatiją ir užjausti.



Gunna Grähs

Knygos skatina pagalvoti, kas teisinga, 
o kas ne, kas gerai, o kas blogai.



Sara Lundberg

Knygos gali paaiškinti realybę ir padėti 
mums suprasti, kaip viskas susiję.



Cecilia Torudd

Knygos gali parodyti, kad beveik 
viską galima vertinti iš skirtingų 

požiūrio taškų.



Sara Gimbergsson

Knygos didina pasitikėjimą savimi, kai 
suprantame, kad yra kitų žmonių, kurie 

mąsto ir jaučia kaip mes.



Jens Ahlbom

Knygos padeda suprasti, kad esame ir 
panašūs, ir nepanašūs.



Anna Bengtsson

Knygos siūlo draugiją, kai 
esame vieniši. 



Pernilla Stalfelt

Knygos priklauso kultūriniam paveldui. 
Jos suartina mus per skaitymą, suteikia 

bendrą principų sistemą.



Sven Nordqvist

Garsiai skaitomos knygos suartina 
vaikus ir suaugusiuosius.



Barbro Lindgren

Vaikų knygos atveria mums įvairias 
menines formas – iliustracijas, 
fotografiją, poeziją ir dramą.



Emma Virke

Vaikų knygos – pirmasis mūsų kontaktas su 
literatūra. Tai begalinis pasaulis, nusidriekęs 

per visą mūsų gyvenimą.


