Goede literatuur geeft het kind een plaats in
de wereld en de wereld een plaats in het kind
Astrid Lindgren is de populairste schrijfster van Zweden en haar werk werd vertaald in meer
dan 90 talen. Zij vernieuwde de kinderliteratuur en combineerde artistieke integriteit met
betrokkenheid bij de rechten van kinderen en jongeren. Toen zij in 2002 overleed, stelde de
Zweedse regering de Literatuurprijs in ter nagedachtenis aan Astrid Lindgren.
Astrid Lindgrens boeken zijn doortrokken van diepe humanistische waarden. De prijs beloont
werkzaamheden in haar geest en heeft tot taak de interesse voor kinderliteratuur in de wereld te
vergroten en te versterken.
De Literatuurprijs ter nagedachtenis aan Astrid Lindgren wordt jaarlijks uitgereikt. Het geldbedrag
van de prijs is vijf miljoen Zweedse kronen en dat is de grootste internationale kinder- en
jeugdliteratuurprijs van de wereld.
De prijs beloont het gehele schrijverschap, geen individuele werken. Maar men behoeft geen woord
geschreven te hebben om in aanmerking te komen – ook illustratoren en vertellers kunnen worden
beloond. De prijs kan ook worden toegekend aan personen of organisaties die zich bezighouden met het
stimuleren van het lezen door kinderen en jongeren. Alleen personen die nog in leven zijn kunnen de
prijs krijgen.
Een vakjury kiest de prijswinnaars. Onder de 12 juryleden bevinden zich schrijvers, literatuurcritici,
literatuurkenners, illustratoren en bibliothecarissen. Eén lid vertegenwoordigt de familie van Astrid
Lindgren. De jury kiest uit instituten en organisaties van over de hele wereld, die kandidaten mogen
nomineren op basis van de kennis over kinderliteratuur in het respectievelijke land of taalgebied.
De uitnodiging om kandidaten te nomineren wordt ieder jaar in januari verzonden. De nominaties
moeten 15 mei binnen zijn. Het is niet mogelijk te solliciteren naar de prijs. De jury maakt de winnaar
bekend op zijn laatste afsluitende vergadering in maart van het jaar daarna en de prijs wordt eind mei
uitgereikt in Stockholm, als Zweden op haar mooist is.
De Literatuurprijs ter nagedachtenis aan Astrid Lindgren wordt beheerd door de Nationale Culturele Raad.
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