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Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη συγγραφή, εικονογράφηση και 
μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και νέους/ες.  
 
Τα βιβλία πρέπει:  

 να έχουν γραφτεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα (εκτός του Α6)  

 να είναι πρωτότυπα κείμενα  

 να έχουν εκδοθεί το 2021 (στοιχείο το οποίο αντλείται αποκλειστικά και μόνο από την 
ταυτότητα του βιβλίου)  

 σε περίπτωση διεθνούς έκδοσης, η πρώτη έκδοση να είναι στα ελληνικά  

 να αποτελούν δημιούργημα/έργο ενηλίκων.  
 
Αναλυτικά οι κατηγορίες:  
 
Α1. Βραβείο «Πηνελόπη Μαξίμου» σε συγγραφέα βιβλίου αφήγησης βραχείας φόρμας για 
παιδιά (βιβλία με κείμενο μικρής έκτασης, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε παιδιά των πρώτων 
τάξεων του Δημοτικού). 
 
Α2. Βραβείο σε εικονογράφο και σε συγγραφέα εικονοβιβλίου (picture book  και graphic novel) 
για την εικονογράφηση και για το κείμενο. 
 
Α3. Βραβείο «Φανή Αποστολίδου» σε συγγραφέα εκτενούς αφηγήματος για παιδιά μεγάλων 
τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου. 
 
Α4. Βραβείο σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου για εφήβους και νέους/ες. 
 
Α5. Βραβείο «Βίτω Αγγελοπούλου» σε συγγραφέα βιβλίου με πληροφοριακά κείμενα 
(γνώσεων) για παιδιά (μυθοπλασία ή αμιγώς πληροφοριακό). Το βιβλίο πρέπει να απευθύνεται 
σε παιδιά και όχι σε εκπαιδευτικούς, να έχει επιστημονική εγκυρότητα και παιδαγωγική 
καταλληλότητα. 

Α6. Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα/νίδα εκδότη/τρια και μεταφραστή/τρια βιβλίου 
μεταφρασμένου στα ελληνικά για παιδιά ή νέους/ες. Για την κατηγορία αυτή κάθε εκδοτικός 
οίκος έχει δικαίωμα να υποβάλει συνολικά έως 6 τίτλους: α) έως τρεις (3) τίτλους 
μεταφρασμένων βιβλίων για παιδιά έως 12 ετών β) έως τρεις (3) τίτλους μεταφρασμένων 
βιβλίων για εφήβους και νέους/νέες. Τα βιβλία αυτής της κατηγορίας και η ηλεκτρονική δήλωσή 
τους θα αποσταλούν  αργότερα, μαζί με τα βιβλία της β΄ φάσης και δεν απαιτείται η αποστολή 
του ξενόγλωσσου βιβλίου. 

Α7.  Βραβείο «Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου» σε πρωτοεμφανιζόμενο/η συγγραφέα 
βιβλίου για παιδιά ή νέους. Ο/η συγγραφέας θα πρέπει να εκδίδει οποιουδήποτε είδους 
λογοτεχνικό κείμενο για πρώτη φορά. (Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην κατηγορία αυτή όσοι 



έχουν εκδώσει προηγουμένως θεατρικό έργο, μετάφραση λογοτεχνικού έργου, ποιητική συλλογή, 
λογοτεχνικό έργο σε συλλογικό τόμο, σε ηλεκτρονικά περιοδικά ή σε ιστολόγια).   
 
Α8. Βραβείο σε συγγραφέα για τη διασκευή λογοτεχνικού έργου της ελληνικής  ή παγκόσμιας 
λογοτεχνίας για παιδιά και νέους.  
 
Α9. Ειδικό βραβείο σε εικονογράφο για την εικονογράφηση βιβλίου με εικόνες για παιδιά και 
νέους. Στην κατηγορία αυτή διαγωνίζονται όλα τα βιβλία των προηγούμενων κατηγοριών - πλην 
των βιβλίων που θα δηλωθούν στην κατηγορία Α2 (Picture Book)  και  βιβλία  που θα δηλωθούν 
μόνο για την εικονογράφηση.  
Για το βραβείο αυτό χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή δήλωση από εκδότες ή δημιουργούς μόνο για 
τα βιβλία που θα διαγωνιστούν αποκλειστικά για την εικόνα δεν έχουν κατατεθεί σε καμία από 
τις προηγούμενες κατηγορίες. 
 
Κάθε δημιουργός ή εκδότης που επιθυμεί να διαγωνιστούν βιβλία του πρέπει να καταθέσει στις 
προθεσμίες που ακολουθούν:  
 
▪ 8 αντίτυπα από τον κάθε τίτλο  βιβλίου (ένα για κάθε μέλος της επιτροπής). Μετά τους 
διαγωνισμούς τα βιβλία χαρίζονται σε βιβλιοθήκες σχολείων, πανεπιστημίων, φορέων κοινωνικής 
προστασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
▪ Ηλεκτρονική δήλωση με e-mail, σε αρχείο excel (.xls, .xlsx), στο ibbyvraveia@gmail.com (με 
κοινοποίηση στο ibbyreadandshare@gmail.com, σημειώνοντας με κεφαλαία γράμματα για κάθε 
βιβλίο ξεχωριστά:  
 
(1) τίτλο διαγωνιζόμενου βιβλίου  
(2) επώνυμο και όνομα δημιουργού/ων & 
(3) την κατηγορία στην οποία επιθυμεί να διαγωνιστεί κάθε βιβλίο, με τον αριθμό και το όνομα 
της κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση (π.χ. Κατηγορία Α4 - Βραβείο 
σε συγγραφέα εφηβικού - νεανικού βιβλίου). Η δήλωση της κατηγορίας, είναι απαραίτητη για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό και δεσμευτική για τις επιτροπές.  
 
H κατάθεση των έργων αποτελεί βεβαίωση του εκδότη ότι έχει την έγκριση των δημιουργών για 
τη συμμετοχή του έργου τους στους διαγωνισμούς και παραμένει στο αρχείο του εκδοτικού 
οίκου.  
 
Επισήμανση: Κάθε βιβλίο μπορεί να διαγωνιστεί σε μία μόνο κατηγορία.  

 
Υπόδειγμα  ηλεκτρονικής δήλωσης 

 

 
 



Διευκρινίσεις - Εξαιρέσεις  
 
Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς:  
 
▪ βιβλία των μελών του ΔΣ, των μελών της κριτικής επιτροπής καθώς και των συγγενών τους α΄ 
βαθμού 

▪ βιβλία των υποψήφιων για το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen Award 2022   

▪ βιβλία χωρίς αναφορά χρονολογίας έκδοσης στην ταυτότητα του βιβλίου  
▪ διασκευές (οι διασκευές γίνονται δεκτές μόνο για τις εξής κατηγορίες:   

 Α5 - Βιβλία με πληροφοριακά κείμενα, εξυπηρετώντας παιδαγωγικούς και επιστημονικούς 
στόχους 

 Α8 –Διασκευές 
 Α9 – Ειδικό βραβείο σε εικονογράφο).  

▪ έργα των οποίων οι δημιουργοί δεν είναι ενήλικοι (δεν γίνονται δεκτά προς κρίση σχολικές 
εργασίες και ατομικά ή συλλογικά έργα μαθητών).  

 

Προθεσμίες ηλεκτρονικής δήλωσης  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους*. 

 
Η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται ξεχωριστά  για κάθε περίοδο κατάθεσης (Ιούλιος ή Ιανουάριος) 
και περιλαμβάνει μόνο τα βιβλία που κατατίθενται το διάστημα αυτό στο email 
ibbyvraveia@gmail.com,  με κοινοποίηση στο ibbyreadandshare@gmail.com. Συγκεκριμένα:  
 

● Για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από 1/1/2021 έως και 30/6/2021 και θα κατατεθούν 
αποκλειστικά Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική δήλωση πρέπει να 
υποβληθεί  έως και τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021. 
 

● Για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από 1/7/2021 έως και 31/12/2021 η ηλεκτρονική 
δήλωση πρέπει να κατατεθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

*Προσοχή: Για την κατηγορία Α6.Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα εκδότη/τρια και 
μεταφραστή/τρια βιβλίου μεταφρασμένου στα ελληνικά, η υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης 
θα γίνει τη δεύτερη περίοδο υποβολής  δηλώσεων και θα αφορά συνολικά (έως) 6 τίτλους 
μεταφρασμένων βιβλίων που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι εκδότες και δημιουργοί.  

Προθεσμίες υποβολής έργων 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους**. 

 
Σχετικά με τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2021 (1/1/2021 έως 
και 30/6/2021): 
 

● Οι εκδότες με έδρα την Αττική, θα πρέπει να καταθέσουν τα βιβλία αυτοπροσώπως ή 
μέσω εκπροσώπου, αποκλειστικά τη Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρες 11.00 

https://www.facebook.com/hashtag/hanscristianandersenaward?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPvoEeX5WKCA1_ovIpBs7xQLQdjlb0q6K4sqL3DNav_3eMwozf6t6JPm_oYLY8Br4h3UAE9ytuSMKCO_bbznfV6LIYSUm--2Bn-kyfgJZWjkvrjzHOImMnVMCA1NQZX57D-_mrEADyIQplCogEgSH1drjN4IvdA1cTs6vPJJXf9cMZzqkTLW15m_EUo7p1YZgOl9UDQF7fjd9Di7GhNsmScZQCju60RCIlP7-Sbyzs5Po-BNhX5ztzQIqFhDpppbOq2PXoSdDpna-VINHxGWfOasVgJ0UdjfU6reOvkg-xUFeEnxYPvg&__tn__=%2ANK-R
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π.μ. – 4.00 μ.μ στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος (Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, πίσω 
από το Αρχαιολογικό Μουσείο) 
 
 

● Οι εκδότες με έδρα εκτός Αττικής μπορούν: 
● είτε να καταθέσουν τα βιβλία, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, τη Δευτέρα 26 και 

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρες 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ στα γραφεία του Ελληνικού 
Τμήματος (Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο) 
 

● είτε να ταχυδρομήσουν τα βιβλία στην ταχυδρομική θυρίδα με τα εξής στοιχεία:  ΤΘ 
75368, ΤΚ 17601 (ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) έως τις 20 Ιουλίου 
(σφραγίδα ταχυδρομείου) με απλό ταχυδρομείο (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι courier ή συστημένο). 
Θερμή παράκληση τα βιβλία να είναι συσκευασμένα σε μικρού μεγέθους δέματα.  Οι 
εκδότες εκτός Αττικής  που θα ταχυδρομήσουν δέματα θα πρέπει άμεσα με την 
αποστολή να μας ενημερώσουν ηλεκτρονικά για τον αριθμό των δεμάτων και τον κωδικό 
αποστολής, ώστε να τα αναζητήσουμε στα ΕΛΤΑ. 

 

Για την παράδοση των βιβλίων που έχουν εκδοθεί από τον Ιούλιο  έως τον Δεκέμβριο του 2021  
θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.  

**Προσοχή: Για την κατηγορία Α6. Βραβείο σε ξένο συγγραφέα, Έλληνα εκδότη/τρια και 
μεταφραστή/τρια βιβλίου μεταφρασμένου στα ελληνικά, η παράδοση των βιβλίων θα γίνει τη 
δεύτερη περίοδο υποβολής έργων στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Η 
παράδοση θα αφορά συνολικά  (έως) 6 τίτλους μεταφρασμένων βιβλίων που έχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν οι εκδότες και δημιουργοί.  

 
 
Σημείωση: Για τα βραβεία σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που προωθούν τη φιλαναγνωσία θα 
εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση.  
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 


