
   קינדער הָאבן דעם רעכט ֿפַאר גּוטע מעשיות 
  

  צּו הָאבן ַא לײענען איבערלעבּונג מײנט צו זַײן בַאשעדיקט בַײ ַא סּפעציעלער מַאכט. ַא מַאכט װָאס קען 
 Astridֿפַארברײטערן װערטער, בַאזיגן שּפרַאכן, ֿפַארמעסטן מײנּונגען, לָאזן דַאכטּונג זַײן ֿפרַײ. דעם  

Lindgren   רעגירּונג צּו בַאשיצן די   עי שװעדישבַײ ד 2002הזּכרה בַאװיליקּונג איז בַאשַאֿפן אין
רעכט ֿפּון קינדער ֿפַאר גּוטע מעשיות. יעדער יָאר, ַא מענטש ָאדער ָארגַאניזַאציע איז בַאלוינט, װָאס  

בַײטרָאג די װיכטיקײט ֿפּון ליטערַאטּור ֿפַאר קינדער אּון יּונגע מענטשן ַארּום די װעלט. דעם געלט ֿפּון  
אין דעם סָארט.   ן שװעדיש קרָאנָאר מַאך דעם ּפרעמיע דעם גרעסטער אין װעלטּפרעמיע, ֿפינף מיליאָ 

 עס בַאװַײז װי װיכטיק איז ַאז יּונגע מענטשן זָאלן לײענען, איצט אּון אין צּוקּונֿפט. 
 

 Astrid Lindgrenאין הזּכרה ֿפּון 

 Astridקינדער צו ַא רַײכער אינעװײניקסט לעבן ַאז  ןװײניק מענטשן הָאבן געמַאכט ַאזױ ֿפיל ֿפַאר די רעכט ֿפּו
Lindgren  זי הָאט בַאנַײט קינדער ליטערַאטּור אּון אירע מעשיות זַײנען בַאליבט אין גַאנצן װעלט. זי איז אױך .

זײער  שטענדיק מיט קינדער אּון -געװען ַא גרּונט הּומַאניטַאר װָאס הָאט געהַאט ַאן ָארט אין ּפּובלישער װיּכוח 
רעגירּונג הָאט בַאשַאֿפן דעם  עיָאר ַאלט, די שװעדיש 94, 2002צּוקּונֿפט אין ֿפָאקּוס. װען זי איז געשטָארבן אין 

Astrid Lindgren ) הזּכרה בַאװיליקּונגALMA ַאן אינטערנַאציָאנַאל בַאװיליקּונג מיטן ציל צּו בַאערן דָאס ,(
    העכערן אינטערעס אין קינדער אּון יּונגע מענטשן ליטערַאטּור אין די װעלט.לעבן ֿפּון דעם ֿפעלקערלעך מחבר אּון 

  
אּון די ָאֿפיס איז   Swedish Arts Council (Kulturrådet)דעם ּפרעמיע איז ֿפַארווַאלטן בַײ דעם 

װיטעטן ֿפַארבּונדן מיט דעם ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר קָאמּוניקַאציע, ָאנהַאלט ֿפַאר דעם זשורי, ֿפינַאנצן אּון ַאלע ַאקטי
 ּפרעמיע אּון די װָאס געווינען דעם ּפרעמיע. די געווינער זַײנען אױסגעקליבן בַײ ַא זשורי ֿפּון צװעלף מיטגלידער. 

 לַאס ליטערַאטּור  ק-װעלט

Astrid Lindgren   הָאט ַאנטוויקלט קינדער ליטערַאטּור ַאז ַא ֿפָארמע ֿפּון קונסט. דעם ּפרעמיע איז דעריבער
בַאװיליקט צּו יענע װָאס ָאנגײן ַארבעטן אין איר גײסט; מיט דַאכטּונג, קורַאזש, רעסּפעקט אּון עמּפַאטי, אּון 

ַאליטעט. די ַאכטּונג װָאס דעם בַאװיליקּונג גיט  קוו ךער ַארבעט ָאדער בַײטרָאגן זַײנען ֿפּון העכסטן קינסטלע כװעל
ֿפַארװַײלן,   -דערֿפירט צּו ביכער װערן איבערגעזעצט אין מער שּפרַאכן, ַאז קינדער זָאלן געֿפינען גּוט ליטערַאטּור 

   חידושיש, ארױסֿפָאדערן ָאדער קָאמּפלעקס.

כקַײט צּו העכערן ֿפַארשטענדעניש אּון ֿפַארבַײט צװישן ליטערַאטּור ֿפַאר קינדער אּון יּונגע מענטשן הָאט די מעגלע
יּונגע מענטשן ַארּום די װעלט הָאבן צּוטריט צּו ליטערַאטּור ַאז ַא  ןקּולטּורן אּון מענטשן. דעם ֿפַאקט ַאז קינדער אּו

נגע מענטשן בַאקּומען  ֿפריערדיקער רעקװיזיציע ֿפַאר דעמָאקרַאטיע אּון עֿפנטקײט. װָאס געשעט אױב קינדער אּון יּו
הָאט געגעבן ַאן ענטֿפער אין    Astrid Lindgren? טירן ניט קײן צּוטריט צּו די װעלטן ֿפַאר װעלכע לײענען עֿפנט

 :H.C. Andersen Medal 1958איר דַאנקען רעדע װען זי הָאט בַאקּומט 

“ַא קינד ַאלײן מיט דעם בּוך בַאשַאף זײנע אײגענע בילדער  
נֿפש צימער, װָאס  ֿפון בסודיק צימער ייניק דָאס ערגעץ אינעוו

ַאלץ. די בילדער זַײנען נױטיק ֿפַאר הּומַאן   טַאריבערגײ
ביִינגז. דעם טָאג װען קינדער דַאכטּונג קען זײ מער ניט 

 בַאשַאֿפן, דעם טָאג װעט מענטשהַײט ָארעם װערן.”


