األدب الجيد هو األدب الذي يضع الطفل في قلب العالم ويضع العالم في قلب الطفل
تـُعتبر أستريد ليندغرين أشهر كاتبة في السويد ،وقد تـُرجمت أعمالها إلى أكثر من  90لغة .لقد قامت بتجديد أدب
األطفال ،ومزجت ما بين الكمال الفنـّي واهتمامها بحقوق األطفال والشباب .وعندما رحلت عام  2002أسست
الحكومة السويدية جائزة أستريد ليندغرين لألدب تخليداً لذكراها.
تـ ُميّـز القيم اإلنسانية العميقة كتب أستريد ليندغرين .وتهدف الجائزة إلى مكافأة األعمال التي تعكس هذه الروح التي
تنشد زيادة وتعزيز االهتمام بأدب األطفال في العالم.
تـُمنح جائزة أستريد ليندغرين لألدب كل عام .وتبلغ قيمة الجائزة خمسة ماليين كرونة سويدية ،ما يجعلها أكبر
جائزة دولية في أدب األطفال والشباب .
إن المؤلفات بأكملها هي التي تحصل على الجائزة ،وليس عمالً محدداً بعينه .ولكن ال يُشترط أن يكون المرء قد
كتب كلمة واحدة كي يجري ترشيحه؛ إذ يمكن مكافأة الرسامين والقاصّ ـين أيضاً .كما يمكن منح الجائزة لألشخاص
أو المنظمات ممن يعملون على تحفيز القراءة لدى األطفال والشباب .وال يحصل على الجائزة إال األشخاص الذين ال
يزالون على قيد الحياة.
تقوم لجنة تحكيم خبيرة بتحديد الفائز بالجائزة .وتشمل لجنة التحكيم  12عضواً من المؤلفين ونقـاد األدب والخبراء
في األدب والرّسامين وأمناء المكتبات .وهناك عضو واحد يمثل عائلة أستريد ليندغرين .وتحدد لجنة التحكيم
المؤسسات والمنظمات التي يمكنها أن تختار المرشحين من كافة أنحاء العالم انطالقا ً من معرفتها بأدب األطفال في
كل بلد أو لغة.
يجري إرسال الدعوة الختيار المرشحين في شهر يناير /كانون الثاني من كل عام .يجب أن تكون الترشيحات لدى
اإلدارة بتاريخ  15مايو /أيار .ومن غير الممكن التقدم بطلب الحصول على الجائزة .تعلن لجنة التحكيم عن الفائز
بعد االنتهاء من اجتماع تجريه في شهر مارس /آذار في العام التالي ،وتـُسلـّم الجائزة في ستوكهولم في نهاية شهر
مايو /أيار ،حينما تكون السويد أجمل ما تكون.
يقوم المجلس الثقافي الوطني في السويد على تنظيم جائزة أستريد ليندغرين لألدب.
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