Rašytojas ir žurnalistas Liudas Dovydėnas
gimė 1906 sausio 14-ąją Trumpiškio kaime
(Rokiškio rajone), mirė 2000 liepos 4-ąją
Vilniuje.
Mokėsi Čedasų pradžios mokykloje, baigė
tik tris jos skyrius. Įdomu, kad būdamas
savamoksliu, rašė ne tik apsakymus,
apysakas, pasakas vaikams, bet ir kūrė
romanus. 1936 metais už romaną „Broliai
Doveikos“ rašytojas apdovanotas Lietuvos
Valstybine premija.

Rašytoja Nijolė Jankutė gimė 1929 metais
rugpjūčio 6 d. Panevėžyje pedagogų šeimoje.
Rašyti pradėjo mokydamasi Kupiškio
gimnazijoje. Didžioji dalis kūrybos skirta
vaikams ir jaunimui – apsakymai, novelės,
apysakos. Parašė romaną jaunimui, muzikinę
pjesę, scenos vaizdelių.
Rašytoja mirė 2011 lapkkričio 20 dieną
Sidnėjuje (Australija).

Rašytojas, dramaturgas, prozininkas Kazys Saja gimė 1932 metais birželio 27 dieną
Skėrių kaime (Pasvalio rajone). Anksti mirus tėvams, teko gyventi pas gimines Kaune,
Žemaitijoje.
1954 metais parašė pirmąją pjesę „Lažybos“ . Ji buvo pastatyta Klaipėdos dramos teatre
ir Piarnu dramos teatre Estijoje. Studijuodamas Vilniaus Pedagoginiame universitete
parašė apsakymų knygelę „Klumpės" ir su ja atėjo į vaikų literatūrą.
Už savo kūrybą buvo apdovanotas šiomis premijomis:
1972 m. Respublikinė premija už apysaką vaikams „Ei, slėpkitės“
1977 m. Žemaitės premija už apsakymų knygą „Po to, kai jie pavirto medžiais“
1987 m. J. Grušo premija už dramą „Žemaičių piemuo“
1989 m. K. Kubilinsko premija už apysaką „Gvidono apsiaustas“
1989 m. M. Valančiaus premija už pjesę „Žemaičių piemuo“
2009 IBBY Lietuvos skyriaus premija už Geriausią metų knygą vaikams ir
paaugliams.

Gendrutis Morkūnas – fizikos mokslų daktaras, kūręs vaikams.
Gimė 1960 Vabalninke (Biržų rajone). Mirė 2009 gruodžio 31 dieną.
2005 metais išleista pirmoji G. Morkūno knygą vaikams „Vasara su Katšuniu“ labai
palankiai įvertino kritikai ir ji buvo IBBY Lietuvos skyriaus pripažinta geriausia debiutine
metų knyga vaikams.
Kitos knygos – apysaka „Grįžimo istorija“ (2007) ir „Blusyno pasakojimai“ (2008) vėlgi
buvo pastebėtos ir įvertintos – iškovojo geriausių metų vaikų ir paauglių knygų titulus.
Už visas šias knygas autorius apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premijomis (2006,
2008, 2009).
„Velniškai karštos atostogos“ – Apdovanojimas už taisyklingą knygos kalbą.
Apdovanojimą 2011 metais skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Didžiausia autoriaus svajonė – matyti skaitančius vaikus. „Daug skaitančių vaikų. Iš
nuostabos sustingusių ir iš džiaugsmo kartkartėmis pamirštančių kvėpuoti.“

Renata Šerelytė – prozininkė, poetė, dramaturgė, kritikė, žurnalistė.
Gimė 1970 metais Šimonyse (Kupiškio rajone). 1994 m. Vilniaus universitete baigė
lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
R. Šerelytė debiutavo 1986 m. žurnale „Moksleivis“. Pirmasis novelių rinkinys –
„Žuvies darinėjimas“ (1995).
Nuotykinių istorinių apysakų rinkinys vaikams „Jundos lemtis“ pažymėtas kaip
geriausia 1997 m. lietuvių autoriaus knyga vaikams.
Jos pjesė „Stoglangis“ 1999 m. laimėjo II vietą Atviros Lietuvos fondo paskelbtame
pjesių, skirtų vaikų ir paauglių teatrui, konkurse.
2000 m. autorė apdovanota Žemaitės premija už romaną „Ledynmečio žvaigždės“.
2001 m. už novelistiką, išspausdintą literatūros mėnraštyje „Metai“, R. Šerelytei
įteikta A. Vaičiulaičio premija.
2010 m. - Jurgos Ivanauskaitės vardo premija už romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“.
2014 m. už knygą „Rebekos salos“ - Geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams
įteikta PRANO MAŠIOTO premija.
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