Drogie dzieci,
mamy nadzieję, że osiemnaście krótkich ilustrowanych
historii w prezentowanych przez nas książeczkach pomoże
Wam doświadczyć przyjemności płynącej z lektury oraz
lepiej poznać otaczający Was, różnorodny świat, w którym
żyje mnóstwo różnych ludzi. To bardzo ważne, aby wejść
w buty innego człowieka i zobaczyć świat jego oczami,
ponieważ dzięki temu możemy się porozumieć. Jeśli po
lekturze książeczek będziecie miały pytania, koniecznie
zadajcie je ważnym dla Was dorosłym. Książeczki napisało
i zilustrowało trzydzieści sześć pochodzących z Litwy,
Łotwy i Estonii osób, które łączy miłość do tworzenia,
literatury dla dzieci oraz chęć opowiedzenia im nieznanych
jeszcze historii.

Szanowni dorośli,
laureatka nagrody Nobla Olga Tokarczuk powiedziała, że
„tylko literatura jest w stanie pozwolić nam wejść głęboko
w życie drugiej istoty, rozumieć jej racje, dzielić jej uczucia,
przeżyć jej los”. Te słowa były naszą inspiracją podczas
tworzenia projektu, którego rezultatem jest osiemnaście
książeczek stworzonych przez osoby z krajów bałtyckich,
poruszające tematy praw człowieka, relacji międzyludzkich
i poznania samych siebie. Zachęcamy, aby czytać książeczki
razem z dziećmi w wieku od sześciu do dziesięciu lat, a po
lekturze porozmawiać z nimi o fabule. Warto nawiązać z
dzieckiem żywą więź, aby ułatwić mówienie o uczuciach
swoich i innych ludzi. Pomogą w tym pytania przygotowane
przez uczestniczącą w projekcie psycholożkę dziecięcą,
a specjalistka w dziedzinie literatury dla dzieci spisała
porady, jak korzystać z książeczek w procesie rozwijania
kreatywności dzieci.

Szanowne osoby tworzące
literaturę dla dzieci i zajmujące
się nią profesjonalnie
to pierwszy projekt współpracy twórczej na taką skalę, łączący osoby
piszące i ilustrujące książki dla dzieci z trzech krajów bałtyckich. Aż
trzydzieści sześć osób o różnych stylach, kreskach i charakterach
stworzyło oryginalne, krótkie ilustrowane historyjki, przeznaczone
dla osobowości dojrzewających w dzisiejszej rzeczywistości –
przyszłych obywateli i obywatelek świata. Książki poruszają kwestie
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Schemat przygotowania książeczki:
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Dokładny film instruktażowy, jak przygotować
książeczkę, można znaleźć na stronie tinybooks.eu
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Potęga krótkich historyjek
Książeczki są takie malutkie, ale ile w nich ciekawostek, wesołych
przygód i mądrości! Ich objętość nie odstraszy żadnego dziecka,
za to wielu z nim pomoże odkryć przyjemność płynącą z lektury.
Miniaturowe książki z obrazkami są wyjątkowe, ponieważ
łączą językową opowieść z opowiadaniem obrazami. Tekst i
obrazki razem tworzą jedno, wspaniałe opowiadanie, czego
nie potrafiłyby osiągnąć osobno. Nazywamy to synergią. Albo,
mówiąc prościej, równaniem 1+1=3. Takie książeczki to nie tylko
literatura, ale również wizyta w malutkiej galerii sztuki. Weźcie je
do rąk, czytajcie, analizujcie i rozmawiajcie o nich!
Książeczkami obrazkowymi można posłużyć się w przedszkolach,
szkołach i domach, aby zainteresować dzieci książkami, wyrobić
w najmłodszych nawyki związane z opowiadaniem, tworzeniem
historii i rysowaniem, wykształcić empatię, poszerzać wiedzę
o świecie, rozwijać gust plastyczny oraz pobudzać krytyczne
myślenie, wyobraźnię, kreatywność i szereg innych kompetencji.
Po zakończonej lekturze zachęcajcie dzieci, aby opowiedziały
fabułę książki, przedstawiły bohaterów oraz opisały uczucia,
które książeczka w nich wywołała. Z uwagą oglądajcie ilustracje
i pytajcie, o czym opowiadają.
Ze względu na małą objętość książeczki są odpowiednim
narzędziem do nauki tworzenia historii – struktury opowiadania,

jego elementów i układu. Jak każde opowiadanie, książki
obrazkowe mogą mieć wstęp, konflikt, kulminację, rozwiązanie
i epilog. Omówcie to z dziećmi, wyjaśnijcie im, kiedy akcja
przyspiesza, a kiedy zwalnia. Pozwólcie im stworzyć własną
historię. Kiedy to zrobią, pomóżcie im przemyśleć, które elementy
ich historii warto zapisać słowami, a które można przedstawić
na rysunku. Może całą książeczkę da się stworzyć bez słów? Ze
starszymi dziećmi warto podejść do historii bardziej twórczo:
może niektóre części opowiadania można pominąć albo zamienić
miejscami? Po omówieniu, jak będzie wyglądała wasza historia,
przenieście wszystko na kartkę papieru ze schematem książeczki.
Nie zapominajcie, że wszystkie książki mają okładki z tytułem
i nazwiskiem autora oraz tylną okładkę, na której zazwyczaj
znajduje się krótki opis zawartości. Książeczkę może stworzyć
kilkoro dzieci, mogą też skorzystać z pomocy dorosłych.
Życzę Wam niepowtarzalnych wrażeń zarówno podczas lektury
książeczek, które osoby z krajów bałtyckich stworzyły na temat
praw człowieka, jak i w czasie tworzenia własnych, nowych
historii!
Specjalistka w dziedzinie literatury dziecięcej
Eglė Baliutavičiūtė

Jak rozmawiać z dzieckiem
o różnorodności?
To, co słuszne, zazwyczaj wydaje się banalne, ponieważ jest
bardzo zwyczajne. Zwyczajna jest również prawda, że wszyscy
różnimy się od siebie. To oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę
różnice fizyczne – choć wszyscy mamy nosy i dwoje oczu, po
uważniejszym spojrzeniu okazuje się, jak bardzo te nasze nosy i
oczy są różne.
Poza różnicami fizycznymi, różnimy się również wewnętrznie. Tak,
wszyscy mamy jedno serce, z reguły dwie nerki, chcemy czuć się
kochani i szczęśliwi. Jednak niektórzy ludzie mają serce po prawej
stronie, inni mają tylko jedną nerkę. Każdy z nas miłość rozumie na
swój sposób, inne rzeczy dają nam radość.
Stwierdzenie, że różnimy się od siebie, można uznać za banalne.
Ale kiedy czasem rozmawiamy o ważnych, głębokich kwestiach,
wydaje nam się, że wszystko musi zgadzać się z naszą opinią.
To stara prawda, że dziewczynki chcą być księżniczkami. Ale
okazuje się, że są też takie, które wolałyby być wojowniczkami
albo chemiczkami. Starzejący się ludzie tracą swoje siły, ale
spójrzcie na tę staruszkę, która wesoło spędza czas z wnuczką,
nie ustępując jej na krok! Wszyscy wiemy, że mamy troszczą się o
swoje dzieci, ale zdarzają się takie, które zajmują się twórczością
albo przedsiębiorczością, a dziećmi cały dzień opiekują się
tatusiowie. Nie można zaprzeczyć, że niepełnosprawność
ogranicza życie człowieka, ale są ludzie pozbawieni wzroku, którzy
podróżują po świecie, istnieją złoci medaliści olimpijscy bez nóg, a
rodzice nieposiadający rąk dbają o swoje dzieci, nie myśląc o tym,
czego nie mogą.

Często w myślach kategoryzujemy ludzi według jednej cechy i
przypisujemy im inne, które kojarzą nam się z daną kategorią.
Czarnoskórzy dobrze grają w koszykówkę, kobiety są troskliwe,
starzy ludzie nie rozumieją postępu. Takie myślenie jest wygodne,
ale ma swoje granice – napotkamy ludzi, którzy będą zachowywać
się inaczej, niż się spodziewaliśmy. Możemy poczuć się niezręcznie,
możemy zranić czyjeś uczucia i stracić okazję do stworzenia z nimi
więzi.
Ważne, aby poznawać ludzi takimi, jacy są, ze wszystkimi ich
różnicami. Tylko w taki sposób będziemy mogli ich zrozumieć,
nawiązać z nimi kontakt i cieszyć się innością. Poznanie to główna
droga do rozwijania tolerancji, zrozumienia różnorodności i
przyjęcia inności. Pomagają w tym pytania – jak ludzie o innych
cechach postrzegają świat, jak rozumieją siebie i innych, co
potrafią, co jest dla nich trudne, w czym potrzebują pomocy, do
czego mogą zainspirować innych ludzi.
W poznaniu odmienności pomaga literatura piękna. Otwiera
możliwość doświadczenia innego, bycia na jego miejscu i poznaniu
jego wewnętrznego świata. Książeczki z krótkimi historyjkami,
które trafnie odsłaniają różnorodność życia, mogą pomóc w
rozmowie o różnicach między nami, o znaczeniu różnic fizycznych,
o innych sposobach myślenia oraz odmiennych doświadczeniach.
Psycholożka
dr Monika Skerytė–Kazlauskienė

Teraz chyba mam wszystkie potrzebne
litery,
a wię
c

Matylda.
Mam osiem lat.

Nauczycielka: - Matyldo, czy możesz
już zacząć czytać?
© Tekst Helena Läks
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To jest moja
szkoła.

© Przekład Marta Perlikiewitcz

To moja
klasa.

Projekt wsparli:

Helena Läks

szukać: w wirującym
uniesie coraz wyżej!
Mam na imię

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
WWW.TINYBOOKS.EU

/ Estonia

Helena Läks (1987) wychowała się na estońskiej wyspie Muhu, była bardzo
dociekliwym dzieckiem. Studiowała filozofię i teologię na uniwersytecie
w Tartu. Napisała dwa tomiki poezji i jedną książkę dla dzieci, teksty
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
dla teatru, a także współpracowała w przygotowaniu różnych publikacji
kulturalnych. Od dziesięciu lat pracuje jako redaktorka, obecnie w redakcji
dziennika Postimees.
helena.laks@icloud.com

Agnė Nananai

/ Litwa

Książki dla dzieci ilustruje już od dziewięciu lat. Wybrała tę dziedzinę tylko
ze względu na miłość do rysunku. Gdzie można rysować więcej – myślała –
niż w książeczkach dla dzieci. Cieszy się, że uzupełnianie tekstu o wizualne
interpretacje staje się coraz ciekawsze i owocuje jednolitym dziełem dla
najmłodszego odbiorcy. Pracowała z największymi wydawcami w kraju
i najbardziej utalentowanymi litewskimi autorami literatury dla dzieci.
Twórczyni ma własne sposoby pracy z tekstem, których nie da się nauczyć,
bowiem wynikają z doświadczenia. Każda książka uczy ją czegoś nowego.
Agnė Nananai najbardziej lubi rysunek odręczny, dlatego za każdym razem
może wybierać inne środki wyrazu. Odkrycia dokonywane na papierze nie
pozwalają jej przerywać pracy. Autorka ciągle uczestniczy w wystawach i
projektach pedagogicznych na Litwie i za granicą.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

HELENA LÄKS
AGNĖ NANANAI

Tu są moje
rysunki.
A to jest czyjś
stary but.

Książeczkę stworzyły:

Matylda
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Jak możemy pomóc dzieciom,
których trudności są
niewidoczne, znajdują się w ich
wnętrzach – mają problemy
z czytaniem, zachowaniem
spokoju, utrzymywaniem
kontaktu z innymi, radzeniem
sobie z wyzwaniami dnia?
2. Czy znasz dzieci, które
zachowują się inaczej
niż wszyscy i czasem ich
postępowanie powoduje, że
chce się śmiać, ale nie wydaje
się, żeby im samym było do
śmiechu?
3. Co byś zrobiła/zrobił, gdyby
literki nie chciały się z tobą
przyjaźnić?

Wracajcie
do zdrowia! Mamy
nadzieję,
że słuch wk
rótce
się poprawi!

owicie spokojny

Drodzy mieszkańcy Ryb
publiki! Od wielu wieków
jemy nawiązać komunik
z ludźmi, ale bezskutec
Jakie macie propozycj

Książeczkę stworzyły:
/ Estonia

Gerda Märtens jest estońską ilustratorką, która mieszka i pracuje w Bazylei,
w Szwajcarii. W 2020 roku opublikowano jej pierwszą książkę autorską, do
której Gerda napisała tekst i wykonała ilustracje. Prace artystki są niczym
miraże równolegle istniejących światów oraz odzwierciedlenie relacji między
człowiekiem a naturą.
Ścieżka kariery artystycznej Gerdy wzięła swój początek w świecie animacji i
zaprowadziła do Akademii Sztuk Pięknych we włoskiej Maceracie (2011-2014),
do tytułu magistra Akademii Sztuk Pięknych w Estonii i do wakacyjnych kursów
rysunku w Szkole Sztuk Wizualnych w Nowym Jorku (2015).
Za ilustrowane książki przyznano Gerdzie dwukrotnie (w 2014 i w 2020 roku)
nagrodę w kategorii „Pięć najpiękniejszych książek dla dzieci“, jej ilustracje
zostały nagrodzone w konkursie artystycznym w Cheltenham w 2020 roku i
wyróżnione w konkursie ilustratorskim czasopisma 3x3 (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

To nic! W takim razie
musimy się porozumieć
na migi.

Gerda Märtens

Może są
niemi.

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Trimmm!

Agnese Vanaga jest autorką książek dla dzieci i entuzjastką ekologicznego stylu
życia. Zdobyła wykształcenie w zakresie zarządzania finansami i filologii, jednak
karierę dziennikarską zamieniła na świat książek dla dzieci. Lubi przebywać na
łonie natury i lubi przebywać w książce. Zarówno pisząc, jak i czytając. Lubi się
Wszystkie książeczki autorów z krajów
śmiać, wywoływać śmiech u innych i żyć jedną nogą w świecie wyobrażonym.
bałtyckich można znaleźć tutaj:
Jej najpopularniejszą książką jest „Plastmasas huligāni” („Plastikowi WWW.TINYBOOKS.EU
chuliganie”,
© Tekst Agnese Vanaga
wyd. Jānis Roze, 2019). Kilkakrotnie dotarła do czołówki najchętniej kupowanych
© Ilustracje Gerda Märtens
© Przekład Daniel Lubinski
książek, została nagrodzona drugim miejscem przez Jury Dzieci i Młodzieży.
Była nominowana do Międzynarodowej Nagrody Jānisa Baltvilksa w dziedzinie
Projekt wsparli:
literatury dziecięcej. Na motywach książki powstał spektakl teatralny, a także
jest kręcony film animowany. W 2020 roku Agnese napisała dwie nowe książki
- „Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” („Plastikowi chuliganie – Przyjaciel
przepadł”, wyd. Jānis Roze) oraz „Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas?”
(„Podwórkowa encyklopedia lub A co to takiego?”, wyd. Zvaigzne ABC).

Ludzie nas
nie słyszą.

Pozdro
wi

/ Łotwa

Zapra
szam
y
w go
ści!

Agnese Vanaga

Niemi jak ryby
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy myśli kogoś, kto milczy,
są mniej wartościowe?
2. Co dzieje się w twoim
świecie i w twojej głowie,
kiedy milczysz?
3. Jak poznać człowieka, który
mówi o sobie niewiele?

Sandra Heidov

/ Estonia

Sandra Heidov (1976) to nauczycielka języka francuskiego, która od czasu
do czasu pisuje książki. Pochodzi z Rakvere, ale obecnie mieszka z rodziną
w Pudisool, małej estońskiej wsi. Sandra uczyła się i w Estonii, i we Francji,
uczy się zresztą do dziś i to codziennie. Właśnie codzienność inspiruje
ją najbardziej. Aby zrodziła się historia, wystarczy tylko mieć oczy i uszy
szeroko otwarte. Każdy dzień jest tak zaskakujący i nieprzewidywalny, że
żadna fantazja mu nie dorówna. Mówiąc słowami pewnego bohatera z jej
książki: „Tam, gdzie kończy się wyobraźnia, zaczyna się życie“.
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

/ Łotwa

Anete Bajāre-Babčuka (1991) jest łotewską artystką, studiowała rzeźbę i
grafikę na Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Anete lubi czytać książki i
je ilustrować. Chętnie wykonuje ilustracje ręcznie: techniką akwarelową i
rysowania ołówkiem. Inspiracją dla artystki są nieuporządkowane pokoje
dziecięce, przypadkowe kompozycje martwej natury w cudzych domach i
różne skrycie zaobserwowane sytuacje. Największym źródłem inspiracji
są jej dwie córki. W swoich ilustracjach stara się upamiętnić sceny z ich
życia codziennego, a także najlepsze zestawy ubrań. Anete jako trzy swoje
najlepsze książki podaje: Inese Zandere „Divas Almas” („Dwie Almy”, wyd.
Liels un mazs, 2021), Guus Kuijer „Lielā grāmata par Madaru” („Wielka księga
Madary”, wyd. Liels un mazs, 2017), Ieva Samauska „Pikucīšu piedzīvojumi”
(„Przygody Paproszków”, wyd. Liels un mazs, 2018).
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Książeczkę stworzyły:

Sprzątacz
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Jakich zabawek masz więcej –
konstruktorów, maszyn, czy
lalek i miękkich zabawek?
Jakimi zabawkami chciałbyś
się wymienić z innymi dziećmi?
2. Czy kiedykolwiek słyszałaś/
słyszałeś „dziewczynce nie
wypada” albo „chłopcy tak
nie robią”? Dlaczego to może
utrudnić życie?
3. Na ile ważne jest bycie
chłopcem albo dziewczynką,
a na ile człowiekiem?

na Neptuna popływać w basenie
u Bul-Bula? A może na Marsa, na
ognisko do 100c212f?

– Dzieci, gdzie
najpierw lecimy:

/ Litwa

Autorka dziesięciu książek dla dzieci. Jej debiutem była seria „Meškių
istorijos”
Wszystkie książeczki autorów
z krajów bałtyckich można znaleźć tutaj:
(„Historie o misiach”, ilustrowała Rasa Kaper). Książka „Drambliai ėjo WWW.TINYBOOKS.EU
į svečius”
(„Słonie poszły w gości”, ilustrowała Inga Dagilė) w 2015 roku zdobyła© Tekst Evelina Daciūtė
© Ilustracje Anna Ring
odznaczenie litewskiej sekcji IBBY za najpiękniejszą książkę dla najmłodszych.
© Przekład Kamil Pecela
Została przełożona na języki chiński, rosyjski i grecki. Najsławniejszą
Projekt wsparli:
jej książką jest „Laimė yra lapė” (dosł. Szczęście to lis, ilustrowała Aušra
Kiudulaitė), za którą była nagradzana w kraju (m.in. nagroda IBBY im. Domicėlė
Tarabildienė oraz książka roku w kategorii książki dla dzieci w 2016 roku) i
za granicą (nagrody za ilustracje Nami, Szardża, Bolonia, nagroda im. Mildred
L. Batchelder przyznawana przez American Library Association za najlepszą
książkę zagraniczną, wpisano ją także do katalogu najbardziej znaczących
książek White Ravens). Jej twórczość przełożono na języki angielski, koreański,
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
łotewski, rumuński, słowacki, estoński, turecki, zachodnioormiański, rosyjski,
ukraiński i arabski. W 2020 roku Evelina Daciūtė otrzymała nagrodę Globali
Lietuva za popularyzację Litwy na świecie.
www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ring

/ Estonia

Anna Ring ukończyła Wyższą Szkołę Artystyczną Pallas w Tartu na kierunku
media design i podjęła studia magisterskie na kierunku ilustracja książek w
Szkole Artystycznej w Cambridge.
Największą pasją Anny od zawsze było opowiadanie historii przez
rysowanie. Bliskie jej sercu są szczególnie książki z obrazkami, w których
pomiędzy ilustracją a tekstem istnieje wyjątkowa relacja. Rysowanie jest
dla niej sposobem na lepsze zapamiętywanie nowych rzeczy, dlatego też
rysuje wszystko, co widzi wokół, a także eksperymentuje z różnego rodzaju
technikami rysunkowymi.
Obecnie Anna mieszka w Londynie wraz z mężem i wszędobylskim psem.
www.annaring.art
hello@annaring.art
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Evelina Daciūtė

KrótKa

oria długiej
h i st
p r z yja ź n i

Całe stare miasto m
przybyszach. Choć
widział. Nawet Tim

„Chciałbym ic
marzył. – Czy
my? Czy potra
zaprzyjaźnić?”

Gdy nadeszło lato, p
którym mieszkał Ti
zajeżdżał nawet aut
Zostawał całkiem sa

Evelina Daciūtė | Anna Ring

Książeczkę stworzyły:

Krótka historia
długiej przyjaźni
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy wierzyłaś/eś, że do
Timtoma przybędą takie
istoty?
2. Wielu ludzi powiedziałoby,
że Timtom fantazjuje, czy ty
też tak myślisz?
3. Czy to ważne, by poznać
tych, którzy nie są do ciebie
podobni?

Marius Marcinkevičius

/ Litwa

Urodził się w 1966 roku w Wilnie. Ze względu na żywy charakter uczył się w
aż siedmiu szkołach.
Potem wykonywał wiele zawodów: pracował jako drwal, ładowacz,
sanitariusz i służył w wojsku w desancie, więc często skakał ze
spadochronem. Ostatecznie wstąpił na uniwersytet i ukończył studia
medyczne.
Kiedy urodziły mu się dzieci, zaczął pisać dla nich bajki i wiersze. Dzieciom
się podobały, redaktorom nie. Pokazał swoją twórczość w niemal dwudziestu
wydawnictwach, ale żadne nie odpowiedziało. Pierwsze książki wydał dzięki
fundacjom charytatywnym i pomocowym. Później nawiązał współpracę z
wydawnictwem Tikra knyga. Marius Marcinkevičius dużo podróżuje, interesuje
się innymi kulturami i leczy akupunkturą, której uczył się w Chinach.
Jego książka dla dzieci z 2020 roku o getcie wileńskim „Akmenėlis”
(„Kamyczek”, ilustrowała Inga Dagilė) zdobyła nagrodę litewskiej sekcji IBBY
za najlepszą książkę dla dzieci roku.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ Łotwa

Anna Vaivare (1987) jest ilustratorką i architektką, która mieszka i pracuje
w Rydze. Anna ukończyła Wydział architektury i planowania miasta na
Politechnice Ryskiej. Anna wkroczyła w świat ilustracji rysując komiksy,
z których wiele zostało opublikowanych w czasopiśmie komiksowym
„Kuš!” („Sza!”). Zilustrowała kilka książek dla dzieci i z zapałem tworzy
wielkoformatowe malowidła ścienne. Za ilustracje książkowe otrzymała
zarówno Międzynarodową Nagrodę Jānisa Baltvilksa w dziedzinie literatury
dziecięcej i sztuki książki jak i nagrodę sztuki książki Zelta ābele (Złota
jabłoń). Lubi w swoje rysunki wplatać opowieści i niespodziewane szczegóły.
Lubi piec ciasta, nocować w lesie i chodzić na długie spacery.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Książeczkę stworzyły:

Wierzę, że
umiesz latać
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy wierzyłaś/wierzyłeś, że
Sabrina zbuduje samolot i
odleci? Dlaczego?
2. Czy często słyszysz, że
jesteś do czegoś zbyt młoda/
młody? Jakie jest twoje
marzenie?
3. Czy masz odwagę, aby do
niego dążyć jak Sabrina?

ę.

kuj

rzy

wyk

s! –
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/ Łotwa

Osvalds Zebris (1975) jest pisarzem, dziennikarzem i ojcem trójki dzieci. Wszedł
do literatury w 2008 roku, kiedy opublikował swoje pierwsze opowiadania.
Później ukazały się one w zbiorze „Brīvība tīklos” („Wolność w sieciach”, wyd.
Wszystkie książeczki autorów z krajów
Jānis Roze, 2010), który otrzymał Łotewską Nagrodę Literacką Roku
jakomożna znaleźć tutaj;
bałtyckich
WWW.TINYBOOKS.EU
najbardziej wyrazisty debiut prozatorski. Od tego czasu napisał jeszcze
cztery
© Tekst Osvalds Zebris
Eglė Gelažiūtėksiążki (wszystkie wydane przez wydawnictwo „Dienas Grāmata”) –© Ilustracje
powieść
Petrauskienė
psychologiczną „Koka nama ļaudis” („Ludzie z drewnianego domu”, 2013),
© Przekład Daniel Lubinski
powieść historyczną „Gaiļu kalna ēnā” („W cieniu Koguciej Góry”, 2014),
która
Projekt wsparli;
otrzymała Nagrodę Literacką Unii Europejskiej i została wydana w siedmiu
językach. Po niej ukazała się powieść poświęcona nastolatkom i młodzieży
„Māra” (2019), która kontynuuje poruszaną w prozie Osvaldsa tematykę ludzkiej
odwagi, konsekwencji dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji. Jego
najnowsze dzieło – zbiór opowiadań „Šaubas” („Wątpliwości”, 2021) – jest
hołdem dla istotnych dla pisarza tekstów literatury światowej, które wpłynęły
i w dużej mierze ukształtowały jego prozę. „Albatros” to debiut pisarza
© Tiny Books w
from Baltic Authors, 2021
literaturze dziecięcej.

Osvalds
Zebris

A więc tak. Mam jechać na obó
do Jurmały. Na dwa tygodnie!
Z dala od rodziców, domu,
do którego dopiero co
się przyzwyczaiłem po
przeprowadzce z
innego kraju.
Jestem wystraszony.

z
–
znas
– Po ieśników–
rów i mama.
mów lnisz się
Uwo abletu.
od t

–A

Albatros
/ Litwa

Artystka oraz ilustratorka, w wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończyła
studia pierwszego stopnia z grafiki i drugiego stopnia z medioznawstwa.
Zilustrowała ponad pięćdziesiąt książek, w tym wyjątkowo dużo czarno-białych
ilustracji liniowych do książek dla młodzieży. Jest także autorką wielu okładek.
W 2017 roku uczestniczyła w wystawie AOI (Association of Illustrators) w
londyńskim Muzeum Transportu. Trafiła na krótką listę wystawy ilustratorów w
Bolonii w 2020 roku.
Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė pracuje z różnymi tekstami, jednak najbardziej
lubi ilustrować poezję. Używa akwareli, tuszu, kredek akwarelowych i pędzla.
Najczęściej wykorzystuje technikę monotypii. Potem wszystko trafia do
komputera i tam zyskuje nowy wymiar. Zdaniem autorki komputer nie zastępuje
żywego rysunku, dlatego czasem w swojej pracowni lubi zanurzyć się w żywiole
farb i papieru, ponieważ sztuka i ilustracja, to dla niej nie tylko praca, ale
również najlepsza terapia i wakacje zarazem.
www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

Książeczkę stworzyły:

www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

– Dwójka musi odgadnąć,
co wyobraża sobie trzeci.
– Wygrywa ten, który
będzie najbliżej –
tłumaczy Maija. I spogląda
na logo obozu, na którym
widnieje biały ptak.

Osvalds Zebris

Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Co byś zrobiła/zrobił,
gdybyś trafiła do innego
kraju i nie znała/znał
tamtejszego języka?
2. Jak sądzisz, dlaczego
bliźniaczki Ana i Maja
zaprosiły chłopca do
wspólnej zabawy?
3. Czy staną się przyjaciółmi?
Jakie znasz sposoby na
znalezienie przyjaciół?

Inese Paklone

/ Łotwa

Inese Paklone (1954) napisała pięć książek dla dzieci –„Ziemassvētku zāģītis”
(„Bożonarodzeniowa piłka”), „Cīņas olu Lieldienas” („Wielkanoc walczących
jajek”), „Okeāns un tuksnesis” („Ocean i pustynia”), „Es picas brālēnu
cepu” („Piekę kuzyna pizzy”) i „Latvijas dzimšanas dienas sala” („Wyspa
urodzin Łotwy”) – wszystkie wydane przez wydawnictwo Pētergailis. Dwie
ostatnie były nominowane do Międzynarodowej Nagrody Jānisa Baltvilksa
w kategoriach literatury dziecięcej i sztuki książki. Wszystkie jej książki
opowiadają o poznawaniu świata i poszukiwaniu własnego miejsca na nim,
prezentują nietypowe rozwiązania, nietradycyjne odnalezienie swojego
miejsca – czy to w przypadku małej piłki do drewna, farbowanych jajek,
małej lamy Atakamy i pingwinka Humboldta Humbodlta, czy też w przypadku
energicznego chłopca i jego kreatywnej rodziny. Inese Paklone przetłumaczyła
również ponad 30 książek z języka niderlandzkiego. Niektóre z nich były
wznawiane, cztery otrzymały nagrody Dziecięcego Jury. Książka Jacquesa
Vriensa o dziwnym nauczycielu Jaapie otrzymała nagrodę Nieskończoności
Praw Autorskich za jej szerokie i różnorodne zastosowanie.
inese.paklone@inbox.lv

Eidvilė Buožytė

/ Litwa

Autorka oraz ilustratorka książek dla dzieci. Żyje i tworzy w Wilnie. Posługuje
się komputerem, tabletem, ołówkiem, akwarelą, flamastrami i kredą, tworzy
palcami w śniegu. Tworzy książki dla dzieci z autorami i wydawcami z całego
świata. Regularnie ilustruje historyjki w czasopiśmie dla dzieci.
Artystka książki i rysunek pokochała w dzieciństwie, uczyła się w szkole
plastycznej, potem studiowała ilustrację w wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 2018 roku Eidvilė Buožytė stała się ilustratorką-autorką – w wydawnictwie
Nieko rimto ukazała się jej autorska książka „Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė”
(dosł. „Wiaderko Charlie i mysz Fasolka”). Drugą „Le cookie des Neiges”
(„Ciastko ze śniegu”) wydało Kimane (Francja, 2020).
www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Książeczkę stworzyły:

Rysunki z ciszy
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy znasz ludzi głuchych,
którzy porozumiewają się
językiem migowym?
2. Jak sądzisz, czy
umiałabyś/umiałbyś z nimi
porozmawiać?
3. Jakich dźwięków
brakowałoby ci najbardziej,
gdybyś straciła/stracił
słuch?

Reeli Reinaus

/ Estonia

Reeli Reinaus jest pisarką, folklorystką i dokumentalistką. Studiowała
folklorystykę na Uniwersytecie w Tartu i uczyła się tworzenia filmu
dokumentalnego w Bałtyckiej Szkole Filmu i Mediów na Uniwersytecie w
Tallinie. Jako folklorystka w swojej codziennej pracy styka się ze starymi
podaniami i współczesnymi legendami miejskimi, aktualnymi poglądami,
tymi sprzed wieków czy też historiami całkowicie niewiarygodnymi i
pasjonującymi. Jest to główny powód, dla którego w jej książkach roi się
od wilkołaków, duchów, wróżek zębuszek, piratów oraz całego mnóstwa
bohaterów, którzy wierzą we wróżby z kart tarota, w moc kryształów, sny
czy zdolności parapsychiczne. Reeli pisze dla dzieci i młodzieży, zdobyła
wiele nagród w konkursach książkowych, a także otrzymała główną nagrodę
za sztukę teatralną „Maailm, kuhu ma kuulun“ („Świat, do którego należę”,
przetłumaczoną też na język angielski) w konkursie teatrów młodzieżowych
Estońskiej Agencji Teatralnej.

Książeczkę stworzyły:

www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Smok i chemia

Elīna Brasliņa

/ Łotwa

Elīna Brasliņa (1988) jest ilustratorką, która pracuje głównie nad książkami
dla dzieci – do tej pory zilustrowała około 25 tytułów, głównie łotewskich
autorów, ale współpracuje też z zagranicznymi wydawcami. Jest laureatką
wielu lokalnych nagród, w tym Międzynarodowej Nagrody Jānisa Baltvilksa
w dziedzinie literatury dziecięcej i sztuki książki (2017). Była scenografką
animowanego filmu fabularnego w reżyserii Edmundsa Jansonsa „Jēkabs,
Mimmi un runājošie suņi” („Jakub, Mimmi i gadające psy”) i jest bardzo dumna
z tego, że sama narysowała nie tylko postaci, ale też wszystkie tła w filmie.
Obecnie pracuje nad nowym projektem z zespołem studia Atom Art - będzie
to film o przygodach dwójki łotewskich dzieci w wenezuelskiej dżungli. Kiedy
czasu jest niewiele Elīna pracuje cyfrowo, ale lubi rysować także ołówkami i
kredkami. Uczy ilustracji na Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w wolnym
czasie rysuje swoją córkę i tworzy sztukę feministyczną.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Co cię bardziej interesuje –
smoki czy chemia? Jak
sądzisz – jakie prace
powinny w dzisiejszych
czasach wykonywać
dziewczyny, a jakie chłopcy?
2. Dlaczego tak uważasz?
3. Czy możesz sobie wyobrazić,
że masz inną płeć?
4. Co ci się podoba w byciu
dziewczynką/chłopcem?

Gdy tata wyszedł, dziewczynka wzięła
największe pudło i zabrała się do pracy.

Giedrė Rakauskienė

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
WWW.TINYBOOKS.EU

/ Litwa

© Tekst Giedrė Rakauskienė
© Ilustracje Kertu Sillaste
© Przekład Kamil Pecela

Matka dwóch córek i autorka dwóch książeczek obrazkowych. Za debiut
Projekt wsparli:
„Dramblys ir antis” („Słoń i mrówka”, 2016) otrzymała nagrodę litewskiej
sekcji IBBY za książkę roku w kategorii książek dla dzieci. Dzięki temu
autorka uwierzyła, że potrafi pisać, choć wykonuje inny zawód. Jej zdaniem
książki obrazkowe jako pierwsze dzieła sztuki, z którymi styka się człowiek,
mają wielki wpływ na kształtowanie się hierarchii wartości dziecka, jego
krytyczne myślenie i artystyczny gust. Dlatego na autorach spoczywa wielka
odpowiedzialność za każde słowo i obraz. Pisarka lubi niedopowiedzenia
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
oraz pozostawianie wniosków i odpowiedzi dla czytelników. Traktuje to jak
wyzwanie i stara się podobnie postępować w życiu – mówić i tworzyć tylko
wtedy, gdy ma coś do powiedzenia.
info@tikraknyga.lt

Kertu Sillaste

/ Estonia

Kertu Sillaste jest ilustratorką, autorką książek obrazkowych i nauczycielką
plastyki. Zilustrowała około dwadzieścia książek, a także napisała teksty
i stworzyła ilustracje do swoich siedmiu książek autorskich. Książki
autorskie dały jej większą możliwość wyboru tematów książkowych i
eksperymentowania ze stylem. Dwie książki obrazkowe autorstwa Kertu
prezentują dzieciom sztukę współczesną - jedna tradycyjne rzemiosło, a
druga opowiada o radości z rysowania. Kertu ma nadzieję, że jej książki
zachęcą czytelników do twórczego działania – wymyślania i pisania,
rysowania, malowania, wycinania, wyklejania.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

Giedrė Rakauskienė

Lalki

Kertu Sillaste

P
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Książeczkę stworzyły:

Lalki
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Jak w życiu segregujemy
ludzi? Co by się stało, gdyby
ktoś nas posegregował i nie
pozwolił się między sobą
mieszać?
2. Czy zachowałabyś/
zachowałbyś się podobnie
jak dziewczynka z
książeczki?
3. Dlaczego tatuś chciał
posegregować lalki?

Pływali łódką z dziadkiem. –
Na moją piękną, puszystą kitę –
powiedziała wieczorem babcia
– to wciąż jest nasz mały Lisio!

Triinu Laan

/ Estonia

Triinu Laan jest organizatorką działalności kulturalnej, pisarką i matką
Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
pięciorga dzieci, a przede wszystkim miłośniczką dzikiej przyrody. Triinu
WWW.TINYBOOKS.EU
studiowała prawo i zdobyła tytuł magistra na kierunku organizacja sfery
© Tekst Tiinu Laan
© Ilustracje Ieva Babilaite
kultury. Mieszka w gospodarstwie w południowo-wschodniej Estonii©w
regionie
Przekład
Marta Perlikiewitcz
Võru wraz z trójką młodszych dzieci, mężem matematykiem i przemądrzałym
Projekt wsparli:
kotem. Jej rodzimym językiem jest regionalny język võro, którym posługuje
się
siedemdziesiąt tysięcy ludzi, głównie na południu Estonii. Dlatego też wiele
książek Triinu jest dwujęzycznych – w językach estońskim i võro. Jej historie
opowiadają o tym, że światy dużych i małych, żywych i umarłych oraz ludzi i
zwierząt nie różnią się od siebie tak bardzo, jak się powszechnie uważa. Triinu
próbuje pisać w ten sposób, żeby wzbudzić zainteresowanie zarówno małych
czytelników, jak i ich rodziców oraz uważa, że z dziećmi można rozmawiać
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
również o rzeczach poważnych i trudnych.
www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ieva Babilaitė

/ Litwa

Urodziła się 1973 roku w Wilnie. W 1990 roku ukończyła wydział grafiki i
projektowania w Szkole Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa. W latach 19901996 studiowała grafikę na wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2017 roku
ukończyła dwuletni kurs z terapii poprzez sztukę na tej samej uczelni. Od 1999
roku jest członkinią Litewskiego Związku Artystów. Zorganizowała trzynaście
wystaw autorskich i uczestniczyła w wielu zbiorowych wystawach w kraju
i za granicą. Prowadzi pracownię artystyczną i zajęcia edukacyjne, kuruje
wystawy. Zilustrowała dziewiętnaście książek dla dzieci i dorosłych. Jest
również autorką kilku z nich.
W rysunkach stara się wykorzystywać nowe formy wyrazu. Jej artystyczne
rozwiązania i oryginalność zdobyły uznanie i wiele nagród. Książeczkę
rysunkową skristi (latać, 2014) wpisano na Listę Honorową IBBY. Otrzymała
nagrodę ministerstwa kultury Litwy w latach 2002, 2009, 2014, 2018. Członkini
honorowa litewskiej sekcji IBBY.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

Mały Lisio

jest bogaty

Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

Książeczkę stworzyły:

Mały Lisio jest
bogaty
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Co czyni nas bogatymi?
Jakie znasz rzeczy, które
wzbogacają?
2. Dlaczego to straszne, gdy
ktoś musi wyjechać żyć albo
pracować w inne miejsce?
3. Czy zdarzyło ci się rozstać
na długi czas z kochanym
człowiekiem?
4. Co pomaga w czasie długich
rozstań?

Mały Lis
przeprowad
wraz z mamą
innego la

Indrek Koff

/ Estonia

Indrek Koff (1975) jest pisarzem i tłumaczem. Pisze książki dla dzieci i
dla dorosłych, ale najchętniej jednak dla dzieci, ponieważ one są o wiele
fajniejsze (możliwe, że uważa tak dlatego, bo sam ma ich czworo). Indrek
tłumaczy z języków francuskiego i portugalskiego oczywiście na swój
język ojczysty – estoński. Napisał dziewięć książek dla dzieci i kilka sztuk
teatralnych (razem z żoną Evą Koff). W jego utworach często brzmią
monologi wewnętrzne bohaterów, a wydarzeniom przypatruje się osobno
mnóstwo par oczu. Indrek lubi tworzyć opisy skomplikowanego świata, gdzie
jest wiele odmiennych poglądów i punktów widzenia, ale nie ma ani jednej
prostej odpowiedzi – gdyż właśnie w takim świecie, jego zdaniem, żyjemy.
indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

Książeczkę stworzyły:
/ Łotwa

Rūta Briede lub R. B. (1984) jest ilustratorką, autorką, scenografką i
wykładowczynią ilustracji na Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W
centrum jej pracy twórczej znajduje się opowieść jako matryca emocji, która
może przekazać drugiej osobie, to czego nie da się opowiedzieć wprost.
Lakoniczna, nierzadko monochromatyczna ilustracja pozwala artystce
stworzyć spójne i trafne opowieści, pozostawiając jednocześnie miejsce dla
wyobraźni czytelnika. Rūta jest autorką dwóch książek obrazkowych dla
dzieci, a pierwsza z nich – „Kaiju karalienes noslēpums” („Tajemnica królowej
mew”) w 2018 roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę Jānisa Baltvilksa w
dziedzinie literatury dziecięcej i sztuki książki w kategorii debiutów. Książki
Rūty zostały wydane poza Łotwą w języku angielskim, francuskim, niemieckim
i innych. Starszym i młodszym entuzjastom kultury, Rūta jest znana również
jako twórczyni lalek do przedstawień Łotewskiego Teatru Lalek „Bruņinieks,
kuram sāpēja zobi” („Opowieść o rycerzu, którego bolał ząb”), „Jūlijonkuliņa
Ziemassvētki” („Boże Narodzenie wujaszka Juliusza”) i innych.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Hau!
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy spotkałeś/spotkałaś ludzi,
którzy mówią innym językiem?
2. Jak się porozumieć bez
znajomości języka innych
ludzi? Czy zdarza się, że inni
cię nie rozumieją?
3. Jak się wtedy czujesz?
4. Jakich słów, których używasz,
nie rozumie twoje otoczenie?

Wtedy kot zamruczał i powiedział:
– Mówię – pod łóżkiem znalazłem
twoją lalkę!

/ Łotwa

Jānis Joņevs jest łotewskim pisarzem, urodzonym w 1980 roku wWszystkie
Jełgawie.
książeczki autorów z
krajów
bałtyckichzmożna znaleźć
Ucząc się w gimnazjum, poznawał świat i czerpał wrażenia, które
później
tutaj: www.tinybooks.eu
powodzeniem wykorzystał w swojej, jak dotąd najbardziej znanej powieści
© Tekst Jānis Joņevs
„Jelgava 94” („Jełgawa 94”). Otrzymała ona Nagrodę Literacką Unii
© Ilustracje Jaan Rõõmus
© Przekład Daniel Lubinski
Europejskiej w 2013 r. i została przetłumaczona na wiele europejskich
języków.
Na motywach książki został zekranizowany film fabularny. PóźniejProjekt
studiował
wsparli:
na Łotewskiej Akademii Kultury i rozpoczął pracę w branży reklamowej. W
ostatnich latach jego inwencja twórcza wyraża się w różnych rodzajach
pisarstwa – nieco książek, nieco teatru i kina. Jānis wciąż poszukuje nowych
dróg, jak również tych starych, zapomnianych. Jego debiut w literaturze
dziecięcej okazał się udany – to zilustrowana przez Reinisa Pētersonsa
książka wydana w 2014 roku „Slepenie svētki” („Sekretne święta”). Zbiór
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
opowiadań „Tīģeris” („Tygrys”), wydany w 2020 roku, otrzymał Łotewską
Nagrodę Literacką Roku jako najlepsze dzieło prozatorskie. Lubi podróże i
tajemnice, zarówno w życiu, jak i w opowiadaniach.

/ Estonia

Jaan Rõõmus (w skrócie: Rõõmus) jest ilustratorem, któremu trudno się
zdecydować tylko na jeden styl. Lubi wypróbowywać różne techniki i
szukać ciekawych perspektyw dla swoich ulubionych tematów, którymi są
architektura, maszyny, natura, życie codzienne, stare zabawki itd. W pracy
używa zarówno zwykłych piór i atramentu, jak i rysownicę graficzną Cintiq.
Jaan ukończył kierunek projektowanie graficzne na Estońskiej Akademii
Sztuk Pięknych z tytułem licencjata.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Anete
i Moriss

Anete i jej kot Moriss
sobie o swoich przyg

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Książeczkę stworzyły:

Anete ir Moriss

www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jaan Rõõmus

Moriss?
Ale Morris milczał. Anete się to nie
podobało.
– Morris, proszę, mów!
Ale kot nie mówił.
– Morris, proszę!
Masz pełne
prawo mówić!

Jānis Joņevs

Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Co wiesz o prawach
człowieka?
2. Jakie masz prawa? Co by się
stało, gdyby ktoś odebrał ci
prawo do mówienia?
3. Jakie prawa mają koty?

Juhani Püttsepp

/ Estonia

Juhani Püttsepp (1964) urodził się w Tartu, w Estonii. W 1989 roku ukończył
studia na Uniwersytecie w Tartu w zakresie botaniki i ekologii. Zajmował
stanowisko pracownika naukowego w Instytucie Zoologii i Botaniki Estońskiej
Akademii Nauk i pracował jako dyrektor i dziennikarz prasowy w Teatrze
Dziecięcym w Tartu. Od 2021 roku jest głównym organizatorem szkoły nauk
ścisłych i przyrodniczych na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym.
Juhani pisze dla całych rodzin: „49 aastaaega“ („49 pór roku”, 2003), „Lauajupi
Madonna“ („Madonna z kawałka drewna”, 2009), „Toad täis nukkude juttu“
(„Pokoje pełne rozmów lalek”, 2011), „On kuu kui kuldne laev“ („Księżyc jak złoty
statek”, 2021, książka przetłumaczona również na język łotewski).
W języku angielskim ukazała się książka dla dzieci „Mees, kes puutus põtra“
(„Człowiek, który dotknął łosia”, 2014), w rosyjskim „Lugu väikesest tammepuust,
vihast ja varesest“ („Opowieść o małym dębie, złości i wronie”, 2015), a zarówno
w rosyjskim, jak i gruzińskim „Mina olen enda oma“ („Jestem swoja”, 2017).

Laimutė Varkalaitė

Książeczkę stworzyły:
/ Litwa

Ilustratorka i projektantka graficzna. Od urodzenia mieszka w Rumszyszkach.
O sobie mówi tak: „Rysunek to mój język, w którym wyrażam siebie i tworzę
myślowe mosty z ludźmi”. Aby przekształcić idee w obrazy, wykorzystuje
zarówno tradycyjne jak i cyfrowe techniki graficzne, czasem je ze sobą łącząc.
Ilustracja dla niej to czysta linia, dbałość o szczegóły, harmonia barw oraz
głęboka wrażliwość. Przyroda, człowiek, ich refleksje i związki są istotnymi
punktami orientacyjnymi myśli twórczej Laimutė Varkalaitė. Autorka próbuje
swoją twórczością natchnąć ludzi do codziennych poszukiwań i odkryć.
Jej dzieła zauważono i doceniono w ponad czterdziestu międzynarodowych
konkursach i gremiach sztuki wizualnej: Communication Arts Illustration
Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World Illustration
Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little Hakka
international picture book competition, Hiii Illustration, Behance.net komandos
įvertinimai (w kategoriach Best of behance, Illustration, Character Design,
Game Design, Photoshop, Photoshop Sketch).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Widok na
błękitną planetę
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy powinniśmy dbać o
naszą planetę? Dlaczego?
2. W czym możesz pomóc, aby
na Ziemi lepiej się żyło?
3. Co by się stało, gdyby
zniknęły wszystkie wilki albo
mlecze, albo komary?

Zwycięstwo!

„Brrrlghhh”

Reinis Pētersons

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

Dwaj
rycerze
Gra fabularna!

ZASADY

Będziesz potrzebować zwykłe
Kiedy w opowiadaniu natrafisz
najpierw rzuć kostką, aby wyb
ma się go podjąć. Liczby niepa
odpowiadają Jangomirowi, a p
Oldorminowi. Po wyborze ryce
rzut, aby zdobyć punkty, któr
już przez niego posiadanych (
stronie historii). Dodaj do sieb
zadanie zostało wykonane. Je
do następnego. Jeśli nie – nale
rycerza i znów zmierzyć się z
zdarzyć, że trzeba będzie wie
że 3 wyzwanie ma dodatkowe
PRZYKŁAD

Aby odzyskać pierścień od sro
jest przynajmniej 5 punktów m
pierwszym rzucie wypadła 1, c
się Jangomir. Ma 0 punktów m
kostką dał 4. Jangomir ma już
(0+4). Jednak to za mało, by z
drugiemu rycerzowi się powie
wypadła 2, więc to kolej Oldor
wyrzucił 4, ale ponieważ miał
ma już 7 (3+4=7), a to wystarc
(7>5). Pierścień odzyskany, mo

Książeczkę stworzyły:

Dwaj rycerze
/ Łotwa

Reinis Pētersons (1981) jest ilustratorem i twórcą filmów animowanych o
szerokim spektrum twórczym. Ukończył Wydział komunikacji wizualnej na
Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsza książka z jego ilustracjami
ukazała się w 2007 roku. W sumie zilustrował już ponad 40 książek i 20
gier stołowych, wiele z nich zostało nagrodzonych. Kilkakrotnie otrzymał
Międzynarodową Nagrodę Jānisa Baltvilksa w dziedzinie literatury dziecięcej i
sztuki książki, był także nominowany do nagrody Hansa Christiana Andersena
oraz nagrody im. Astrid Lindgren. Od 2009 roku zajmuje się filmem animowanym.
W 2011 roku powstała autorska animacja rysowana węglem „Ursus”, która wzięła
udział w ponad stu festiwalach filmowych na całym świecie, zyskując uznanie
zarówno widzów jak i jury. Pracował jako scenograf w Łotewskim Teatrze Lalek,
tworząc wizerunki postaci i dekoracje sceniczne dla różnych przedstawień dla
dzieci. Dla każdej pracy Reinis znajduje unikalny, wizualny język, po to, aby za
każdym razem móc opanować coś nowego.
www.reinispetersons.com

P

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

rzed rycerzami śmierdząca jaskinia
trolla! „Moim zdaniem powinniśmy
spróbować pokonać go razem” zaproponował Oldormin.

Urodził się w 1974 roku w Wilnie, uczył się w szkole o profilu literackim,
ale
Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckichprawa
można znaleźć tutaj:
potem studiował prawo. Choć został prawnikiem, a nawet wykładowcą
WWW.TINYBOOKS.EU
z tytułem profesora, to od studenckich lat stworzył wiele tekstów w© Tekst
ulubionym
Justinas Žilinskas
Ilustracje Reinis Pētersons
gatunku literatury przygodowej, zwłaszcza fantastycznej. Pierwsza© powieść
© Przekład Kamil Pecela
Žilinskasa pojawiła się na rynku w 2003 roku, a przepojona mitologią i magią
powieść fantastyczna z 2006 roku „Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas”
Projekt wsparli:
(„Gugis – leśny krasnoludek i przyjaciel ludzi”) zdobyła nagrodę litewskiej sekcji
IBBY w kategorii debiutu. Sukces ten powtórzyła książka z 2017 roku „Kaukas
Gugis ir Kerų karas” („Krasnoludek Gugis i wojna na czary”), która zdobyła II
Nagrodę litewskiego IBBY oraz nagrodę im. Martynasa Vainilaitisa za najlepszy
utwór oparty na motywach mitologicznych. Krąg czytelników autora obejmuje
osoby od lat dziesięciu po seniorów. Ulubionymi tematami Justinasa Žilinskasa
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
są historia, mitologia, fantastyka oraz – oczywiście – przygody.

i Smok Zagadek.
powie na jego
ógł kontynuować
ajwiększa siła nie

/ Litwa

wychrypiał troll i upadł.
„Sądziłem, że moja siła to za
mało” – odetchnął Jangomir. „A ja
zwątpiłem już w swoją mądrość –
odpowiedział Oldormin. – Ale razem
zwyciężyliśmy!”

Justinas Žilinskas

Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Do którego z rycerzy jesteś
podobny?
2. Z jakimi wyzwaniami musiałaś/
musiałeś się zmierzyć i jakie
twoje cechy najbardziej ci
wtedy pomogły?
3. Jakie supermoce posiadasz, a
jakie twoi rodzice, przyjaciele
i dziadkowie?

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Łotwa

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) jest łotewską dramatopisarką, scenarzystką
i pisarką o litewskim rodowodzie. W 2013 roku ukończyła Łotewską
Akademię Kultury z tytułem licencjata w dziedzinie dramatu, zaś w 2015
roku zdobyła dwa tytuły magistra: jeden z zarządzania kulturą, drugi z
literaturoznawstwa. Obecnie kontynuuje swój rozwój w różnych gatunkach
pisarskich, nabywając nowe umiejętności na międzynarodowych warsztatach
i wykładając dramaturgię na Uniwersytecie Lipawskim. Jej sztuki były
wystawiane w Łotwie, Litwie, Estonii, Rosji i Izraelu. Piosenki z jej tekstami
są ujęte w repertuarze Łotewskiego Festiwalu Pieśni. Jej najnowsza książka
„Puika, kurš redzēja tumsā” („Chłopiec, który widział w ciemności”, wyd.
Latvijas Mediji, 2019) została wyróżniona Międzynarodową Nagrodą Jānisa
Baltvilksa w dziedzinie literatury dziecięcej i sztuki książki oraz zdobyła inne
nagrody i nominacje.
www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

k2rte

Książeczkę stworzyły:

Ręce, w których
się urodzić
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:

/ Estonia

k2rte jest estońskim twórcą, który odkrył swoją drogę artystyczną po
uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku projektowanie graficzne, a także
po latach pracy w agencji reklamowej. Ilustracja jest rozszerzeniem jego
uniwersum sztuki i zapewnia mu wspaniałą równowagę między głębokim
nihilizmem i niepoprawnym optymizmem. Artysta czerpie inspiracje z
codziennego życia, fantastyki naukowej, sztuki ulicznej i kultury masowej,
psychodelicznych lat siedemdziesiątych oraz z dziwnej i groźnej przyrody.
W swojej małej pracowni w estońskim Viljandi k2rte wykonuje ilustracje
oraz projekty graficzne dla klientów na całym świecie.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

1. Co chciałabyś/chciałbyś robić,
gdy dorośniesz?
2. Czym zajmuje się twoja mama,
a czym tata?
3. Co by się stało, gdyby
zamienili się pracami?
4. Co to znaczy, że ktoś ma
dobre ręce do czegoś? Może
wszystkie ręce są dobre?
5. Jaką historię narysowałabyś/
narysowałbyś na swoich
rękach?

Proszę uwzględnić

/ Litwa

© Tekst Kotryna Zylė

© Ilustracje Mārtiņš Zutis
© Przekład Kamil Pecela

Projekt wsparli:

Autorka oraz ilustratorka książek na tematy mitologiczne, twórczyni różnych
projektów literackich. Ukończyła studia projektowania graficznego na
wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest członkinią Związku Pisarzy Litwy.
Jej książki zdobyły wiele nagród i odznaczeń, były nominowane w wyborach
książek roku oraz uczestniczyły w konkursach litewskiej sekcji IBBY. Dwa
jej dzieła – „Didžioji Būtybių knyga” („Wielka Księga Istot”) oraz „Sukeistas”
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
(„Podmieniony”) – wpisano do katalogu The White Ravens. Dzieci na
Litwie
mogą cieszyć się spektaklami „Būtybės” („Istoty”) i „Milžinas mažylis” (Olbrzym
maluszek) na podstawie książek autorki.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

/ Łotwa

Mārtiņš Zutis (1988) studiował komunikację wizualną na Łotewskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Aktywnie publikuje swoje prace w czasopiśmie
komiksowym „Kuš!” („Sza!”) i innych wydawnictwach, tworzy samopublikacje
i zilustrował wiele książek dla dzieci, w tym książkę „Nenotikušais atklājums”
(„Niedokonane odkrycie”), do której napisał także tekst. Książka ta w 2015
roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę Jānisa Baltvilksa w dziedzinie
literatury dziecięcej i sztuki książki w kategorii debiutów. Książka została
przetłumaczona i wydana w siedmiu językach. Ilustracje Mārtiņša bawią
się z funkcją książki i czasami próbują pokazać to, co poważne, za pomocą
niepoważnych środków.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Kotryna Zylė

Mārtiņš Zutis

Skarga

Do Służby Ochrony Praw
Wszystkich Żywych
(i Martwych) Istot

i
ogę
przez

Kotryna Zylė

Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
WWW.TINYBOOKS.EU

W zeszłym tyg
niewybaczalnie
odrzucono moją
o przyjęcie mnie
stanowisko stróż
do starego dworu
Wskazano nast
przyczyny te
decyzji:

Książeczkę stworzyły:

Skarga
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy przyjęłabyś do pracy
ducha? Dlaczego nie albo
dlaczego tak?
2. Czy ktoś może być zbyt stary
do jakiejś pracy? Jak sądzisz,
dlaczego większość starszych
ludzi nie chodzi do pracy i
staje się emerytami?
3. Człowieka w jakim wieku
nazwałabyś/nazwałbyś
starym?
4. Człowieka w jakim wieku
starym nazwaliby twoi rodzice
albo dziadkowie?

Lauris Gundars

/ Łotwa

Lauris Gundars (1958) jest dramaturgiem, reżyserem i pisarzem, który wie, jak
książeczki autorów z krajów
opowiadać historie zarówno młodszej jak i starszej publiczności. Wszystkie
Jest autorem
bałtyckich można znaleźć tutaj:
ponad czterdziestu sztuk i scenariuszy, inscenizował spektakle na deskach
WWW.TINYBOOKS.EU
łotewskich i estońskich teatrów. Jest wykładowcą dramaturgii i autorem
książki
© Tekst LAURIS GUNDARS
© Ilustracje LINALauris
ITAGAKI
„Dramatika jeb Racionālā poētika” („Dramatyka albo Racjonalna poetyka”).
Przekład DANIEL ŁUBIŃSKI
zaczął pisać dla swoich dzieci i wnuczki Lote, i to właśnie ona jest©prawdziwą
bohaterką serii trzech książek o dziadku Valisie (Wielorybie) i wnuczce
Sikorce.
Projekt wsparli:
Opowiadania „Sveiks, Vali!” („Cześć, Wielorybie!”), „Vaļa balss” („Głos Wieloryba”)
i „Valis ir atpakaļ” („Wieloryb powraca” – wszystkie wydane przez wydawnictwo
Liels un mazs) wyłoniły się z nieoczekiwanych pytań dzieci do dorosłych – kto
bardziej prawidłowo postrzega ten świat? Wszystkie jego książki dla dzieci
otrzymały nagrody, były tłumaczone na języki niemiecki, rosyjski i koreański.
www.laurisgundars.lv

Lina Itagaki
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Książeczkę stworzyły:
/ Litwa

Lina studiowała język japoński na uniwersytecie w Tokio i w 2003 roku uzyskała
dyplom studiów pierwszego stopnia z gospodarki międzynarodowej. Później
zainteresowała się rysunkiem i w 2010 roku ukończyła studia graficzne w
wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest freelancerką – ilustratorką i
twórczynią komiksów.
Jej pierwsza książka ilustrowana – nowela graficzna „Sibiro haiku” („Syberyjskie
haiku”) – zdobyła wiele nagród i odznaczeń na Litwie i za granicą. Książkę
przełożono na trzynaście języków, na jej podstawie powstawał spektakl i
tworzony jest pełnometrażowy filmy animowany.
Potem Lina ilustrowała książkę dla dzieci o historii Litwy „Vilniaus rūmai ir jų
šeimininkai” („Pałace wileńskie oraz ich gospodarze”).
W 2020 roku we współpracy z albańskim Instytutem Badań Zbrodni Komunizmu
narysowała komiks, którego bohaterką była słynna albańska naukowczyni
Sabiha Kasimati, zamordowana na rozkaz dyktatora Envera Hoxhy,
Niedawno ukazał się nowy komiks narysowany przez Linę: „Grybo auksas”
(dosł. „Złoto Grybasa”). Opowiada w nim historię o jednym z najsławniejszych
litewskich rzeźbiarzy pierwszej połowy XX wieku – Vincasie Grybasie.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

Kim jest Stella?
Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Jak sądzisz, czy rodzice
albo dziadkowie mogą być
przyjaciółmi dzieci?
2. Czy podobałoby ci się, gdyby
twoja babcia jeździła na
deskorolce?
3. Co umieją twoi dziadkowie,
czego nie umieją dziadkowie
innych dzieci? Jeśli nie masz
dziadków, jak sądzisz, co
byłoby odjazdowe, gdyby
umieliby/mogliby robić to
starsi ludzie?

ymyślił!

Nic stąd
nie zniknie,
I tak się NOS wsadzał w nie swoje sprawy,

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

Chłopczyk się zeźlił i mówi na koniec:
Wszystkie książeczki autorów z krajów
bałtyckich można znaleźć tutaj:
WWW.TINYBOOKS.EU

Paulius Norvila

© Tekst Paulius Norvila
© Ilustracje Olga Skomorokhova

NOS

© Przekład Kamil Pecela

/ Litwa

Autor czterech tomików poezji dla dorosłych i jednej książki z obrazkami dla
dzieci. Stara się cieszyć każdą chwilą, a to bardzo łatwe, gdy ma się trójkę
dzieci, które nie potrafią ustać w miejscu. Można powiedzieć, że to właśnie
one doprowadziły pisarza i poetę do literatury dla dzieci. Książeczka Pauliusa
Norvily „Strykt pastrykt!” („Hopaj siupaj!”, artystka Jurga Šulskytė) w 2017
roku zdobyła nagrodę w kategorii debiutu w narodowym konkursie literatury
dla dzieci, a w konkursie na najlepszą książkę roku z 2019 roku została
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wpisana na listę pięciu najlepszych książek dla dzieci.
Projekt wsparli:

Książeczkę stworzyły:

p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

Nos
/ Estonia

Olga Skomorokhova (Oilikki) urodziła się w Rosji, ale od kilku lat mieszka i
pracuje w Tallinie.
Inspiracją dla niej są podróże, architektura, flora i fauna różnych krajów, jednak
najbardziej sami ludzie. Styl Olgi jest magiczny, osobliwy i oryginalny, pozwala
czytelnikowi zanurzyć się w świecie fantazji oraz podziwiać teksturę i wzorzyste
obrazy.
Olga specjalizuje się w literaturze dziecięcej, ilustracjach i we wzorach. Do jej
klientów należą wydawnictwo Familius, kanał telewizyjny Yu, estońska loteria
Eesti Loto, Harper’s Bazaar, M-video, AVON USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

Pewnego ranka, gdy ch
Piorun na niebie się z

Pytania do rozmowy
z dzieckiem:
1. Czy kiedykolwiek ktoś
żartował z twoich zabawek,
ubrań, fryzury albo wyglądu?
2. Jak sądzisz, dlaczego dzieci
albo dorośli żartują z innych?
3. Kto powinien decydować,
jakie zabawki są najlepsze
dla dzieci?
4. Co byś powiedziała/
powiedział, gdyby ktoś
żartował z twoich zabawek?

