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Hea lugeja, 

2022. aasta polnud just lihtne aasta. Suuri ja ehmatavaid muutusi tuli mitmesse eluvaldkonda. Kui 

eelnev koroonaaeg oli meid katsumusteks karastanud ja viirusega kooselamine saanud juba 

normaalsuseks, siis reaalse ja nii suure sõja lahvatamist ei osanud keegi ette näha. Pea terve aasta 

möödus sõjateadete valguses. On oht, et ka sellega võib harjuda aga me teame, et sellega ei tohi 

harjuda. 

Suured kriisid ja rasked olukorrad raputavad ja toovad välja hea elu unest. Kurjuse ja pahalastega 

tuleb võidelda ja ikka headusega nagu muinasjutud õpetavad, sest hea võidab kurja. Seda näitas ka 

eelmine aasta. Proovime mitte unustada muinasjutte kui parimaid eluõpikuid. 2022 oli kindlasti 

kokku tulemise, kokku hoidmise ja koos tegemise aasta. Samuti märkamise ja kogukondade liitmise 

aasta. 

Rõõm on tõdeda, et eesti lastekirjanduse tervis on jätkuvalt hea ja ilmus rohkelt väärt laste- ja 

noortekirjandust. Oleme tänulikud kõikidele kirjanikele, illustraatoritele ja kirjastajatele, kes meie 

raamaturiiulit rikastasid. Keskuse südameasi on viia need raamatud laste ja noorteni ning äratada 

nendes lugemishuvi. Meie parimateks partneriteks sellel teel on pikka aega olnud 

rahvaraamatukogud. Keskus väärtustab seda koostööd väga kõrgelt. Selleks, et koos edasi liikuda ja 

leida arengukohti, viisime 2022. aastal läbi mitu tagasiside uuringut ja küsitlust. Saadud hinnang oli 

väga positiivne ning andis meile hea sisendi, kuidas koostööd veelgi paremaks muuta. 

Neli aastat tagasi käivitunud laste lugemisprogramm „Lugemisisu“ sai hoogu juurde ning 5. hooaeg 

algas koostöös 211 raamatukoguga üle Eesti. Lastetöös on meil alati vastastikku õppida. Keskuse 

poolt pakutavate koolituste valikusse lisandus 2022. aastal „Erialapäev maakonnas“, mis viib keskuse 

spetsialistid maakondade keskustesse ning annab võimaluse kohtuda maa- ja 

kooliraamatukoguhoidjatega kohapeal.  

Tartu on mitu aastat kandnud väärikat kirjanduslinna tiitlit ning kutsunud ellu Tartu laste- ja 

noortekirjanduse festivali. Eelmisel aastal panime seljad kokku ja kasvatasime festivali suuremaks 

juba uue nimega - laste- ja noorte kirjandusfestival LUUP. Ühised plaanid on ambitsioonikad ning 

soov on jõuda kõikide lasteni üle Eesti. Kui kirjandusfestivalidega HeadRead ja Kadrioru 

Kirjandustänav on keskusel juba pikk koostegutsemise traditsioon, siis sel aastal lisandus koostöö 

Hiiumaa kirjandusfestivaliga. Kogemus oli positiivne ning koostöö jätkub. 

Oli Nukitsa konkursi aasta, millel juba 30 aastat ajalugu. Hääletuses osales üle 5000 lapse. Noorte 

lugejate lemmikkirjanikuks osutus ülekaalukalt Janno Põldma ja illustraatoriks Heiki Ernits. Võidu tõi 

raamat „Leiutajateküla lood“. Aga laste suured lemmikud on ka Kadri Hinrikuse ja Elina Sildre „Taks ja 

Dogi“, Triinu Laane ja Marja-Liisa Platsi „Luukere Juhani juhtumised“ ning kunstnikest Made Balbati 

pildid raamatule „Alice Imedemaal“. 

2022. aasta märksõnadeks olid kirjanduskriitika ja koomiks. Raamatuarvustused on suurepäraseks 

sillaks kirjanduse ja lugejate vahel. Selleks, et see sild ka tulevikus tugev oleks, asusime otsima noori 

talendikaid kriitikuid. Koos ajakirjaga Hea Laps sai ellu kutsustud noorte arvustusvõistlus Kapsas. 

Noored saatsid žüriile paarkümmend tööd ja võitjad said pärjatud. Koostöös ajakirjaga Värske Rõhk 

toimus aga kriitikaseminar natuke vanematele ning nende konkursile lisasime eripreemia parimale 

noorteromaani arvustusele. Laste ja noorte huvi koomiksi vastu on kasvav trend. Kevadel toimus 

koomiksikonkursi „Kõige naljakam päev minu elus“ kuhu esitati 215 tööd. Selleks aga, et noored 

koomiksianded ka edasi saaks arendatud, alustas eelmisel sügisel keskuses tööd koomiksi huviring. 
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Rõõmu tegi rahvusvahelise elu taastumine koroona kriisist, mis paljud kontaktid läbi lõikas või pausile 

pani. Oleme üllatunud, kui kiiresti see toimus. Juba varasemalt alanud Eest-Läti-Leedu kirjanike ja 

illustraatorite ühisprojektis „Miniraamatud lastele/Tiny Books“ valmis 18 teost ning pisiraamatuid 

esitleti aasta alguses Londoni raamatumessil. Aasta lõpuks olid raamatud tõlgitud 15 keelde ning 

need on kõik veebist vabalt kättesaadavad. 2023. aastal läheb loomeprotsess uuele ringile, sest 

projekti on rahvusvaheliselt märgatud, ka tunnustatud ning sellega soovivad liituda teised Euroopa 

riigid. 

Lastekirjanike ja illustraatorite rahvusvaheline kohtumispaik - Bologna rahvusvaheline raamatumess, 

avas taas uksed ja meile kohe edukalt. Indrek Koffi ja Elina Sildre lasteraamat „Kuhu lapsed said?“ 

valiti 100 parima BolognaRagazzi auhinnale esitatud teose hulka. Tegemist on ühe prestiižsema 

tunnustusega lasteraamatute kirjastamise valdkonnas. Auhinnale kandideeris sel aastal 2200 

lasteraamatut üle kogu maailma. Bologna rahvusvahelisel illustratsiooninäitusel olid eksponeeritud 

Marja-Liisa Platsi pildid Triinu Laane raamatule „Luukere Juhani juhtumised“. Sinna saamiseks tuleb 

läbida ülitihe sõel, sest kokku kandideeris näitusel osalema pea 4000 kunstnikku 92 riigist üle kogu 

maailma. Näitusel olid aga väljas ainult 78 kunstniku tööd. Bologna messi ajal avasime linnas Balti 

riikide illustraatorite ühisnäituse. Näitus oli avastardiks Eesti fookusmaa programmile Bolognas 2025. 

aastal. 

Läti Lastekirjanduse Keskuse korraldatav lugemisprogramm „Laste-, noorte- ja lapsevanemate žürii“ 

tunnustas kahe Eesti autori raamatuid. Selle aasta programmi valiti kaks Eesti raamatut: Indrek Koffi 

„Koju“ Marja-Liisa Platsi piltidega ja Juhani Pütseppa „On kuu kui kuldne laev“ Gundega Muzikante 

piltidega. Münchenis asuv Rahvusvaheline Noorteraamatukogu valib igal aastal välja 100 maailma 

parimat laste- ja noorteraamatut ja koondab need kataloogi „The White Ravens“. Sel aastal jõudsid 

valikusse Eesti lasteraamatud „Lydia“ Kätlin Kaldmaalt ja Jaan Rõõmuselt ning „Kuhu lapsed said?“ 

Indrek Koffilt ja Elina Sildrelt. 

Illustratsiooni valdkonnas oli märgiliseks sündmuseks rahvusvahelise näituse „Libarebane. Rebase 

võlu“ sünd. Näitusel osaleb 48 illustraatorit Eestist ja välismaalt. Uuel aastal hakkab näitus rändama 

mööda maailma. 

Suur tänu kõikidele, kes on meie kaasteelisteks lastekirjanduse elu loomisel ja korraldamisel. Hoiame 
kokku ja teeme maailma paremaks! 
 

Triin Soone,  
keskuse direktor 
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SÜNDMUSED  2022 

5.01- Tänupidu. Aasta Rosina auhinna pälvisid Indrek Koff ja Elina Sildre raamatuga „Kuhu lapsed 
said?“. 
7.01 - Balti riikide lastekirjanike ja illustraatorite koostöös valmis 18 miniraamatut mitmekesisuse 
ning inimõigustega seotud teemadel. 
12.01.- Algas raamatukogude aasta. Enim laenutatud lasteraamatu, Piret Raua "Tobias ja teine B“ 
ühislugemine. 
30.01. - Eesti kirjanduse päeva tähistati ülemaailmselt Eno Raua “Naksitrallide” kooslugemisega. 
5.02. - Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitis Mirel Kallas Pärnu Rääma Põhikoolist. 
10.02. - 2021. aasta „25 kauneima Eesti raamatu“ ja „5 kauneima Eesti lasteraamatu“ 
väljakuulutamine. 
24.02. - Urmas Viik pälvis Valgetähe IV klassi, Juhani Püttsepp ja Piret Päär Valgetähe V klassi 
teenetemärgi. 
3.03. – ELKi aastakoosolek. Koostöös Lastekaitse Liidu ja Rahva Raamatuga kuulutati välja "Head 
lasteraamatud 2021" ja "Head noorteraamatud 2021".  
8.03. - Rahvusvahelise illustratsiooninäituse „Libarebane. Rebase võlu“ avamine ELKis. 
14.03 - Kätlin Kaldmaa ja Jaan Rõõmus pälvisid Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 
aastaauhinna raamatuga „Lydia". 
17.03. - Indrek Koffi ja Elina Sildre lasteraamat „Kuhu lapsed said?“ valiti 100 parima BolognaRagazzi 
auhinnale esitatud teose hulka. 
21.03.-25.03. - Eesti lastekirjandus Bologna lasteraamatute messil. Bolognas avati Eesti, Läti ja Leedu 
illustraatorite näitus „Joostes huntidega“. 
2.04. - Rahvusvaheline lasteraamatupäev. Anti Saar pälvis Tallinna Keskraamatukogu Järje Hoidja 
auhinna raamatuga „Kuidas minust ei saanud kirjanikku”. 
02.04. - XVI Nukitsa konkursi võitsid Janno Põldma ja Heiki Ernits. 
5.04.- 08.04. - Eesti lastekirjandus Londoni raamatumessil. 
01.04 - ilmus ingliskeelne kataloog „Children’s Books From Estonia“. 
12.04. – algas ELKi koolitussari „Erialapäev maakonnas“. 
14.04. -Noortekirjanduse päev „Noor loeb“ Tallinna Keskraamatukogus. Margus Karu nimelise 
noortekirjanduse auhinna laureaat on Kaia Raudsepp raamatuga „Lihtsalt ära jää üksi“. 
25.04. – Tartu lastekirjanduse auhinna pälvis Kadri Hinrikus raamatuga „Elevant“. 
01.05. - Läti „Laste, noorte ja lapsevanemate žürii“ tunnustuse pälvisid Indrek Koffi ja Marja-Liisa 
Platsi „Koju“ ning Juhani Püttsepa ja Gundega Muzikante „On kuu kui kuldne laev“.  
3.05. - Iisraeli illustraatori Natalie Pudalovi isikunäituse “Unistades valjusti” avamine ELKis. 
06.05. - Seminar “Lasteraamatute kujundamise A ja O”. 
11.05 - Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev. 
16.05. - K. E. Söödi nimelise lasteluuleauhinna võitis Indrek Koff ja Elina Sildre raamatuga “Kuhu 
lapsed said?”.  
1.06. - Indrek Koff, Anti Saar ja Ulla Saar ELK kevadtuuril „Tuleme külla!“ Harjumaal. 
4.06. - 30. Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjate autasustamine ELKis. Esikoha pälvis Silvia Kronberg 
Miina Härma Gümnaasiumist. 
7.06. - EKA avatud akadeemia raamatuillustratsiooni kursuse lõputööde näitus "Leporellod". 
8.06. - Balti illustraatorite näitus „Joostes huntidega“ avamine Itaalias Baris. 
22.06. - Koomiksivõistluse „Kõige naljakam päev minu elus“ võitjate väljakuulutamine. 
16.-18.06. – 9.lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia Tartus. 
24.07. - Juhani Püttsepp, Gundega Muzikante ja Marika Muzikante pälvisid Jānis Baltvilksi auhinna 
„On kuu kui kuldne laev“ lätikeelse tõlke eest. 
2.08. - Iisraeli illustraatori Lena Revenko isikunäituse avamine ELKis. 
7.09. - Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia laureaadi Anne Pikkovi isikunäituse "Pildirida" 
avamine ELKis. 
10.09 - Lastelugude laat VI Kadrioru Kirjandustänava festivalil. 
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11.09. - Lastekirjanduse õu Eesti Vabaõhumuuseumi leivapäeval. 
21.09. - XIX üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Tallinna Keskraamatukogus. 
27.09. - Noki! Noortekirjanduse kriitikaseminar koostöös Värske Rõhuga ELKis. 
3.10. – Algas „Lugemisisu“ programmi 5.hooaeg.  
12.10. - Kadri Hinrikus, Kadi Kurema ja Jaanus Vaiksoo ELKi sügistuuril „Tuleme külla!“ Lääne-
Virumaal. 
15.-22.10. - Laste ja noorte kirjandusfestival LUUP.  
17.10. - Algas rahvusvahelise lugemisprojekti Meie Väike Raamatukogu uus hooaeg. 
20.10 - Ettelugemise päeva tähistati Aino Perviku lugude lugemise ja illustreerimisega. Sündmustest 
toimus otseülekanne veebis ja ERRi kultuuriportaalis.  
22.10. - Üle-eestilise 4. klassi õpilaste ettelugemisvõistluse „Ühes väikeses Perviku raamatus“ võitis 
Kert Kerem Võhma koolist. 
19.-23.10. - Eesti lastekirjandus Frankfurdi raamatumessil. Kataloogis „The White Ravens“ esindavad 
Eestit Kätlin Kaldmaa ja Jaan Rõõmuse „Lydia“ ning Indrek Koffi ja Elina Sildre „Kuhu lapsed said?“. 
25.10. - Seminar „Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?“  
16.11. – Ilmus uuendatud sisu ja illustratsioonidega väljaanne „Pisike puu. Lapsepõlve lood ja laulud”. 
24.11. - Paabeli Torni auhinna võitjate väljakuulutamine. 
01.12. - ilmus ajakirja Nukits 28. number. 
30.11. - Õpilaste esseekonkursi „Sõjal ei ole südant” võitjate autasustamine.  
2.12. - Raamatuarvustuste kirjutamise võistluse Kapsas võitjate autasustamine.  
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ORGANISATSIOONI JUHTIMINE. RESSURSID 

2022. aasta esimestel kuudel mõjutas keskuse tööd veel koroona epideemia. Piirangute kadumise 

järgselt hakkasid keskuse külastuse numbrid taas tõusma ning aasta lõpuks saavutati juba peaaegu 

koroonaeelne tase. 

Analüüsiti keskuse põhiteenuseid ja teenuskaarti ning 2022. aastast on keskusel kolm põhiteenust: 

lastekirjanduse arendamine, lastekirjanduse populariseerimine ning lastekirjanduse 

rahvusvahelistumine. Tulenevalt säilituseksemplari seaduse muudatusest ei ole keskuse kogudel 

enam seaduse mõistes pikaajalise säilitamise kohustust ning seetõttu käsitletakse kogusid edaspidi 

ressursina keskuse põhiteenuste osutamiseks. Samuti täpsustati teenuste mõõdikuid ning statistika 

kogumise põhimõtteid. 

Alustati süsteemsema tagasiside kogumist ning tulemusindeksi metoodika rakendamist keskuse 

teenuste ja tegevuste mõõtmiseks. Firma Kliendiuuringud.ee viis töötajatele läbi teenuse disaini 

koolituse. Sama firmaga koostöös teostati ka maakonnaraamatukogude lasteraamatukoguhoidjate 

küsitlus. Uuringust võtsid osa kõikide maakondade ning Tallinna ja Tartu raamatukogude lastetöö 

juhid, kokku 17 inimest. Uuring sisaldas nii küsimustikke kui ka süvaintervjuusid, milles keskenduti 

üldisemale koostööle ning ka konkreetsetele projektidele. Üldine rahuloluhinne koostööle keskusega 

oli 10-pallisel skaalal 9,47.  

Koostöös kultuuriministeeriumi arendusosakonnaga toimus lugemisprogrammis Lugemisisu 

osalevate raamatukogude küsitlus soovitusindeksi metoodikaga. Lugemisisu programmiga saavad 

liituda rahva- ja kooliraamatukogud ning selle eesmärk on innustada 5-10 aastasi lapsi lugema, 

pakkudes selle juurde mängulist tegevust. Küsitluses rakendati tulemusindeksi metoodikat (skaala 0-

10). Küsitlusele vastas 73% kutse saanutest ehk 148 koostööpartnerit. Üldine soovitusindeks 

programmile on 89% (hinde 9 või 10 andis 133 vastanut). Kõrgelt hinnati nii programmi mõju laste 

raamatute juurde toomisele, raamatukoguhoidjate teadmiste ja oskuste arendamisele kui ka 

paranenud koostöösuhetele kohalike lasteaedade ja koolidega.  

Alustati keskuse uue arengukava koostamist aastateks 2023-2026. Toimus kaks strateegiaseminari, 

kus analüüsiti valdkonna ja keskuse hetkeolukorda ning anti sisend uuele arengukavale. Samuti 

külastati inspiratsiooni saamiseks ühiselt Helsingis asuvat Oodi raamatukogu ja Lugemiskeskust. 

Personal 

2022. aastal töötas keskuses 18 inimest, sama palju oli ka ametikohti. Avalikud konkursid toimusid 

teabetalituse juhataja ja kommunikatsioonijuhi ametikohtadele. 

Töötajad osalesid vastavalt võimalustele erialastel koolitustel. Seoses koroonaviirusest tingitud 

piirangutega oli valdav osa koolitustest veebis. 

Jätkuvalt oli fookuses töötervishoiu ja tervise edendamise teema ning töötajate kaitsmine viiruste 

eest. Kõik töötajad said võimaluse vaktsineerida gripi vastu ning kõigile on vabalt kättesaadavad 

meditsiinilised maskid ja koroonaviiruse kiirtestid. Toimus regulaarne kõikide töötajate töötervishoiu 

kontroll. 

 



7 
 

Eelarve 

Keskuse 2022. aasta eelarve tulud olid planeeritud 848 686 eurot, millest 810 686 oli toetus 

kultuuriministeeriumilt ning omatulu planeeriti 38 000 eurot. Personalikulu oli 408 269 eurot. Riigi 

Kinnisvarale haldusteenuse eest tasumiseks eraldati koos käibemaksuga 241 391 eurot. 2021. aasta 

eelarve jäägid toodi üle ning see tõstis rahaliste vahendite kogusumma 891 210 euroni. 

2022. aastal jätkus tasuliste teenuste osutamine samas valikus ning koroona taandumine tõi teisel 

poolaastal kaasa käibe suurenemise. Planeeritud 38 000 euro asemel teeniti 41 350 eurot. 

2022. aastal oli keskuse kogude täiendamiseks planeeritud 23 000 eurot. See võimaldas kogusid 

komplekteerida nii sisult kui ka eksemplaarsuselt rahuldaval tasemel. Samuti tegeleda aktiivselt 

lugejateeninduse- ja kinniskogu järelkomplekteerimisega. 

Sihtotstarbelisi tulusid laekus 13 965 eurot järgnevalt: 
Eesti Kultuurkapitalilt kokku 4800 eurot järgmistele projektidele: 

• Lastekirjanike tuuri „Tuleme külla!“ esinemistasudeks 1200 eurot; 
• Laste loovuslaagri VASS esinemistasudeks 1200 eurot; 
• Ajakirja Nukits honorarideks 2400 eurot. 

Haridusministeeriumilt Sten Roosi muinasjutuvõistluse korraldamiseks 2000 eurot. 
Kultuuriministeeriumilt 5210 eurot lugemisprogrammile „Lugemisisu“, 755 eurot erialapäevade 
korraldamiseks maakondades ja 1200 eurot lasteraamatukoguhoidjate õpipäeva esinemistasudeks. 
 
Keskuse 2023. aasta eelarve on kinnitatud summas 946 360 eurot, millest riigitoetus on 908 360 

eurot ning omatulu on planeeritud teenida 38 000 eurot. Vahendid Riigi Kinnisvara ASile on 234 013 

eurot (ilma km-ta), teavikute hankimiseks põhivarana on kavandatud 23 000 eurot. 

Kogud 

2022. aasta oli kogude puhastamise aasta. Arvukalt eemaldati fondist liigseid, lagunenud ja aegunud 

trükiseid. Viimased kaks saadeti makulatuuri. Keskusele liigsed trükised anti kooliraamatukogudele, 

või suunati raamatuvahetuslaadale „Sulle-mulle“. Väikelastele mõeldud erikujulisi raamatuid-

mänguasju jagati lastehoidudele. Keskuse kogudest kustutati 2138 arvestusüksust. 

Seisuga 31.12.2022 on arvel 68 868 arvestusüksust väärtusega 509 474 eurot, neist 64 045 on 

raamatud. Aasta jooksul võeti arvele 2655 arvestusüksust, neist 2468 on raamatud. Kogudesse 

lisandus 1432 nimetust. 2022. aastal telliti 8 ajalehte ja 28 ajakirja, s-h 5 nimetust on lastekirjanduse 

ja -loovuse alased võõrkeelsed ajakirjad. Lasteajakirju oli 5 nimetust. Ilmumise lõpetasid Postimees 

Junior ja ajakiri Tommy & Jerry. 

Kogude täiendamiseks eraldatud 23 000 eurot võimaldas soetada kõik teeninduseks vajalikud 

trükised. Raamatukogu lugejatele vajalikud, kuid rikutud või lagunenud raamatud, asendati uute 

samaväärsetega trükistega. Enim keskenduti trükiste kogule, illustratsioonikogu ei täiendatud. 

Peamine koostööpartner raamatute hankimisel on jätkuvalt Rahva Raamat kuna nende hinnad on 

kõige soodsamad. Vajalikke raamatuid leiti ka Hoiuraamatukogust. Võõrkeelse kirjanduse hankimisel 

on abiks Apollo raamatupood ja raamatukauplus Krisostomus. Üha enam pakuvad keskusele 

raamatuid ka eraisikud. Nendest tehakse valik ning ülejäänu suunatakse Hoiuraamatukogusse. 
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Seisuga 31.12.2022 on keskuse illustratsioonikogus 4108 originaalillustratsiooni. Kogus olevad tööd 

on kirjeldatud e-kataloogis RIKS. Illustratsioonikogust laenutatakse originaale kirjastustele, tööde 

autoritele ja näituste kuraatoritele näitustel eksponeerimiseks. Eraisikud illustratsioone ei laenutata. 

2022. aastal laenati illustratsioonikogust 15 originaali. 

Keskuse kogud on kirjeldatud e-kataloogis RIKSWEB. E-kataloogi külastati aasta jooksul 54 646 korda 

(2021 - 106 625). Otsingud tehti 11 877 korral (2021 - 13 590). Mõlema numbri langus näitab, et 

kliendid saavad vajaliku info muudest allikatest või eelistatakse tulla keskusesse kohale. 2020-2021 

suurte kasutajanumbrite põhjuseks oli koroona pandeemia kuna ühiskond oli suletud, raamatud tuli 

ette tellida ja see sundis rohkem kataloogi poole pöörduma. 

Enamik keskuse hoidlatest asuvad hoone keldrikorrusel. Ruumid on varustatud õhutemperatuuri ja -

niiskusemõõtjatega. Kord nädalas (kolmapäeviti) teostati hoidlates temperatuuri ja suhtelise 

õhuniiskuse mõõtmist. Hoidlate temperatuur püsis väikeste kõikumistega normi (18+/-2) piires. 

Kahjuks olid jätkuvalt probleemid sobiva niiskusrežiimi (45+/-5) hoidmisega. Niiskusrežiimi 

kõikumised on hoidlati erinevad ja sõltuvad konkreetse hoidla asukohast majas ja välisest ilmastikust. 

Reeglina on suvel õhuniiskus normist kõrgem (tõustes kuni 59%) ja talvel madalam (langedes kohati 

11 %ni). Suvist liigniiskust vähendati aeg-ajalt põrandakütte sees hoidmisega. Talvine liigkuivus on 

suurem probleem, kuid sellele ei ole head lahendust leitud. Veidi aitab hoidlate õhu niiskusprotsenti 

tõsta põrandate märgpuhastus. Võrdluseks 2022. a oli õues keskmine temperatuur +8 ja suhteline 

õhuniiskus 72%. 

Eesti Rahvusraamatukogu restaureerimiskeskuses ennistati 32 raamatut. 

Hoone haldamine 

Keskuse vara haldamise ja hooldustööde eest vastutab Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Regulaarselt 

hooldati tehnosüsteeme ning likvideeriti tõrked, kiirelt ja kvaliteetselt teostati majas väiksemaid 

parandustöid. Seoses lepingute lõppemisega ja uute hangete korraldamisega vahetusid mitmed 

teenusepakkujad. Valdavalt sujus koostöö RKASe ja partneritega hästi. 

Koostöös RKASega teostati suvise kollektiivpuhkuse ajal hoone siseseid remonttöid. Maja 

välisfassaadile paigaldati uus välissilt, mille kujundas Ruum 414 ja valmistas Arle Reklaam. 

IKT arendused 

Kõik IKTga seotud haldusteenused ja arendused on koostööpartnerite hallata: 

• Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) - infoturbe ja arvutitöökohtade 
haldusteenus, leping on sõlmitud tsentraalselt läbi kultuuriministeeriumi; 

• Greip IT OÜ - serverite haldusteenus, ekspositsioonide tehnika haldus; 
• Deltmar OÜ - raamatukogu info- ja kataloogisüsteemi RIKS haldusteenus; 
• Telia Eesti AS - interneti ja sideteenused; 
• ID Süsteemide AS - kassasüsteemi Buum haldusteenus; 
• 1kDigital OÜ – kodulehe ja ELLSA andmebaasi haldusteenus; 
• Webware OÜ - dokumendihaldussüsteemi Webdesktop haldusteenus. 
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Turundus ja kommunikatsioon 

2022. aastal jätkati kommunikatsioonikanalite uuendamist, et teha lastekirjanduse alane teave 

paremini kättesaadavaks ning parendada keskuse tegevusega seotud info edastamist. Kodulehte 

külastati 92 165 korda (2021 - 71 551), millest 81,5% moodustavad uued külastajad. Järelikult huvi 

keskuse info vastu on kasvanud ja tänu uuele kodulehele saavad huvilised selle lihtsamalt kätte. 

Lisaks koduleheküljele teavitati avalikkust keskuse tegevustest ja teenustest läbi mitmete teiste 

kommunikatsiooni- ja turunduskanalite (uudiskiri, sotsiaalmeedia orgaanilised postitused ja ka 

tasuline reklaam, ajakirjandus, reklaamtrükised, sündmusportaalid), et lastekirjanduse alane info 

jõuaks veel laiema publikuni. 

Jätkunud on keskuse jälgijate arvu järjepidev kasvamine sotsiaalmeedia kanalites. 2022. aastal 

lisandus 114 FB jälgijat, detsembri lõpuks oli see 7015. Instagrami jälgijate arv on tõusnud 1245 

jälgijani. Uudiskirja anti välja 10 korral. 

2022. aastal toimusid mitmed sündmuste otseülekanded Facebooki: lastekirjanduse aastakoosolek, 

seminar „Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?“, lasteraamatukoguhoidjate õpipäev, 

lasteraamatute kujundamise seminar, Lugemisisu koolitus. Laste- ja noortekirjanduse festivali LUUP 

ajal tehti ettelugemise päevast mitme tunnine otseülekanne, kus 15 tuntud näitlejat lugesid ette Aino 

Perviku lugusid ning illustraatorid joonistasid samal ajal kuuldule pilte. Otseülekandest sai osa üle 20 

000 inimese. 

Keskuses toimunud sündmusi ja näitusi kajastasid jooksvalt kõik suuremad uudisportaalid s-h ERRi 

kultuuriportaal, Postimehe raamatuportaal ja Delfi, tuues nii vajalikku tähelepanu lastekirjandusele. 

Valdkonnateemalisi artikleid ja kajastusi avaldati nii kohalikes kui ka üleriigilistes ajalehtedes, 

televisioonis ja raadios. Jätkus väga hea koostöö mitme meediapartneriga. Lasteekraani noortesaates 

Nova jagasid keskuse loovkirjutamise huviringi noored regulaarselt oma eakaaslastele 

raamatusoovitusi. Samuti jätkus tihe koostöö Postimehe raamatuportaaliga, kus ilmusid keskuse 

poolt koostatud raamatuarvustused ja lugemissoovitused. 

2023. AASTAL ON KAVAS 
• kinnitada keskuse arengukava aastateks 2023-2026; 
• uuendada keskuse põhimäärust koostöös kultuuriministeeriumiga; 
• täiendada klientide tagasisidestamise süsteemi ning viia läbi sihtrühma uuringud; 
• kutsuda kokku uus nõukoda; 
• koolitada töötajaid jooksvalt vastavalt koolitusplaanile; 
• uuendada töötajate motivatsioonipaketti, kompenseerida personaalselt tervisekulusid; 
• tagada keskuse hoone järjepidev hooldus ja korrashoid koostöös Riigi Kinnisvara ASiga; 
• tagada IKT teenuste sujuv haldus ja järjepidev hooldus koostöös partneritega; 
• ühtlustada juurdepääsu sisekommunikatsiooni vahenditele ning koolitada töötajaid nende 

kasutamisel. 
• viia läbi keskuse kogude inventuur. 
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TEENUSVALDKOND: LASTEKIRJANDUSE ARENDAMINE 

Keskuse roll on aidata kaasa eesti laste- ja noortekirjanduse igakülgsele arengule ning seista hea selle 

eest, et valdkond oleks väärtustatud ja hinnatud. Selleks korraldame loomekonkursse täiskasvanutele 

ja noortele. Tunnustame ja tutvustame andekaid kirjanikke ja illustraatoreid, et loodaks rohkem heal 

tasemel originaalseid teoseid. Nõustame kirjastusi, et nende väljaantavad raamatud oleksid 

kvaliteetsed nii sisult kui ka vormilt. 

ELLSA andmebaas 

2022. aastal jätkus Eesti lastekirjanduse autorite andmebaasi ELLSA (www.ellsa.ee) täiendamine. 

Lisandus 14 uut profiili ning jooksvalt täiendati olemasolevat teavet. Koostöös arendajaga 1kDigital 

tehti andmebaasis väiksemaid arendusi ja täiendusi. ELLSA andmebaasi külastati aasta jooksul 1502 

korda. 

Lastekirjanduse uurimine 

Keskus koondas jätkuvalt oma tiiva alla lastekirjanduse uurimisega tegelevaid inimesi. Koostöös 

toimus seminar „Laps kirjanduses 10”, lastekirjanduse aastakoosolek ning avaldati artikleid ja 

arvustusi erinevates väljaannetes. 

Keskuse koosseisus puudub jätkuvalt illustratsiooni uurija ametikoht ning seetõttu jätkati lepingulist 

koostööd Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute magistrandi Anneliis 

Lepaga, kelle uurimistöö fookuses on lasteraamatud ja illustratsioon. Tema sulest ilmusid mitmed 

artiklid ning ta esines ettekannetega lastekirjanduse aastakoosolekul ning erialapäevadel 

maakondades. 

Nii trüki- kui ka digimeedias avaldati erialaseid artikleid ja lasteraamatute arvustusi (vt LISA 2. 

Publikatsioonid). 

Õpi- ja teabepäevad, ettekanded ja esinemised 

Lastekirjanduse aastakoosolekul (3.03) tehti kokkuvõtteid eelmisel aastal ilmunud lasteraamatutest: 

kõneldi nii algupäranditest kui ka tõlgitud lasteraamatutest ning analüüsiti 

lasteraamatuillustratsiooni. Selgusid Lastekaitse Liidu eestvedamisel lastekirjanduse asjatundjate 

poolt välja valitud head laste- ja noorteraamatud 2021. Esineti ettekannetega: Jaanika Palm „Suured 

teemad väikeses kirjanduses. Eesti lastekirjandus 2021“; Krista Kumberg „Erijuhtumid on tavalised. 

Tõlkekirjandus lastele 2021“ ja Anneliis Lepp „Kes üllatab ja mis puudutab. Eesti 

lasteraamatuillustratsioon 2021“. 

Lasteraamatute kujundamise seminar A ja O (06.05). Eestis ilmub palju lasteraamatuid, kuid nende 

kvaliteet on kohati kõikuv ning paljud raamatud ei leia lugejaid kuna ei ole lapsesõbralikult 

kujundatud. Seminaril jagati lasteraamatute kujundajatele praktilisi näpunäiteid, kuidas ja millega 

tuleb lasteraamatute tegemisel arvestada. Ülekannet seminarist sai jälgida keskuse Facebooki lehelt. 

Ettekannetega esinesid: Andra Kütt „Lapse arengust lugejana“; Mart Anderson „Raamatukujunduse 

põhitõed“; Villu Koskaru „Kuidas luua terviklik ja ilus lasteraamat“; Katrin Ehrlich „Kuidas muuta 

illustratsiooni abil teksti mängulisemaks nii, et see teksti ära ei sööks“; Tauno Vahter „Miks lähevad 

asjad nässu?“. Seminar toimus koostöös Eesti Kirjastuste Liiduga. 
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Lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Varesele valu, harakale haigus – kas sõnal on väge?“ (11.05) 

otsis vastust küsimusele kas ja kuivõrd on koroonaaeg mõjutanud laste ja noorte vaimset tervist ning 

kuidas muutunud olukorraga toime tulla. Teemadeks oli raamatukogu kui sotsiaalne ruum, 

märkamine ja koostöö võimalused, laste sotsiaalsus ja suhtevõrgustik, biblioteraapia, kirjaniku 

vastutus ja roll noortele lugusid luues, teemakohased raamatusoovitused. Mõtestasime teemat laste 

vaatenurgast, aga ka riigi ja koostöövõimaluste platvormilt. Õpipäeva otseülekannet sai jälgida 

keskuse Facebooki lehel ja salvestis jäi järelvaadatavaks. Ettekannetega esinesid: Anne Kleinberg „Kas 

kooli raamatukogu on ikka lahti?“; Kairi Tilga „Laenutusautomaadi kõrvale on vaja päris inimest, kes 

kuulab”; Berit Kaschan „Sõna kui sild südameni – kirjandusteraapia ja noored”; Kadri Hinrikus „Laps 

tahab lugeda keskkonnast, kus ta ise elab”; Maili Tirel „Kirjandus kui majakas pimedas maailmas“; 

Jaanika Palm „Raamat kui vaimse tervise vitamiin“; Triin Lumi „Klaveriklahvidest, kapuutsidest laste 

peas ja kuidas see kõik suhetesse puutub?“. Õpipäeva korraldamist toetas kultuuriministeerium.  

„Lugemisisu“ programmi stardikoolitus (16.09) toimus kohapeal, kuid oli jälgitav ka veebiülekande 

vahendusel Facebookist. Stardikoolitusel anti ülevaade programmi tegevustest, uuemast 

lastekirjandusest aga ka laste lugemisega seotud üldisematest teemadest. Koolitusel osalesid laste 

lugemisprogrammiga selleks hooajaks liitunud raamatukogude töötajad. Ettekannetega esinesid: 

Andra Kütt, TLÜ doktorant ja nooremteadur „Lugemist lugemise edendamisest“; Jaanika Palm 

„Tähelepanekuid värskest lastekirjandusest“; Kadri Levand, Andmekaitse Inspektsiooni jurist „Fotod 

ja isikuandmete kaitse“; Anneli Kengsepp „Lugemisisu“ programmist; Varje Mägi Keila Kooli 

raamatukoguhoidja „Lugemisisu lasteaias“; Maili Metssalu teematunnist „Oh sa jutt! Muinasjutt!“; 

Ulla Saar „Miniraamatud lastele Balti autoritelt“. Lugemisprogrammi korraldamist toetas 

kultuuriministeerium. 

Seminari „Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?“ (25.10) ettekannetes uuriti viimaste aastate 

suundumusi Eesti noortekirjanduses, tehti kokkuvõte paarikümne aasta pikkusest 

noorteromaanivõistlusest, pakuti ideid noortekirjanduse kasutamiseks koolitundides, arutleti 

noortefilmi ja kirjanduse seoste üle, meenutati Nõukogude Eesti tütarlastekirjandust ning heideti pilk 

Põhjamaade noortekirjandusele. Teemat aitasid lahata kirjandusteadlased, kirjastajad, õpetajad, 

noortekirjanduse ja -filmide loojad, sõna said ka noored ise. Seminar toimus koostöös Eesti Teaduste 

Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega. Seminarist toimus ka veebiülekanne. 

Erialapäevad maakondades. Keskus alustas 2022. aastal koostöös keskraamatukogudega 

koolitussarja „Lastekirjanduse erialapäev maakonnas“. Kaheksal erialapäeval tutvustati maakondade 

rahva- ja kooliraamatukogude töötajatele uuemat laste- ja noortekirjandust, õpetati tundma 

tänapäevast illustratsioonikunsti ja selle lugemisoskust ning jagati praktilisi nippe ja soovitusi, kuidas 

tekitada lastes huvi raamatute ja lugemise vastu. Kevadel toimusid erialapäevad Põlva 

Keskraamatukogus, Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Keilas Harju 

Maakonnaraamatukogus ja Viljandi Linnaraamatukogus. Sügisel jagati teadmisi Järvamaal Türi 

raamatukogus, Jõgevamaal Põltsamaa raamatukogus, Võrumaa Keskraamatukogus ja Ida-Virumaal 

Jõhvi Keskraamatukogus. Osalejate tagasiside (rahulolu hinne üle 9) oli väga positiivne ning 

erialapäevadega jätkatakse 2023. aastal. 

Noki! Noortekirjanduse kriitikaseminar toimus ajakirja Värske Rõhk kriitikakonkursi raames. 

Fookuses oli noortekirjanduse arvustamine. Seminarilt sai näpunäiteid, kuidas ja millist 

noortekirjandust arvustada ning kuidas kirjutada kriitikateksti, mis ei aja lugejat haigutama. Seminaril 
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kõnelesid loomingulisest kriitikast ja teksti lähilugemise meetoditest Värske Rõhu toimetajad Saara 

Lotta Linno ja Hanna Linda Korp, uuemat noortekirjandust ja noorteromaani arvustamise eripärasid 

tutvustasid keskuse töötajad Helena Kostenok ja Jaanika Palm. 

Keskuse töötajad esinesid aasta jooksul mitmete ettekannetega, kus tutvustati uuemat 

lastekirjandust ning räägiti laste lugema suunamisest väga erinevatele sihtrühmadele. (vt LISA 3. 

Ettekanded). 

Väljaanded 

Ajakirjas Nukits 2022 olid vaatluse all erinevad teemad: Jaanika Palm kirjutas lasteraamatute 

tegelastest ja maailmadest, kus need tegelased toimetavad; Mari Niitra uuris ilukirjanduse rolli 

universaalse õppematerjalina ja tervikliku maailmapildi kujundajana; Maria-Helen Adams mõtiskles 

reaalide ehk kultuurispetsiifiliste sõnade ja sõnaühendite tõlkimisest lastekirjanduses; Kaisa 

Laaksonen andis ülevaate looduse- ja keskkonnateemadest aastatel 2020–2021 Soomes ilmunud 

lasteraamatutes; Mirjam Kaun kõneles aastatel 2010–2020 ilmunud noorteraamatutest numbrite ja 

statistika keeles. Samuti sai Nukitsast lugeda intervjuusid  väärikat juubelit tähistanud lastekirjaniku 

Aino Pervikuga ning Ukraina lasteraamatu „Sõda, mis muutis Rondot“ autorite Romana Romanõšõni 

ja Andri Lessiviga. 

Beebiraamatust „Pisike puu“ ilmus uus väljaanne alapealkirja „Lapsepõlve lood ja laulud”. 

Kinkeraamatu „Pisike puu” eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust. 

Uuendatud sisu ja illustratsioonidega väljaande on koostanud Jaanika Palm ja Ülle Väljataga. 

Raamatu on illustreeris Anu Kalm, kes oma illustratsioonides on kasutanud rohkelt rahvalikke 

kujundeid ning igale ajaperioodile vastava eriilme andnud. Projekti toetas kultuuriministeerium. 

Ingliskeelses messikataloogis „Children’s Books from Estonia 2022“ tutvustati uuemaid raamatuid 

erinevatele vanuserühmadele. Kataloogis on esindatud 22 teost ja mitmed uued autorid. Kataloog on 

oluliseks töövahendiks väliskirjastajatega suhtlemisel, seda eriti Bologna, Londoni, Frankfurdi ja 

Helsingi raamatumessidel. 

Märtsis ilmus inglisekeelne näitusekataloog „Fox Spirit“, mis tutvustab keskuse poolt korraldatud 

rahvusvahelisel näitusel osalevaid illustraatoreid. Näitus oli keskuses avatud 8. märtsist kuni 30. 

aprillini 2022. Näitusel osales 48 illustraatorit Eestist ja välismaalt. 

Ilmusid mitmed kirjanikke ja illustraatoreid tutvustavad trükised nende loomingu tutvustamiseks 

välismessidel ja -näitustel. 

Tunnustamine, auhinnad 

Lastekirjanduse keskuse raamatukunsti eripreemia konkursil "5 kauneimat Eesti lasteraamatut 

2021" pälvis Jaan Rõõmus illustratsioonidega Kätlin Kaldmaa raamatule "Lydia“. 

Hea lasteraamat 2021 ja Hea noorteraamat 2021. Lastekirjanduse eksperdid tegid valiku ligi 850 

raamatu hulgast, millest 233 olid algupärandid ja 610 tõlkeraamatud. Nende hulgast valiti nimekirja 

17 teost lastele ja 9 noortele. Oma lemmiku poolt hääletasid ka noored lugejad ise. Rahva Raamat 

varustas äramärgitud raamatud informatiivsete kleepsudega. Nii suuremates kui ka väiksemates 

raamatukogudes juhatavad lugejaid tunnustuse pälvinud raamatute juurde erikujundusega plakatid. 
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Tunnustust antakse välja alates 2009. aastast. See aitab lastel, lapsevanematel ja lastega töötavatel 

spetsialistidel orienteeruda uudiskirjanduses ning leida eakohast lugemisvara. 2018. aastast 

koostatav valik "Hea noorteraamat" pakub huvitavat ja kvaliteetset lugemist vanusele 13+. 

Aasta Rosin 2021 auhind anti üle 2022. aasta jaanuaris toimunud tänupeol. Valiku tegi keskuse 

töötajatest koosnev žürii, kellele jäi silma lasteraamat „Kuhu lapsed said?“ Indrek Koffi värsside ja 

Elina Sildre piltidega. 

Õpetajate auhind „Lugejate aasta“ anti üle keskuse tänupeol. Auhinnaga tunnustati laste kirjanduse 

juurde toomise ja lugema innustamise eest Tallinna Püha Miikaeli Kooli eesti keele õpetajat Tiina 

Veismanni. 

Kultuurkapitali lastekirjanduse preemia kuulutati välja emakeelepäeval, 14. märtsil ning omistati 

Kätlin Kaldmaale raamatuga „Lydia“, illustraator Jaan Rõõmus. Raamat kõneleb luuletaja Lydia 

Koidula lapsepõlvest. Kaldmaa kaasnominendid olid Sandra Heidovi “Minu robot” (Varrak), Kadri 

Hinrikuse “Elevant” (Tammerraamat), Kristi Kangilaski “Suur rüütel” (Päike ja Pilv), Indrek Koffi “Kuhu 

lapsed said?” (Härra Tee & proua Kohvi) ja Anti Saare “Kuidas minust ei saanud kirjanikku” (Kolm Elu). 

Laureaadi valis välja žürii koosseisus Jaanus Kõuts (esimees), Leelo Märjamaa ja Ulla Saar. 

Härmatali fondist jagati 2022. aastal neli stipendiumi kogusummas 3700 eurot. Toetuse said Maara 

Vint, Gustav Adolf Oldekopi lasteluuletuste esmaväljaande kujundamiseks; Adam Cullen, Piret Pääri 

koostatud eesti rahvajuttude kogumiku tõlkimiseks inglise keelde; Marju Gellert lasteraamatu 

kirjutamiseks ja Grethe Rõõm lasteraamatu "Jumi ja lõputu vesi" kirjutamiseks.  

Nukitsa auhinna võitsid kirjanik Janno Põldma ja illustraator Heiki Ernits raamatuga „Leiutajateküla 

lood“ kirjastuselt Tammerraamat. 16. korda toimunud lugejaküsitlusel hindasid 6-13-aastased 

lugejad  2020. ja 2021. aasta jooksul ilmunud sadat algupärast lasteraamatut. Kokku andis Eesti 

raamatukogudes ja veebis oma hääle 5277 noort lugejat. Teisele kohale tuli kirjanike arvestuses Kadri 

Hinrikus raamatuga „Taks ja Dogi“ (Tammerraamat) ning kunstnike hulgas Made Balbat piltidega 

Lewis Carrolli raamatule „Alice Imedemaal“ (Pilgrim). Kolmanda koha vääriliseks hääletasid lapsed 

Triinu Laane ja Marja-Liisa Platsi „Luukere Juhani juhtumised“ (Päike ja Pilv). Võitjad said auhinnaks 

Nukitsa pronkskuju ja esikolmik Eesti Kultuurkapitali toel rahalise preemia.  

Paabeli Torni tõlkeauhind. 24. novembril tunnustati keskuses parimaid lastekirjanduse tõlkijaid ja  

kirjastusi. Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti osakond on aastast 2004 andnud 

välja Paabeli Torni tõlkeauhinda parimale juturaamatule ja alates 2016. aastast parimale 

pildiraamatule. Valik tehti teoste hulgast, mis on ilmunud 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta 

septembri lõpuni. Laureaadi tiitli pälvis juturaamatute kategoorias Kimberly Brubaker Bradley 

noorteraamatu „Õed hundid“ tõlkimise eest Katrin Kern. Pildiraamatute kategoorias pärjati laureaadi 

tiitliga Ilona Martsonit tema tõlke eest Romana Romanõšõni ja Andri Lessivi raamatule „Sõda, mis 

muutis Rondot“. Raamatuid hindas žürii koosseisus Kadri Hinrikus, Jüri Kolk, Krista Kumberg, Helin 

Puksand ja Kertu Sillaste. 

K. E. Söödi lasteluuleauhinna pälvisid Indrek Koff ja Elina Sildre värssjutustuse “Kuhu lapsed said?” 

eest. Laste preemia anti Kaidi Kruusi raamatule „Pilve teel“. Preemiat antakse eelmise aasta parima 

lasteluulekogu autorile ja illustraatorile (sobiva raamatu puudumisel tunnustatakse ka ajakirjanduses 

ilmunud luuletusi). Preemia saaja valib välja ekspertidest koosnev žürii, kuhu kuulusid preemia 
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algatajad Toivo Ärtis ja Helju Hallap, õpetajate esindaja Hanna-Mari Hillep, valla raamatukogude 

esindaja Lea Tali, luuletaja Jürgen Rooste, illustraator Kadi Kurema ja lastekirjanduse uurija Jaanika 

Palm. 

Loomekonkursid 

Noorteromaani võistlus toimus 12. korda. Laekus 23 käsikirja. Konkursi žürii koosnes lastekirjanduse 

keskuse töötajatest ja kirjastuse Tänapäev toimetajatest. Otsustati välja anda kolm auhinnalist kohta 

ning ära märkida üks käsikiri. Võistluse auhinnafond oli 3500 eurot. Noorteromaanikonkursi võitis 

Kristi Piiper käsikirjaga „Esimene kord“. Kolmandat kohta jagasid kaks käsikirja: Liina Vagula „Lenda, 

vaba lind“ ning Kaia Raudsepa „Mina, sina ja nemad“. Lisaks märgiti ära Marek Liinevi käsikiri „Raske 

on olla inimene“. Noorteromaani võistluse algatasid keskus ja kirjastus Tänapäev eesmärgiga 

rikastada 14–18-aastaste noorte lugemisvara algupärase romaaniga. 

Sten Roosi muinasjutuvõistlus toimus 30. korda ning sellest võtsid osa 11–15-aastased õpilased üle 

kogu Eesti. Kokku saadeti konkursile 261 muinasjuttu ning noori jutumeistreid osales 59 koolist. 

Muinasjutte võis kirjutada vabalt valitud teemal ning neid hindas kuueliikmeline žürii, kuhu kuulusid 

võistluse algataja Ann Roos, lastekirjanduse kriitik Krista Kumberg Lääne Maakonna 

Keskraamatukogust, lastekirjanik ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola, folklorist ja Eesti 

Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv ning Tiina Undrits ja Ülle Väljataga Eesti Lastekirjanduse 

Keskusest. Esikoha võitis Miina Härma Gümnaasiumi 5. klassi õpilane Silvia Kronberg muinasjutuga 

„Väike rüütel kärbes“. Teise koha pälvis Ariina Kuldmeri Oru Kooli 7. klassist muinasjutu „Naeratus“ 

eest ning kolmandale kohale tuli Vastseliina Gümnaasiumi 7. klassi õpilane Krete Rutov 

värssmuinasjutuga „Yini teekond“. Lisaks esikolmikule anti välja hulganisti eriauhindu Eesti 

Lastekirjanduse Keskuselt, ajakirjalt Hea Laps, ajalehelt Lääne Elu, Lääne Maakonna 

Keskraamatukogult, Eesti Rahvaluule Arhiivilt jt-lt. Kokku anti välja 29 auhinda. Muinasjutuvõistluse 

algatasid aastal 1993 Haapsalust pärit Ants ja Ann Roos oma poja Steni mälestuseks. Alates 2018. 

aastast korraldab võistlust keskus. 

Esseekonkurss koos Tallinna Lastekaitse Ühinguga kandis pealkirja „Sõjal ei ole südant“. Tallinna 

üldhariduskoolide 8.–12. klassi õpilastele suunatud esseekonkurss kuulutati välja 9. oktoobril 2022, 

et noored saaksid jagada oma vaadet maailmas toimuvale ning mõttekäike teemadel, kuidas 

Ukrainas toimuv sõda mõjutab nende endi ja meie kõikide elu ning kust leida rahu. Esseekonkursi 

pealkiri pärines ukraina autorite Romana Romanõšõni ja Andri Lessivi pildiraamatust „Sõda, mis 

muutis Rondot“, mis on lugu rahust, vastupanust ja lootusest. Konkursile laekus 36 tööd. Võitjaid 

tunnustati 29. novembril Rootsi Suursaatkonnas. Põhikooliastmes olid võidukad Helena Uuetalu ja 

Helena Isabella Susi Tallinna 21. Koolist. Gümnasistide hulgast kirjutasid parimad esseed Sigrid Suppi 

samuti Tallinna 21. Koolist ja Olena Predko Mare koolist. Björn Oker-Blom Fond toetas võitjaid nelja 

200 euro suuruse stipendiumiga. Esseid hindas žürii koosseisus: Ene Tomberg Tallinna Lastekaitse 

Ühingust, tõlkija ja kirjastaja Leelo Märjamaa ja Triin Soone keskusest. Esseekonkurssi korraldab 

keskus koostöös Tallinna Lastekaitse Ühinguga, kellel on 1992. aastast head sõprussidemed Rootsis 

asuva Björn Oker-Blom Fondiga (B.O.B). Esseekonkurss toimub fondi asutaja abikaasa, suure 

kirjandushuvilise ja Eesti laste toetaja Inga Oker-Blomi mälestuseks. 

Arvustusvõistluse Kapsas kutsus keskus ellu koostöös ajakirjaga Hea Laps ja see kestis 4. oktoobrist 

15. novembrini 2022. Selle eesmärk oli leida noori talendikaid raamatuarvustajaid, et ka tulevikus 

saaks meie kultuurilehtedest lugeda asjatundlikku lasteraamatukriitikat. Võistlusele laekus kokku 20 
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tööd ning nende hulgast valis parimad välja 5-liikmeline žürii koosseisus: Anna-Magdaleena Kangro ja 

Kätlin Vainola Heast Lapsest ning Jaanika Palm, Ülle Väljataga ja Helena Kostenok keskusest. Töid 

hinnati kahes vanuseastmes. 6.–7. klasside õpilaste hulgast kirjutas parima arvustuse Brenda Regina 

Reinaru Tartu Hansa Kooli 7. klassist. 8.–9. klasside vanuseastmes oli parim noor arvustaja Kristel 

Veske Tartu Variku Kooli 8. klassist. Parimaid arvustusi saab lugeda ajakirjast Hea Laps. 

Noorteromaani arvustus koostöös ajakirjaga Värske Rõhk. 7. novembril kuulutas ajakiri Värske Rõhk 

juba neljandat korda toimunud kriitikakonkursi võitjad. Keskus andis välja eripreemia parimale 

noorteromaani arvustusele, mille sai Niklas-Taaniel Schutting. Eripreemia tõi Schuttingule vahedalt ja 

mõtteselgelt kirjutatud arvustus Merilin Paas-Loeza romaanist „Mida silmad ei näe”. Kriitikakonkursi 

ja -seminaride korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital. 

Koomiksivõistlus „Kõige naljakam päev minu elus” kestis 29. aprillist kuni 31. maini. Kokku esitati 

žüriile hindamiseks 215 tööd. Esimest ja teist kohta jäid võistlusel jagama Anna Pajula Tallinna Avatud 

Koolist ja Keity Lukken, kes esindas Rakvere Sotsiaalkeskuse Laste päevakeskust. Kolmanda koha sai 

Uku Armin Randalu Kaarli koolist. Keskuse pööningugaleriis eksponeeriti parimaid töid 35 noorelt 

koomiksihuviliselt. 

Raamatute tutvustused 

Jätkus raamatute soovitusnimekirjade avaldamine keskuse e-kataloogis. Soovitusi edastati iga kuu 

raamatupoodidele Rahva Raamat ja Apollo. Rahva Raamatu veebipoes on rubriik „Eesti 

Lastekirjanduse Keskus soovitab“ ning raamatud on varustatud vastava tunnustusmärgiga. Samuti on 

raamatupoodides olnud eraldi väljapanekuid. 

Raamatute tutvustusi ja arvustusi avaldati jooksvalt veebis, ajakirjanduses ning Postimees Apollo 

raamatuportaalis. Keskuse kodulehe rubriigis „Kuu raamat” kajastati esiletõstmist väärivaid 

uudisteoseid lastele. 2022. aastal oli vaatluse all 4 algupärast ja 7 tõlkeraamatut. Uudiskirja rubriigis 

„Varasalv“ tõsteti esile klassikalisi lasteraamatuid, mida tasuks uuesti kätte võtta. 

Keskuse töötajad osalesid mitmete valdkondlike komisjonide ja žüriide töös. (vt. LISA 5) 

Praktikandid 

Keskuses oli praktikal Tallinna Ülikooli kirjanduse magistrant Berit Berg. Praktika jooksul sai ta 

ülevaate keskuse tegevusest laiemalt ning tutvus täpsemalt üksikute töölõikudega, milles sai ka ise 

kaasa lüüa. Lähtuvalt erialast keskenduti rohkem lastekirjandusele kui uurimisvaldkonnale. Üliõpilane 

osales mitmetel laste- ja noortekirjanduse seminaridel ja koolitustel (Lugemisisu koolituspäev, 

lastekirjanduse aastakoosolek jmt), mis aitasid tal valdkonda paremini tundma õppida. Samuti 

kirjutas ta arvustuse keskuse kodulehele, temaatilisi ülevaateid raamatuportaalile ja põhjaliku 

üksikteose arvustuse Postimehele.  

2023. AASTAL ON KAVAS 

 arendada lastekirjanduse autorite andmebaasi ELLSA www.ellsa.ee; 

 laiendada ja täiendada jooksvalt lastekirjanduse alast teavet keskuse kodulehel; 

 korraldada keskuses traditsiooniline lastekirjanduse aastakoosolek ja raamatukoguhoidjate 
õpipäev; 

 jätkata koolituste sarjaga „Erialapäev maakonnas“; 

 korraldada arvustusvõistlus Kapsas; 
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 selgitada välja head laste-ja noorteraamatud koostöös Lastekaitse Liidu, Eesti Lugemisühingu, 
maakondade ja linnade keskraamatukogude lasteosakondade ja Rahva Raamatuga; 

 anda välja Edgar Valteri illustratsioonipreemia, Muhvi auhind ja teised traditsioonilised 
aastapreemiad;  

 korraldada seminar „Laps kirjanduses 11” koostöös Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskusega; 

 viia läbi loomekonkursid „Minu esimene raamat“ koostöös kirjastusega Tänapäev ja  
„Põlvepikuraamat“ koostöös kirjastusega Päike ja Pilv;  

 avaldada ajakiri Nukits 2023; 

 tähistada ELK 90. aastapäeva sündmuste ja väljaannetega; 

 korraldada Tallinna 7. illustratsioonitriennaal ning avaldada triennaali kataloog;  

 alustada Bologna 2025 rahvusvahelise lasteraamatumessi peakülalise programmi 
ettevalmistustega koostöös Eesti Kirjastuste Liiduga. 
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TEENUSVALDKOND: LASTEKIRJANDUSE POPULARISEERIMINE 

Töötame selle nimel, et lapsed ja noored armastaksid lugeda head kirjandust. Aitame 

raamatukogutöötajatel, õpetajatel, lapsevanematel ja teistel lastekirjanduse valdkonnas tegutsejatel 

mitmekesises raamatumaailmas orienteeruda ning olla kursis uuema lastekirjandusega. Usume, et 

lastekirjandusel on kanda võtmeroll laste ja noorte kultuuri juurde toomisel ja kodanikuks 

kasvamisel. Aitame kaasa lastekultuuri koostöövõrgustiku kujunemisele kultuurivaldkondade vahel, 

sellel eesmärgil teeme koostööd nii teatrite, muuseumide, raamatukogude, muusikavaldkonna 

organisatsioonide kui ka teiste partneritega. Lugemisharjumuse kujundamisel mängib olulist rolli 

keskuse maja kui atraktiivne ja hariduslik paik täis raamatuid ja paeluvat tegevust igale vanusele. 

Samuti panustas keskus aktiivselt Eesti kultuuriellu, olles nii ettevõtmiste algataja kui ka partneri 

rollis. 

Raamatukogu 

2022. aastal sai lugejateenindus pärast kaht koroona aastat endise töörütmi tagasi, lisandus uusi 

lugejaid, tõusid külastuste arvud. 

Aasta jooksul lisandus 430 uut lugejat, neist 128 olid koolieelikud, 177 I-kooliastme õpilased ja 62 II-

kooliastme õpilased. Lugejate üldarvust (nii esma- kui ka ümberregistreeritud lugejad) moodustasid 

53,3% 8-14 aastased koolinoored. Eelkooliealised lugejad moodustasid üldarvust 16%. Tõusu näitas 

esimest korda registreeritud lugejate arv, mis viitab lapsevanemate valmisolekule jälle lastega 

raamatukogusid avastada. Täiskasvanud lugejatest moodustavad 50% õpetajad, kes soovivad olla 

kursis uuema laste- ja noortekirjandusega. 

 

 

 

 

 

 

Kui enimlaenutatud raamatute nimekirjas enamiku moodustavad kooli soovituslikes nimekirjades 

olevad raamatud, siis iga aasta jõuavad sellesse nimekirja raamatud, mis on ilmunud paaril viimasel 

aastal. Uute raamatute menukusele aitavad kaasa sõprade või raamatukoguhoidjate soovitused. 

Samuti on kaasaegsetes lasteraamatutes teemasid, mida enne ei ole lasteraamatutes palju 

kajastatud. 

Enimlaenutatud raamatud sarjadena: 
1. Martin Widmark, „LasseMaia detektiivibüroo“  1286 
2. Koomiksikogu      511 
3. „Minecraft“       498 
4. Kazu Kibuishi, „Amulett“     390 
5. Rachel Russell, „Luuseri päevik“    177 
6. Troll, „Detektiiv Pepu“     152 
7. Hugo Vaher, „Vääna jäljekütid“    136 
 
 

 2022 sh kuni 16-aastased 

lapsed 

2021 sh kuni 16-aastased 

lapsed 

Lugejad 2009 1581 1851 1410 

Laenutused 59 262 46 407 58 933 46 224 

Külastused 22 378 17 925 18 292 14 483 
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Enimlaenutatud üksikteosed: 
1. Piret Raud, „Tobias ja teine B“   174 
2. James Krüss, „Timm Thaler, ehk müüdud naer“ 148 
3. Aino Pervik, „Kunksmoor“    144 
4. William Golding, „Kärbeste Jumal“   140 
5. R.J.Palacio, „Ime“     140 
6. Roald Dahl, „Matilda“    136 
7. Otfried Preussler, „Krabat“    134 
8. Ilmar Tomusk, „Kolmanda A kriminalistid“  126 
9. Eno Raud, „Kalevipoeg“    122 
10. Jerome Salinger, „Kuristik rukkis“   112 
11. Otfried Preussler, „Väike nõid“   105 
12. Ferenc Molnar, „Pal-tänava poisid“   100 
13. Sophokles, „Kuningas Oidipus“   100 
14. Anton Hansen Tammsaare, „Kõrboja peremees“ 98 
15. Andrus Kivirähk, „Tont ja Facebook“  93 
16. Jaanus Vaiksoo, „King nr 39“   92 
17. Mika Keränen, „Varastatud oranž jalgratas“  91 
18. Astrid Lindgren, „Vahtramäe Emil“   91 
19. Astrid Lindgren, „Bullerby lapsed“   90 
20. Christine Nöstlinger, „Vahetuslaps“   88 
21. Kristina Ohlsson, „Zombipalavik“   87 
22. J.R.R. Tolkien, „Kääbik“    86 
23. Piret Raud, „Natuke napakad lood“   83 
24. Kadri Hinrikus, „Elevant“    82 
25. Kairi Look, „ Piia Präänik ja sõnasööbik“  82 
 
Laste huviharidus ja vabaajategevus keskuses 

2022. aasta teises pooles saadi pärast kahte koroona-aastat taas täismahus tegutseda. Kui aasta 

alguses oli inimeste käitumises veel tunda tagasihoidlikkust, siis märtsist alates algas tihe töö. Kõigil 

oli pärast pikka pausi suur soov üritustest osa saada. 

Perehommikud toimusid aasta läbi oma harjumuspärases rütmis. Aasta jooksul toimus 24 

perehommikut, keskmise osalejate arvuga 25, mis näitas perede soovi kirjanduslikest laupäevadest 

osa saada ja koos keskuses aega veeta. Programmis olid kohtumised kirjanike ja kunstnikega. Külas 

käisid Kairi Look ja Ulla Saar, Kätlin Kaldmaa, Marge Pärnits, Kertu Sillaste, Kristi Kangilaski, Liis Sein ja 

Eike Ülesoo, Maarja Kangro. Samuti jätkus koostöö eripedagoog ja lugemisnõustaja Maili Liineviga 

ning Noorsooteatriga. Koos PÖFFi tiimiga osaleti laste animafilmiprogrammi koostamisel ja 

perehommikul viidi läbi animafilmi töötuba. Jätkati lapsepõlve lemmikraamatu sarja, kus olid külas 

Anti Kobin, Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson. Jutuvestja Polina Tšerkassova rõõmustas oma lugude ja 

muusikaga paljusid peresid ja lasteluule sai lauludeks Helin-Mari Arderi loomingus. 

Lugemiskoertele lugemine toimus aasta esimeses pooles tavapärases rütmis, kus igal laupäeval sai 

oma lugemisoskust harjutada 4 last. Laste lugemisi kuulasid lugemiskoer Lulu (koeraomanik Dagne 

Järveoja) ning lugemiskoer Nacho (koeraomanik Isabel Kärtner). Sügisest teenus katkes kuna ei leitud 

sobivat koeratiimi. Huvi lugemiskoerte vastu on laga jätkuvalt suur ning loodame uuel aastal taas 

teenusega jätkata. 
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Kunstikamber/illustratsiooni huviring toimus esimesel poolaastal üks kord nädalas kolmes 

vanuserühmas: 7-8 aastased, 9-10 aastased, 11-15 aastased. Kunstikambri juhendajana jätkas 

illustraator Kertu Sillaste, kes oma professionaalsete oskustega pakkus lastele teadmisi 

illustratsioonikunsti erinevatest tehnikatest ja raamatukunstist laiemalt. Sügisest jätkas kunstikamber 

illustratsiooniringi nime all ning üks kord nädalas kahes vanusegrupis: 7-10 aastastele ja 11-17 

aastastele noortele. 

Loovkirjutamise huviring jätkas tegevust kolmes grupis. Lastekirjanik Kätlin Vainola ja Liis Seina 

juhendamisel harjutati erinevate tekstide kirjutamist, kõneldi raamatutest ning tutvuti 

kirjandusmaailmaga laiemalt. Et loovkirjutamise pisikut levitada Tallinnast väljapoole, alustasime 

sügisest lisaks keskuses toimuvatele tundidele virtuaalse loovkirjutajate grupiga. Juhendajaid on 

virtuaalsel loovkirjutamise ringil kolm: kirjutamise osa juhivad Kätlin Vainola ja Liis Sein ning üks kord 

kuus tegeleb lastega illustraator Kertu Sillaste, kelle juhendamisel saavad lapsed harjutada 

illustratsioonikunsti. 

Koomiksiring alustas tegevust 2022. aasta sügisest eesmärgiga, et ka lapsed, keda huvitab eelkõige 

koomiksite maailm, kus on omavahel tihedas seoses nii pildi kui teksti loomine, saaksid oma oskusi 

professionaalide juhendamisel arendada. Koomiksiringi esimese hooaja õpetamise töö jaguneb 

kolme kunstniku vahel. Septembrist oktoobrini juhendas lapsi Liisa Kruusmärgi, siis Kristel Maamägi 

ja hooaja viib lõpule Elina Sildre. 

Mudilastund 2-3-aastastele lastele jätkus kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti. Esimesel 

poolaastal mudilastega kohtuda peaaegu ei õnnestunudki. Sügis tõi kaasa uued huvilised ja ringis 

alustas keskmisest enam lapsi, mis taandus tavapärase 5-7 osaleja juurde. 

Laste sünnipäevapidude pidamine temaatilise programmiga on kujunenud traditsiooniliseks 

teenuseks. Valida on 5 erineva programmi vahel. Aasta jooksul korraldati 11 sünnipäevapidu. 

Loovuslaager VASS ehk Väikeste Autorite Salaselts toimus Pivarootsis seitsmendat aastat koostöös 

Lastekaitse Liiduga. Laagris osales 71 last vanuses 9-15 eluaastat. VASSi kuue laagripäeva tegevus 

keerles lugude loomise ja kirjanduse ümber – loovkirjutamisega tegeleti lastekirjanike Kätlin Vainola 

ja Liis Seina juhendamisel, kirjanik Triinu Laan rääkis oma loomingust ja tema juhendamisel valmisid 

südasuvised jõululuuletused, illustraator Kertu Sillaste õpetas lapsi kunsti tegema ning näitleja Taavi 

Tõnisson juhendamisel tehti tutvust lavalise esinemise põhitõdedega. Tagasiside laagrile oli väga 

positiivne nii laste kui ka lapsevanemate poolt. 2023. aastal laagriga ei jätkata kuna õpetajate tiim 

lagunes elumuutuste tõttu laiali. Vajadus ja soov loovuslaagri järele on aga endiselt olemas. 

Aasta lõpus toimus heategevuslik jõulupidu „Seitsme maa ja mere taga“ keskuse huviringide lastele. 

Improteatri näitleja Merilin Kirbits tegi lastele töötoa, kus lapsed said oma fantaasial lennata lasta ja 

ise näitlejana lavale astuda. Lisaks meisterdasid lapsed raamatukujulisi jõuluehteid. Toimus 11 

asutuse jõulupidu. Heategevuslikku jõulupidu toetasid kirjastused Koolibri, Tammerraamat, Draakon 

ja Kuu, Päike ja Pilv ning Avita. 

Haridusprogrammide ja raamatutundide valik on pidevalt uuenenud ja laienenud, sest huvi nende 

vastu on jätkuvalt suur. Püsiprogrammi lisandus illustratsiooni teematund „Lugu pildis“, mis osutus 

väga populaarseks. Jätkuvalt on populaarne „Muinasjututund“ ja suurt huvi pakuvad ka „Mängides 

lugema“ ja „Sipsikust pokuni“. Teematunde toimus 177 ja neis osales 3076 last. 
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2022. aastal jätkus muuseumite ühisprojekt koolipäev „Puust ja punaseks“ ning linnalaager „8 ühe 

hoobiga“. Ettevõtmine liidab 8 Tallinna vanalinnas paiknevat muuseumi ja keskust. Ühiselt on loodud 

koolivaheajaprogramm ja koolide ainekavaga seotud teematunnid, mille raames saavad lapsed ühe 

külastuse käigus tutvuda erinevate asutustega ning osaleda loovates ja arendavates tegevustes. 

Lisaks on välja töötatud 4.–6. klasside koolipäev „Puust ja Punaseks“, mis annab õpetajale ja 

õpilastele võimaluse veeta üks hariv ja meeleolukas päev erinevates muuseumites ning omandada 

teadmisi looduse, tervise, ajaloo ja kaunite kunstide vallast. 

Koostöö sündmused 

2022. aastal sündis laste ja noorte kirjandusfestival LUUP. Keskus alustas koostööd Eesti Kirjanduse 

Seltsi ja Tartu Linnaraamatukoguga, et ühiselt arendada ja laiendada juba mitu aastat toimunud Tartu 

laste- ja noortekirjanduse festivali. Festivali eesmärk on soodustada ja võimestada laste ja noorte 

loometegevust ja aktiivset osalust kirjandusvaldkonnas ning laieneda tegevustega üle Eesti. 2022. 

aastal toimus festival 15.-22. oktoobril Tartus ja Tallinnas. Festivali programm koosnes mitmest 

traditsiooniks saanud sündmusest nagu luulekonkruss, Luuleprõmmu eelvoorud, kohtumised ja 

rännakud kirjanikega jpm, kuid sinna liitusid ka keskuse ettevõtmised nagu ettelugemise päev ja 4. 

klasside laste ettelugemise võistlus. Uueks algatuseks oli festivali avamine tasuta perepäevaga Tartus 

Aparaaditehases, milles osales paarsada inimest. Ürituse sihtrühmaks olid noored pered, kellele 

pakuti partnerite (ajakirjad Täheke ja Hea Laps, Tartu Mänguasjamuuseum, Iloni Imedemaa, 

raamatupood Biblioteek jpt) kaasabil mitmekülgset kultuuriprogrammi ja kirjandusega seotud 

tegevust. Keskus panustas perepäeva toimumisse korralduse, sisuprogrammi loomise ja 

kommunikatsiooniga. Lisaks toimusid festivali raames virtuaalne ettelugemise päeva programm, 

üleriigiline ettelugemisvõistluse finaal, ööraamatukogu koos Laste Ööülikooli salvestusega. Koostöös 

Soome Instituudiga esines festivali raames Tartus ja Tallinnas soome kirjanik Maria Turtschaninoff. 

Keskus veab viiendat hooaega üleriigilist laste lugemisprogrammi „Lugemisisu“. Programmi eesmärk 

on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes neile kvaliteetseid lasteraamatuid ning 

kirjandusega seotud mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks 

meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende 

kohta ülesanded. Kooliaasta lõpus premeeriti kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. 

Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi 

läbinud rühmi tunnustati samuti lugemisdiplomiga. Lisaks osalesid lugemisprogrammis osalevad 

klassid ja lasteaiarühmad teematundides, mille materjalid on loodud keskuse poolt 

Teematundide valik: 

- Lugemismängude teematunnis on tähelepanu tähe- ja lugemisõppel. Tund valmis koostöös 

Eesti Lugemisühingu spetsialistidega. 

- „Raamatu teekonna“ tunnis antakse ülevaade raamatu valmimise protsessist. Teksti raamatu 

saamisloost koostas Krista Kumberg. 

- Kertu Sillaste koostatud illustratsioonitunnis tutvutakse erinevate raamatute piltidega ja 

kunstitehnikatega. 

- Teematunnis „Nukitsamehe raamatukogu” tutvustatakse lasteaialastele mänguliselt 

raamatukogu olemust. Tund valmis TLÜ vanemteadur Andra Küti osalusel. 

- Kätlin Vainola juhendamisel valmis teematund „Teeme ise ajakirja!“, kus meediaõpe on 

ühendatud loovkirjutamise ülesannetega. 

- Koostöös Maili Metssaluga Eesti Rahvakultuuri Keskusest valmis uus teematund 

muinasjuttudest “Oh sa jutt! Muinasjutt!”. 

- Valikus on ka Kahoot online-mäng „Eesti lastekirjanduse kuldvara tosin küsimust“. 



21 
 

2022. aasta sügisel liitus uue hooajaga 211 raamatukogu, neist esmakordselt 56 raamatukogu. 
Viies hooaeg algas 16. septembril stardikoolitusega, milles oli võimalik osaleda nii keskuses kohapeal 
kui ka veebis. Koolitusel tutvustati lugemisprogrammi uut hooaega, Maili Metssalu (Eesti 
Rahvakultuuri Keskusest) ja Anneli Kengsepp tutvustasid uut teematundi muinasjuttude vestmisest, 
Varje Mägi (Keila Koolist) jagas oma kogemust töös lasteaedadega, Jaanika Palm andis ülevaate 
uuemast lastekirjandusest, Kadri Levand (Andmekaitse Inspektsioonist) rääkis isikuandmete kaitsest 
ja fotode kasutamisest kommunikatsioonis, Andra Kütt (TLÜ) tutvustas lugemise edendamist 
kajastavat kirjandust ning Ulla Saar Balti riikide autorite miniraamatute projekti. Koolitusel osales 
kohapeal 25 osalejat ning veebis 120, koolitusvideot on järel vaadatud üle tuhande korra. 
2022. aasta suvel lõppenud 4. hooajal oli: 

 liitunud raamatukogusid 196 

 liitunud lapsi 9067 

 programmi läbinud lapsi 4624 

 liitunud lasteaiarühmi 262 

 programmi läbinud lasteaiarühmi 257 

 üritusi ja teematunde 1677 
Sel aastal ei olnud programmis osalenud raamatukogudel raamatute soetamise võimalust nagu 
varasemal kahel aastal. Tagasisidest võisime lugeda, et raamatukogudes tunti sellest suurt puudust. 
Esmakordselt hindas programmi arengut ja selles osalevate raamatukogude rahulolu 
kultuuriministeerium. Küsimustikule vastas 73% raamatukogudest, programm sai soovitusindeksiks 
89%, mis on väga kõrge hinne.  
 
Ilon Wiklandi juubeliks valminud tegelusnäitus „Pikk, pikk teekond“ jätkas rändamist mööda 

rahvaraamatukogusid. 2020-2021 aastatel tegid kohvernäituse kolm komplekti Eestile tiiru peale, 

kuid mõnedes kohtades jäi see koroonakriisi tõttu pooleli. Näitus liikus nüüd veel Harjumaal, 

Pärnumaal, Jõgevamaal ja Viljandimaal, kus tehti 103 esitlust 1608 osalejale. Üks kohvrite komplekt 

anti püsivalt Iloni Imedemaale. 

Nukitsa konkurss ja auhinnaüritus toimus sel aastal 16. korda ning oma lemmikute poolt andis 

raamatukogudes ja veebis hääle 5277 noort lugejat vanuses 6-13 aastat. Konkursi eesmärk on 

tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid ning populariseerida lugemist. Lapsed tegid 

oma valiku 2020. ja 2021. aasta jooksul ilmunud lasteraamatute hulgast. Eelvalikusse kuulus 100 

teost. Kirjanikelt võistlesid algupärandid, illustraatorid astusid võistlustulle aga ka tõlkeraamatutele 

tehtud piltidega. Lemmikkirjanikuks osutus ülekaalukalt Janno Põldma ja parimaks illustraatoriks 

Heiki Ernits  raamatuga „Leiutajateküla lood“ (Tammerraamat). Teisele kohale tuli kirjanike 

arvestuses Kadri Hinrikus raamatuga „Taks ja Dogi“ (Tammerraamat) ning kunstnike hulgas Made 

Balbat piltidega Lewis Carrolli raamatule „Alice Imedemaal“ (Pilgrim). Kolmanda koha vääriliseks 

hääletasid lapsed Triinu Laane ja Marja-Liisa Platsi „Luukere Juhani juhtumised“ (Päike ja Pilv). 

Võitjad said auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja rahalise preemia. Auhindade jagamise üritust juhtisid 

kirjandusministrid Piip ja Tuut ja publikuks olid hääletusel osalenud lapsed üle Eesti. 

Ettelugemise päeva tähistati 20. oktoobril üle-eestiliselt juba 29. korda. Sel päeval lugesid kell 9–14 

tuntud näitlejad Aino Perviku lugusid ja raamatukunstnikud illustreerisid samal ajal kuuldut. 

Toimuvat sai jälgida otseülekande vahendusel lastekirjanduse keskuse ja kirjandusfestivali LUUP 

Facebooki lehtedelt ning ERRi kultuuriportaalist. Hinnanguliselt jälgis ekraani vahendusel 

ettelugemisepäeva ligi 20 000 inimest pea igast Eesti nurgast. Perviku loomingut lugesid ette Kersti 

Heinloo, Laura Kukk, Katri Pekri, Maria Ehrenberg, Hele Kõrve, Taavi Tõnisson, Tarvo Krall, Leino Rei, 

Mari-Liis Lill, Argo Aadli, Laura Nõlvak, Merilin Kirbits, Laura Peterson-Aardam, Maarius Pärn ja Tiina 

Tõnis. Ettelugemist illustreerisid Anu Kalm, Reda Tomingas, Kertu Sillaste, Kristi Kangilaski, Anni 

https://www.facebook.com/lastekirjandusekeskus
https://www.facebook.com/Luupfestival
https://www.facebook.com/Luupfestival
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Mäger, Olga ja Märt Rudolf Pärn, Liisa Kruusmägi, Kadi Kurema, Lumimari, Joonas Sildre, Elina Sildre 

ja Tuulike Kivestu-Rotella. 

Üle-eestiline 4. klasside õpilaste ettelugemise võistlus „Ühes väikeses Perviku raamatus“ oli sel 

aastal samuti pühendatud armastatud lastekirjanik Aino Pervikule, kes tähistas kevadel oma 

juubelisünnipäeva. Finaal toimus 22. oktoobril keskuses. Lugemist hindas žürii kuhu nkuulusid Leino 

Rei, Kristo Veinberg ja Triin Soone. Finaalvõistlusele eelnesid maakondlikud voorud ning Tallinna ja 

Tartu linna võistlused, mille läbiviimisel abistasid keskraamatukogude lasteosakonnad ja Tallinna 

klassiõpetajad. Parimaks ettelugejaks osutus Kert Kerem Härma Võhma Põhikoolist Viljandimaal, 

teise koha saavutas Marken Mürk Võru Kreutzwaldi koolist ning kolmanda koha Ronja Rajas Ida-

Virumaalt Illuka koolist. Võistluse vaheajal tutvustati lastele Kunksmoori töötoas ravimtaimi ning 

päev lõppes ühiskülastusega Meremuuseumisse. 

Keskuse näitustegevus oli mitmekesine ja rahvusvaheline (vt LISA 4. Näitused). Külastajatele 

tutvustati keskuse raamatu- ja kunstikogu ning mitmete Eestis ja maailmas tunnustatud kunstnike 

loomingut. Näituseaasta algas keskuse poolt kureeritud rahvusvahelise illustratsiooninäitusega 

„Libarebane. Rebase võlu“, milles osaleb 48 kunstnikku Eestist ja välisriikidest. Näitus jätkab 

järgnevatel aastatel rändamist välismaal. Lisaks näitasid keskuse galeriis oma loomingut 

rahvusvaheliselt tuntud israeli kunstnikud Natalie Pudalov ja Lena Revenko. Jätkus koostöö paljude 

galeriide ja raamatukogudega üle Eesti. (vt LISA 4. Näitused). 

Kadrioru Kirjandustänava festival, (10.09) mida korraldab Tallinna Kirjanduskeskus, toimus 6. korda. 

Keskus koos ajakirjadega Täheke ja Hea Laps pani festivalil püsti lastekirjanduse telgi, et jagada lusti 

ja põnevust kõige noorematele raamatusõpradele. Toimus mitmeid kohtumisi kirjanikega ning 

huvilised said meisterdada, mängida ja kuulata lugusid. Liis Sein ja Ulla Saar tutvustasid oma uut 

raamatut „Mona isepäine isa“. Kadri Hinrikus ja Heiki Ernits esitlesid uut teost „Vennalikud lood“. 

Päeva lõpetas kohtumine Leelo Tunglaga, kes tähistas möödunud aastal oma 75. juubelit. 

Lastekirjanduse telgis räägiti juttu, loeti luulet, lahendati viktoriini ja söödi sünnipäevakringlit. 

Hiiumaa kirjandusfestival toimus 2022. aastal esimest korda. Keskus koos ajakirjadega Tähekese ja 

Hea Laps sisustas festivali lasteprogrammi. Esimesel päeval tegutseti Kärdla sadamas ja teisel päeval 

Suuremõisa lossipargis. Lastele esinesid Liis Sein, Ulla Saar ja Viive Noor. Kuna festival oli 

esmakordne, siis publikut nappis, kuid koostöö jätkub uuel aastal. 

Lastekirjanduse autorite tuur „Tuleme külla!“ külastas 2022. aasta kevadel Kiili ja Jüri raamatukogu 

Harjumaal. Lastele esinesid Indrek Koff, Anti Saar ja Ulla Saar. Kohtumisel osales kokku 200 last. 

Süsisene tuur viis Lääne-Virumaale, kus esinesid Jaanus Vaiksoo, Kadri Hinrikus ja Kadi Kurema. 

Kohtumisel osales kokku 150 last. Keskuse algatatud lastekirjanike tuur sai alguse 2013. aastal. Tuuri 

korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Heategevusfondi Aitan Lapsi! poolt 2018. aastal maaraamatukogudele kingitud 26 eridisainiga laste 

lugemiskeskusest „Rampsu raamatukogu“ olid töös kõikides maakondades ning toetasid 

„Lugemisisu“ programmi läbiviimist. 

2014. aastal üle Eesti haiglate lasteosakondadesse jõudnud 33 raamatukarusselli on jätkuvalt töös 

ning 2022. aastal said kõik raamatukarussellid varustatud uute raamatute ja mängudega. 

Koostöös autorite ja kirjastustega toimusid pärast koroonaaega taaskord mitmed raamatuesitlused: 

Enda Vahteri raamat „Punkt otsib kunsti“; Kertu Sillaste „Pisikeses majas“; Jurga Vilé ja Lina Itagaki 
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eestikeelne „Siberi haiku“; Jaanus Vaiksoo „King nr 41“; Mare Müürsepa „Vanataadi kinnas“; 

kirjandustänava festivalil Liis Seina ja Ulla Saare „Mona isepäine isa“ ning Kadri Hinrikuse ja Heiki 

Ernitsa „Vennalikud lood“; Kadi Kiho ja Stella Salumaa „Endel ja Kati“; Kadri Bakni „Marta ja Joosepi 

ajamasin“. 

Jätkus koostöö lühifilmide ja animatsiooni festivaliga PÖFF Shorts. Keskuse osalusel pandi kokku 

võistlusprogrammi kassetid, mida näidati Artise kinos. Keskuse žürii (Marju Kask, Ulla Saar, Kadri 

Naanu) kompetents oli eelkõige hinnata lugu ja selle jutustamist visuaalsete vahenditega. Kokku 

vaadati läbi pea 50 animafilmi. Festivali raames toimus keskuses Animakooli poolt läbi viidud 

perehommik, milles osalejad said valmistada oma filmi. 

Osaleti eriprogrammiga Eesti Vabariigi Presidendi lastekaitsepäeva üritusel ning 

Vabaõhumuuseumi leivapäeval. 

Keskuse saal on olnud läbi aastate hinnatud kontserdite toimumispaik laste muusikakoolidele. 

Seoses koroonaviirusega toimus kontserte varasemast vähem. Aktiivsemad korraldajad on Tallinna 

Muusikakeskkool, Nõmme Muusikakool, Nõmme Noortemaja, Lasnamäe Muusikakool ja VHK 

Muusikamaja. 

2023. AASTAL ON KAVAS 

• analüüsida ja reorganiseerida laste vabaaja- ja haridusprogrammidega seotud tegevused ja 
selle juhtimine, luua programmi kuraatori ametikoht; 

• jätkata koostööd 8 muuseumiasutusega programmide „Puust ja punaseks“ ning „8 ühe 
hoobiga“ läbiviimisel; 

• laiendada koostööd koolide ja lasteaedadega pakkudes neile õppekavaga haakuvaid teema- 
ja raamatutunde; 

• selgitada välja venekeelsete koolide hetkeseis eesti keele ja kirjanduse õppes ning välja 
töötada keelekümblus programmid venekeelsetele lasteaia- ja kooligruppidele; 

• osaleda programmiga kirjandusfestivalil HeadRead, Kadrioru Kirjandustänava festivalil, 
Hiiumaa ja Pärnu kirjandusfestivalidel; 

• osaleda laste ja noorte kirjandusfestivali LUUP korraldamises, laieneda festivali programmiga 
Viljandisse; 

• tähistada lastekirjandusega seotud tähtpäevi: Eesti kirjanduse kooslugemise päev, 
emakeelepäev, ettelugemise päev, rahvusvaheline lasteraamatupäev jne; 

• koostöös maakonnaraamatukogudega arendada lugemisprogrammi Lugemisisu, viia läbi 
kirjandusmäng, korraldada ettelugemise võistlus ning lastekirjanike tuurid; 

• Korraldada koostöös jututaadi Jaak Kännuga Tallinnas jutuvestmisfestival erinevatele 
vanusegruppidele; 

• tähistada ELK 25/90 juubelihooaega erinevate üritustega; 
• korraldada rahvusvaheline Tallinna 7. illustratsioonitriennaal. 
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TEENUSVALDKOND: LASTEKIRJANDUSE RAHVUSVAHELISTUMINE 

2022. aastal osales keskus rahvusvahelistel raamatumessidel Vilniuses, Bolognas, Londonis, 

Frankfurdis ja Helsingis. Lisaks suhtlusele välismaiste kirjastajatega on olulisel kohal kirjanike ja 

illustraatorite nõustamine ning nende kokku viimine välispartneritega. Kohtumiste põhjal saab öelda, 

et kirjastajate huvi eesti lastekirjanduse vastu on jätkuvalt kasvamas. Samuti laieneb koostöö 

välismaiste lastekirjandusega tegelevate kultuuriorganisatsioonide ja festivalidega. 

Möödunud aastal toimusid autorite välisesinemised Amsterdamis (Kairi Look), Belgias (Kairi Look), 

Poolas (Andrus Kivirähk), Ungaris (Joonas Sildre), Lätis (Juhani Püttsepp), Leedus (Liis Sein, Triinu 

Laan, Kärt Einasto, Ulla Saar) ja Londoni raamatumessil (Anna Ring). Autorite välisesinemistest saab 

jooksvalt infot keskuse kodulehelt. 

2022. aasta juunis toimus üle mitme aasta taas Eesti Kirjanduse Teabekeskuse korraldatud 

tõlkeseminar, millel osalesid eesti keelest tõlkijad üle maailma. Keskus kutsus tõlkijatele esinema ja 

oma loomingut tutvustama lastekirjanikud Kairi Looki, Kadri Hinrikuse, Juhani Püttsepa ja Reeli 

Reinausi. 

Eesti lastekirjanike ja illustraatorite loomingut avaldatakse jätkuvalt välismaal ja 2022. aastal ilmus 42 

tõlget (2021 - 48 tõlget). Tõlgete ilmumine on väikeses kasvutrendis ja 2023. aastal peaks tõlkeid 

ilmuma 50 ringis. Arvestama aga peab, et rahvusvahelist koostööd mõjutab tugevalt kõik maailmas 

toimuv ning kokkulepped võivad muutuda. 2022. aastal olid enim tõlgitud autor Piret Raud, kellel 

ilmus aasta jooksul võõrkeeltes kaheksa raamatut (sloveenia, horvaatia, rumeenia, prantsuse, vene, 

poola, ukraina ja araabia keeles). Enim eesti lasteraamatuid ilmus vene (6), läti (4), poola (4), 

horvaatia (3) ja soome keeles (3). On rõõm tõdeda, et eesti lasteraamatute väljaandmine Balkani 

riikides järjest kasvab. Tänavu ilmusid sloveeni ja horvaadi keeles Indrek Koffi, Piret Raua, Reeli 

Reinausi raamatud. Üle 33 aasta ilmus Eesti lastekirjandust taas hollandi keeles, selleks oli Marina 

Moskvina ja Anne Pikkovi „Mis juhtus krokodilliga“. Üle pika aja ilmus eesti lastekirjandust ka araabia 

ja rumeenia keeles (Piret Raud). Tähelepanuväärseimateks tõlgeteks võibki pidada Piret Raua „Kõrv“ 

ilmumist araabia keeles ja Kristi Kangilaski „Suur rüütel“ ilmumist korea, hiina ja Taiwani hiina keeles. 

Tõlgete nimekiri ilmub jooksvalt keskuse kodulehel. 

Läinud aasta tõi mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi meie lastekirjanduse tegijatele. Suurim 

rahvusvaheline laste- ja noortekirjanduse raamatukogu maailmas, Müncheni noorteraamatukogu, 

valis 2021. aasta kataloogi „The White Ravens“ kaks Eesti lastekirjanduse teost. Nendeks olid Kätlin 

Kaldmaa ja Jaan Rõõmuse „Lydia“ ning Indrek Koffi ja Elina Sildre „Kuhu lapsed said?“. Aino Pervik, 

Marja-Liisa Plats, Viive Noor ja Kadi Kurema olid 2022. aasta Astrid Lindgreni auhinna nominendid. 

2022. aasta Hans Christian Anderseni preemia nominendid olid Piret Raud ja Andrus Kivirähk. Juhani 

Püttsepa raamat „On kuu kui kuldne laev“ pälvis Janis Baltvilksi nimelise Läti lastekirjanduse preemia 

peaauhinna juturaamatute kategoorias, lisaks pälvisid Läti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud 

lugemisprogrammis „Laste-, noorte- ja lapsevanemate žürii 2022“ auhinnad Indrek Koffi „Koju“ ja 

Juhani Püttsepa „On kuu kui kuldne laev“. Eesti illustraator oli edukas rahvusvahelisel 

illustratsiooninäitusel Bolognas. Tiheda konkursisõela läbisid Marja-Liisa Platsi illustratsioonid Triinu 

Laane raamatule „Luukere Juhani juhtumised“.  

2021. aastal valminud kolme Balti riigi ühisprojekt „Inimõigustealased miniraamatud lastele“, milles 

32 Eesti, Läti ja Leedu illustraatorit ja kirjanikku lõid kokku 18 raamatukest jätkas 2022. aastal oma 

tähelendu. Projektis osalenud autorid esinesid Bologna, Vilniuse ja Londoni raamatumessidel ning 

HeadRead kirjandusfestivalil. Raamatud pälvisid palju tähelepanu ja on tänaseks tõlgitud 16 keelde. 

Projekt pälvis suure tunnustuse ja seda hinnatai Petite PEN peaauhinna vääriliseks. Projektist 
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innustusid Goethe Instituut ning Prantsuse Kultuuriinstituut, kellega koostöös alustavad keskus ja 

Leedu organisatsioon Vaiku Žeme uut miniraamatute projekti, milles osaleb igast neljast riigist kaks 

illustraatorit ja kaks kirjanikku. Ka see projekt saadetakse rändama ning Eesti autorid saavad 

rahvusvahelise koostöökogemuse ja võimaluse oma töid näidata Leedus, Saksamaal ja Prantsusmaal. 

Eesti lastekirjanduse keskus annab igal aastal välja inglisekeelset lasteraamatute kataloogi 

„Children’s Books from Estonia“. 2022. aasta kataloogis on esindatud 22 teost ja tutvustatud ka uusi 

autoreid (Pamela Samel, Kristina Tort, Karel Korp, Sandra Heidov, Jaan Rõõmus, Veiko Tammjärv). 

Tänu kataloogile ja messidel osalemisele on müüdud teoste õigusi 16 korral. Eesti lasteraamatute 

illustraatoreid tutvustav kataloog „I am an Estonian illustrator“ on aga avanud välismaiste kirjastuste 

uksi ning kunstnikele on tehtud otsepakkumisi. Keskuse ingliskeelsel veebileheküljel on 38 

lastekirjaniku ja 29 illustraatorite profiilid, kust saab hea ülevaate nende autorite loomingust. 

Kirjanike raamatutest on avaldatud tõlkekatkendid, aruande aastal lisandus 24 ingliskeelset 

tõlkekatkendit. Väliskirjastajaid ja –partnereid teavitati ingliskeelsete uudistega, et hoida neid kursis 

eesti lastekirjanduses toimuvaga. 2019. aasta lõpust hakkas ilmuma uudiskiri väliskirjastajatele. 

Tõlkijate uudiskiri ilmub neli korda aastas, et hoida neid kursis uute lasteraamatutega ja eesti 

lastekirjanduse uudistega.  

Eesti lastekirjanduse info kättesaadavamaks tegemiseks on keskuse kodulehel lasteraamatute 

tõlkijate profiilid. Hetkel on nimekirjas 70 lastekirjanduse tõlkijat, kellest kahekümne viiel on olemas 

ingliskeelne profiil (Anja Salokannel, Boris Vidović, Birgita Bonde Hansen, Carsten Wilms, Consuelo 

Rubio Alcover, Julija Potrč Šavli, Anna Michalczuk-Podlecki, Viltare Mickevičiene, Maima Grīnberga, 

Bence Patat, Mónika Segesdi, Cornelius Hasselblatt, Adam Cullen, Daila Ozola, Guntars Godinš, Maia 

Melts, Kaisu Lahikainen, Anna Kyrö, Maximilian Murmann, Danute Giraite, Martin Carayol, Frans van 

Nes, Jean-Pascal Ollivry, Daniele Monticelli, Katja Novak). 

Rahvusvaheline näitustegevus hakkas tasapisi koroonaajast taastuma ning galeriid avasid taas uksi. 

Bologna rahvusvahelise messi ajal toimus Eesti kureeritud Balti illustraatorite ühisnäitus „Jookseb 

koos huntidega“, mis oli ka sissejuhatuseks Eesti peakülalise staatusele 2025. aastal. Sama näitust ja 

rahvusvaheline näituseprojekti „Fox Spirit. Fox Charm“eksponeeriti Riias Läti Rahvusraamatukogus. 

Lisaks toimusid suured näitused erinevates linnades Poolas ja Moldovas. (Vt. LISA 4. Näitused) 

2023. AASTAL ON KAVAS  
• tutvustada eesti lastekirjanike ja illustraatorite loomingut välismaal;  

• osaleda raamatumessidel Vilniuses, Bolognas, Londonis, Frankfurdis ja Helsingis;  

• luua kontakte väliskirjastajate, -festivalide ja -organisatsioonidega;  

 osaleda põhipartnerina Vilniuse lastekirjanduse festivalil; 

• aidata eesti lastekirjanikel ja -illustraatoritel tutvustada oma loomingut välismaal, leida 
võimalusi festivalidel esinemisteks;  

• täiendada ja arendada eesti lastekirjandust, autoreid ja tõlkijaid tutvustavat ingliskeelset 
veebilehte;  

• avaldada kirjanikke ja illustraatoreid tutvustavaid trükiseid;  

• saata välja eesti lastekirjandust tutvustavat uudiskirja tõlkijatele ja kirjastajatele;  

• eksponeerida illustratsiooninäitusi välisriikides ning laiendada koostöövõrgustikku; 
• teha rahvusvahelist koostööd Baltiriikide miniraamatute tutvustamisel ja levitamisel; 
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LISA 1. Mõõdikud 
 
 

1. KÜLASTUSED 

Jrk. 
nr. 

Nimetus 31.12.2021 sihttase 2022 31.12.2022 sihttase 2023 

1.1. Keskuse külastusi kokku 26 419 30 000 39 935 40 000 

1.2. Keskuse kodulehe külastusi kokku 71 551 100 000   92 165 100 000 
 

2. LASTEKIRJANDUSE ARENDAMINE 

Jrk. 
nr. 

Nimetus 31.12.2021 sihttase 2022 31.12.2022 sihttase 2023 

2.1. Teabeallikad     

2.1.1. Andmebaasis ELLSA autoreid 75 100 98 109 
 sh kirjanikud 54 60 60 64 

 sh illustraatorid 36 40 38 45 

2.1.2. Koostatud raamatute tutvustusi 116 100 97 100 

2.1.3. Avaldatud raamatute arvustusi 24 20 33 25 

2.1.4. Kirjastatud väljaandeid 3 17 17 4 

2.1.5. Vastatud päringutele 149 200 122 100 

      

2.2. Koolitused, ettekanded     

2.2.1. Korraldatud koolitusi 6 15 14 14 

2.2.2. Osalejaid koolitustel (koos veebis 
osalejatega) 

1 269 1 000 1 062 1 000 

2.2.3. Ettekandeid 34 20 76 50 

2.2.4. Artikleid 61 50 65 60 

2.2.5. Videoõppematerjale 2 2 0 0 

2.3. Loomekonkursse täiskasvanutele 2 - 1 1 

2.3.1. Pildiraamatute konkurss 
„Põlvepikuraamat“, laekunud 
käsikirju 

66 - - - 

2.3.2. Lastejutuvõistlus „Minu esimene 
raamat“, laekunud käsikirju 

34 - - - 

2.3.3. Noorteromaani võistlus, laekunud 
käsikirju 

- 30 23 - 

2.3.4. Näidendivõistlus, laekunud 
käsikirju 

- - - - 

2.4. Töötajate osalemised žüriides 35 - 38  

2.5. Loomekonkursse lastele 2 2 4 2 

2.5.1. Sten Roosi muinasjutuvõistlusel 
osalejaid 

182 - 261 - 

2.5.2. Kriitikakonkursil Kapsas osalejaid - - 20 30 

2.5.3. Muudel konkurssidel osalejaid 20 - 251 50 

2.6. Tunnustused, auhinnad (keskuse 
poolt) 

4 5 5 5 

2.7. Huviringid lastele keskuses     

2.7.1. Loovkirjutamine     

 tunde 58 60 61 60 

 osalejaid 28 30 44 40 

2.7.2. Illustratsioonikunst     

 tunde 90 90 61 60 

 osalejaid 34 50 35 35 

2.7.3. Koomiks     

 tunde - - 15 15 

 osalejaid - - 7 10 
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3. LASTEKIRJANDUSE POPULARISEERIMINE 

Jrk.nr. Nimetus 31.12.2021 sihttase 2022 31.12.2022 sihttase 2023 

3.1. Lugejateenindus     

3.1.1. Registreeritud lugejaid (aasta 
jooksul) 

1 851 2 000 2 009 2 000 

3.1.2. Raamatukogu külastusi 18 292 20 000 22 378 20 000 

3.1.3. Laenutusi 58 933 60 000 59 262 60 000 

3.1.4. E-kataloogi külastusi 106 625 130 000 54 646 50 000 

3.1.5. E-kataloogi otsinguid 13 590 13 500 11 877 11 000 

3.2. Üritused keskuses     

3.2.1. Üritusi lastele keskuses 240 315 436 470 
 sh mudilastunde 31 30 43 40 

 sh rühmakülastusi 147 150 294 300 

 sh lugemiskoerale lugemisi 8 20 11 15 

 sh perehommikuid 12 20 19 20 

 sh laste sünnipäeva tähistamisi 10 25 11 25 

 sh raamatuesitlusi+Headread programm 3 20 25 25 

 sh kontserdeid 11 30 12 20 

 sh muid üritusi 18 20 23 25 

3.2.2. Lasteüritustel osalejaid keskuses 4 416 5 000 8 865 9 000 

3.2.3. Üritusi täiskasvanutele keskuses 35 30 37 35 

3.2.4. Täiskasvanute üritustel osalejaid 
keskuses 

1 191 1 000 1 121 1 000 

3.3. Näitused 77 70 91 65 
 sh raamatute väljapanekuid keskuses 36 35 42 35 

 sh kunstinäituseid keskuses 15 15 11 10 

 sh kunstinäituseid mujal Eestis 26 20 38 30 

3.4. Koostööprojektid     

 osalenud lapsi kokku 13 072 14 470 36 461 37 680 

3.4.1. Lugemisprogramm Lugemisisu      

 hooajal osalenud raamatukogusid 147 150 196 211 

 üksikosalejaid 5 580 5 500 9 067 10 000 

 lasteaiarühmi 132 200 262 260 

3.4.2. Nukitsa konkurss     

 osalenud keskraamatukogusid - 17 17 - 

 hääletuses osalejaid - 6 000 5 277 - 

3.4.3. Kirjandusmäng     

 osalenud keskraamatukogusid 16 - - 17 

 osalejaid 378 - - 400 

3.4.4. Tegelusnäitus „Pikk-pikk teekond“     

 osalenud raamatukogusid 65 30 23 20 

 toimunud teematunde 407 120 103 80 

 osalejaid 6 404 2 400 1 608 1 000 

3.4.5. Ettelugemiskonkurss     

 osalenud keskraamatukogusid 17 17 17 17 

 osalejaid 229 200 230 200 

3.4.6. Laste loovuslaagris VASS osalejaid 71 70 71 - 

3.4.7. Lastekirjanike tuur „Tuleme külla!“ 
maakonnas 

4 4 4 4 

 osalejaid 210 200 350 300 

3.4.8. Presidendi roosiaia 
lasteprogrammis osalejaid 

70 70 68 100 

3.4.9. Kadrioru kirjandustänava festivali 
lasteprogrammis osalejaid 

130 100 220 200 
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3.4.10. Hiiumaa kirjandusfestival - - 40 100 

3.4.11. Eesti Vabaõhumuuseumi leivapäev - - 130 130 

3.4.12. Laste kirjandusfestival LUUP 
perepäev 

- - 200 250 

3.4.13. Ettelugemisepäev (veebis) - - 19 200 25 000 

3.5. Kingitud raamatut „Pisike puu“ 8 630 8 000 10 456 8000 

 
4. LASTEKIRJANDUSE RAHVUSVAHELISTUMINE 

Jrk. 
nr. 

Nimetus 31.12.2021 sihttase 2022 31.12.2022 sihttase 2023 

4.1. Väliskirjastajaid, kes on 
avaldanud Eesti lasteraamatuid 

42 40 27 30 

4.2. Välismaal ilmunud eesti autorite 
tõlkeid 

55 50 38 40 

4.3. Avaldatud keeled 18 18 21 18 

4.4. Osaletud välismessidel (k.a. 
virtuaalsed) 

4 4 5 5 

4.5. Autorite välisesinemisi 7 7 10 10 

4.6. Näituseid välismaal 20 15 9 10 

 
5. RESSURSID 

 
 

  

Jrk. 
nr. 

Nimetus 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 01.01.2023 

5.1. Personal     

5.1.1. Ametis töötajaid 18 18 18 19 

5.1.2. Koosseisulisi ametikohti 18 18 18 19 

5.1.3. Koormus 16,5 16,5 16,5 17,5 

5.1.4. Kõrgharidusega töötajaid 16 16 16 17 

5.1.5. Töötajate liikumised 1 3 2   - 

5.2. Kogud     

5.2.1. Kokku teavikuid 67 185 68 351 68 868 - 
 sh kinniskogu 32 917 33 614 33 571  - 

 sh laenutuskogu 30 358 30 765 31 189 - 

 sh illustratsioonikogu 3 910 3 972 4 108 - 

5.2.2. Ennistatud teavikuid 13 29 32 - 

5.2.3. Hoidlate keskmine temp. (Celsius) 22,2 20,6 21 20 

5.2.4. Hoidlate niiskustaseme ülemmäär 
(%) 

44 36,8 36,8 36,8 

5.3. Eelarve (eurodes) 923 729 906 577 869 013 952 960 

5.3.1. Tegevuskulud 555 223 535 223 589 539 651 347 
 sh personalikulu 397 197 397 197 425 269 505 720 

 sh majandamiskulu 158 026 138 026 164 270 145 627 

5.3.2. Raamatud „Lugemisisu“ 
programmile 

70 000 100 000 0 0 

5.3.3. Vahendid Riigi Kinnisvara ASile 177 480 182 612 201 159 234 013 

5.3.4. Investeering (teavikud kogusse) 23 000 23 000 23 000 23 000 

5.3.5. Omatulu 54 183 24 720 41 350 38 000 

5.3.6. Toetused projektidele 8 090 4 500 13 965 6 600 
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LISA 2. Publikatsioonid 

Artiklid 

1. Jaanika Palm. „Juhani Püttsepp – jutuvestja, kes annab hääle  kaitsetutele“ (Juhani Püttsepp: 
A Storyteller for the Defenseless, ELM 2022,nr 1) 

2. Jaanika Palm. „Kuidas kasvatada raamatulapsi?“ (Eesti Rada, märts 2022) 
3. Jaanika Palm. „Suured teemad väikeses kirjanduses“ (Sirp, 11.03.2022, 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/suured-teemad-vaikeses-kirjanduses/) 
4. Jaanika Palm. „Millised on mullused head laste- ja noorteraamatud?“ (Õpetajate Leht, 

11.03.2022,  https://opleht.ee/2022/03/millised-on-mullused-headlaste-ja-
noorteraamatud/) 

5. Jaanika Palm. „Raamatulastest ja nende maailmadest“ (Nukits 2022) 
6. Jaanika Palm. Jaanika Palmi lugemispäevik: langevad lehed, nostalgia ja üksiolu (ERRi 

kultuuriportaal, 19.11.2022;  https://kultuur.err.ee/1608794299/jaanika-palmi-
lugemispaevik-langevad-lehed-nostalgia-ja-uksiolu) 

7. Jaanika Palm. Jaanika Palmi lugemispäevik: aastalõpu lastekirjanduse magusamad palad (ERRi 
kultuuriportaal, 24.12.2022; https://kultuur.err.ee/1608829807/jaanika-palmi-
lugemispaevik-aastalopu-lastekirjanduse-magusamad-palad) 

 

Kodulehe rubriik „Kuu raamat“  

1. Indrek Koff „Kuhu lapsed said?“ 

2. Kätlin Kaldmaa „Lydia“ 

3. Kertu Sillaste „Pisikese majas“ 

4. Salla Savolainen „Asfalt!“ 

5. Ane Barmen „Unenäod ei tähenda midagi“ 

6. Jurga Vile, Lina Itagaki „Siberi haiku“ 

7. Colas Gutman „Kirbu-Krants“ 

8. Kadri Kiho „Endel ja Kati“ 

9. Juhani Püttsepp „Pauline unistuste mets. Paulīnes sapņu mežs“ 

10. Tomi Kontio „Koer nimega Kass kohtab kassi“ 

11.  Yoru Sumino „Tahaksin süüa su pankreast“ 

 

Kirjutised kodulehe juubelirubriiki  

1. Prohvetlik pahupidistaja. Paul-Eerik Rummo 80 

2. Tiia Toomet 75 

3. Ilmar Trull 65 

 

Uudiskirja rubriik „Varasalv“  

1. Alf Preisen „Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“  

2. Teet Kuusmaa „Priidu ja Pontu“  

3. Eno Raud „Huviline filmikaamera“  

4. Aino Pervik „Kersti sõber Miina“  

5. Karl Eduard Sööt „Lastelaulud“ 

6. Leelo Tungal „Koera elu“ 

7. Jüri Parijõgi „Tsemendivabrik“ 

8. Friedrich Kuhlbarsi „Laste laulik“ 

9. Ellen Niit „Karud saavad aru“ 
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10. Kalju Kangur „Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid“ 

 

Postimees Apollo raamatuportaali tutvustused 

1. Rebaseraamatud: Kate Read „Üks rebane. Põnevuslugu arvudest“; Evelina Daciute „Õnn on 

rebane“; Debi Gliori „Mis ka ei juhtuks“; Liis Sein „Kartlik rebasepoeg“; Ulla Sainio „Karu ja 

rebane teel põhjamaale“; Franziska Biermann „Härra rebane sööb raamatuid“. 

https://raamatud.postimees.ee/7432532/6-lobusat-lasteraamatut-mille-peategelaseks-on-

rebane 

2. Aimeraamatud: Betina Ip „Sinu aju ja kuidas see töötab“, „Kas me suudame elevandi ära 

süüa?“, Shini Somara, Catherine Coe „Matemaatika minu ümber“, Mary Auld „Kuidas teha 

orkestrit“, Laura Ertimo „Lummav planeet Maa. Jutustused ja ainulaadsed kaardid“, Carl 

Wilkinson „Sõnad, mis muutsid maailma. Albert Einsteini relatiivsusteooria“. 

https://raamatud.postimees.ee/7448254/6-ponevat-aimeraamatut-mis-teevad-lapse-

targemaks-ja-avardavad-silmaringi 

3. Toredad pildiraamatud: Piret Raud „Meri“, Ilmar Tomusk „Kullakallis kass“, Tuukka 

Sandström „Tibatilluke ilves ja suur karu“, David Litchfield „Karu, karupoeg ja karupoja 

kontsert“, Julia Donaldson „Päevakoera röövik“, Kertu Sillaste „Pisikeses majas“. 

https://raamatud.postimees.ee/7479170/6-toredat-pildiraamatut-mis-aitavad-laste-motteid-

umbritsevast-eemale-viia 

4. Tehnikaraamatud: Torben Kuhlman „Lindbergh. Seikluslugu lendavast hiirest“, Salla 

Savolainen „Asfalt!“, Lucie Hášová Truhelková „Traktorid“, Martin Sodomka „Kuidas ehitada 

mootorratast“, Štěpánka Sekaninová ja Tom Velčovský „Transpordivahendid, mis muutsid 

maailma“. https://raamatud.postimees.ee/7504319/5-raamatut-tehnikahuvilistele-lastele-

kes-tahavad-asjade-sisse-naha  

5. Sarjade uued osad: Ilmar Tomusk „Matemaatiline sõber.Tädi Laine“, Sara Pennypacker„Pax. 

Teekond koju“, Jaanus Vaiksoo „King nr 41. Mesilasmürk“, Jemma Hatt „Seiklejad ja aarete 

tempel“, Victoria Schwab „Hingede sild“ https://raamatud.postimees.ee/7520362/ekspert-

soovitab-5-raamatut-uutest-ponevussarjadest-mida-lapsed-pariselt-lugeda-tahavad 

6. Fantaasiaraamatud: Annet Schaap „Milla ja mere lapsed“. Ben Miller „Päev, mil ma kukkusin 
muinasjuttu“ Katherine Applegate „Ümikarude küla“. Tuutikki Tolonen „Kollitunnel“. A. F. 
Steadman „Skandar ja ükssarvikuvaras“. Lucy Strange „Ööbikumetsa saladus“. 
https://raamatud.postimees.ee/7546287/ekspert-soovitab-6-muinasjutuseiklust-mis-teevad-
laste-jaaniaja-maagiliseks 

7. Põnevuslood: Kirsten Boie „Suvi Sommerbys“, Nat Amoore „Heade vempude jõud“, Eugene 
Yelchin „Geenius laua all“, R.J.Palacio „Poni“, Ida Tufte Michelsen „Alma Freng ja 
päikesepüüdjad“, Jurga Vile „Siberi haiku“ https://raamatud.postimees.ee/7593715/6-
lopsakat-suvelopuraamatut-lastele-kes-tahavad-ahnelt-ponevaid-lugusid-neelata 

8. Tänutunne: Kristi Kangilaski „Hea tunne“, Inna Maslyak „Aitäh“, Rocio Bonilla „Aitäh sulle“, 
Chris Naylor-Ballesteros „Kohver“, Tülin Kozikoğlu „Imeline Tuulelohe“, Viivika Remmel 
„Tänutäht“. https://raamatud.postimees.ee/7611933/lugemist-vaikelastele-6-pildiraamatut-
mis-loovad-tanutunnet#_ga=2.253116553.1824145760.1666261066-
488393616.1656323621  

9. Vaimset tervist toetavad noorteraamatud: Jenny Jägerfeld „Minu suurejooneline surm“, 
Janne Teller „Mitte midagi“, Margo Rabb „Lucy Clark ei palu vabandust“, E.Lockhart 
„Valetajate perekond“, Ane Barmen „Unenäod ei tähenda 
midagi“.  https://raamatud.postimees.ee/7623493/ekspert-soovitab-5-motlemapanevat-
noorteraamatut-mis-kutsuvad-motestama-elu#_ga=2.143434293.1824145760.1666261066-
488393616.1656323621 

https://raamatud.postimees.ee/7432532/6-lobusat-lasteraamatut-mille-peategelaseks-on-rebane
https://raamatud.postimees.ee/7432532/6-lobusat-lasteraamatut-mille-peategelaseks-on-rebane
https://raamatud.postimees.ee/7448254/6-ponevat-aimeraamatut-mis-teevad-lapse-targemaks-ja-avardavad-silmaringi
https://raamatud.postimees.ee/7448254/6-ponevat-aimeraamatut-mis-teevad-lapse-targemaks-ja-avardavad-silmaringi
https://raamatud.postimees.ee/7479170/6-toredat-pildiraamatut-mis-aitavad-laste-motteid-umbritsevast-eemale-viia
https://raamatud.postimees.ee/7479170/6-toredat-pildiraamatut-mis-aitavad-laste-motteid-umbritsevast-eemale-viia
https://raamatud.postimees.ee/7504319/5-raamatut-tehnikahuvilistele-lastele-kes-tahavad-asjade-sisse-naha
https://raamatud.postimees.ee/7504319/5-raamatut-tehnikahuvilistele-lastele-kes-tahavad-asjade-sisse-naha
https://raamatud.postimees.ee/7520362/ekspert-soovitab-5-raamatut-uutest-ponevussarjadest-mida-lapsed-pariselt-lugeda-tahavad
https://raamatud.postimees.ee/7520362/ekspert-soovitab-5-raamatut-uutest-ponevussarjadest-mida-lapsed-pariselt-lugeda-tahavad
https://raamatud.postimees.ee/7546287/ekspert-soovitab-6-muinasjutuseiklust-mis-teevad-laste-jaaniaja-maagiliseks
https://raamatud.postimees.ee/7546287/ekspert-soovitab-6-muinasjutuseiklust-mis-teevad-laste-jaaniaja-maagiliseks
https://raamatud.postimees.ee/7593715/6-lopsakat-suvelopuraamatut-lastele-kes-tahavad-ahnelt-ponevaid-lugusid-neelata
https://raamatud.postimees.ee/7593715/6-lopsakat-suvelopuraamatut-lastele-kes-tahavad-ahnelt-ponevaid-lugusid-neelata
https://raamatud.postimees.ee/7611933/lugemist-vaikelastele-6-pildiraamatut-mis-loovad-tanutunnet#_ga=2.253116553.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
https://raamatud.postimees.ee/7611933/lugemist-vaikelastele-6-pildiraamatut-mis-loovad-tanutunnet#_ga=2.253116553.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
https://raamatud.postimees.ee/7611933/lugemist-vaikelastele-6-pildiraamatut-mis-loovad-tanutunnet#_ga=2.253116553.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
https://raamatud.postimees.ee/7623493/ekspert-soovitab-5-motlemapanevat-noorteraamatut-mis-kutsuvad-motestama-elu#_ga=2.143434293.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
https://raamatud.postimees.ee/7623493/ekspert-soovitab-5-motlemapanevat-noorteraamatut-mis-kutsuvad-motestama-elu#_ga=2.143434293.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
https://raamatud.postimees.ee/7623493/ekspert-soovitab-5-motlemapanevat-noorteraamatut-mis-kutsuvad-motestama-elu#_ga=2.143434293.1824145760.1666261066-488393616.1656323621
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10. Ettelugemisraamatud: Meelike Saarna „Mis me täna teeme?“, Annie M. G. Schmidt „Kiimik“, 
Ilmar Tomusk „Kulius, mida sina suvel tegid?“, Kadri Hinrikus „Vennalikud lood“, Piret Jaaks 
„Härra Maru mustikapood“, Heidi Raba „Ruuben, Tobias ja Lilli“. 
https://raamatud.postimees.ee/7645146/6-ponevat-raamatut-mida-on-sugisohtul-tore-
lastele-ette-lugeda 

11. Jõuluraamatud: Colas Gutman „Häid jõule, Kirbu-Krants!“, Leelo Tungal „Jõulud tulgu!“, Katri 
Kirkkopelto „Molli jõulud“, Janno Põldma „leiutajateküla jõulud“, Heidi Viherjuuri „Hilja ja 
operatsioon Jõuluime“. https://raamatud.postimees.ee/7669666/viis-vahvat-jouluraamatut-
mis-aitavad-puhadetunnet-luua 

 

Arvustused 

1. „Siberi haiku” toob kurbuse ja viha. Kuidas sellised asjad sündida saavad ja mida teha, et neid 

ära hoida? (Jurga Vile, Lina Itagaki Siberi haiku“), 31.mai 2022; 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120012744/arvustus-siberi-haiku-toob-kurbuse-ja-viha-kuidas-

sellised-asjad-sundida-saavad-ja-mida-teha-et-neid-ara-hoida 

2. “Maarja Kangro katsetab piire ja irriteerib“ (Maarja Kangro „Susad ja teisi jutte“ 2021). Eesti 

Päevaleht 24.01.2022. https://epl.delfi.ee/artikkel/95709593/arvustus-maarja-kangro-

katsetab-piire-ja-irriteerib 

3. „Läbi õrnroosade prillide nähtu pealispinna all on tajutavad ka kriitilisemad noodid“ ( Kairi 

Look „Piia Präänik ja Sõnasööbik“ 2021) Eesti Päevaleht 8.02. 2022. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/95843415/arvustus-labi-ornroosade-prillide-nahtu-pealispinna-

all-on-tajutavad-ka-kriitilisemad-noodid 

4. „Kuidas õppida, kui need asjad, mida koolis õpetatakse, ei huvita?“ (Anna Gavalda „35 kilo 

lootust“ 2021). Postimees 28.01.2022. https://kultuur.postimees.ee/7440965/kuidas-oppida-

kui-need-asjad-mida-koolis-opetatakse-ei-huvita 

5. „„Krahvinna kadunud sõrmus“ pakub parasjagu närvikõdi ja pisut õudust“ (Helen Käit 

„Krahvinna kadunud sõrmus“ 2022). Eesti Päevaleht 25.08.2022. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120056102/arvustus-krahvinna-kadunud-sormus-pakub-

parasjagu-narvikodi-ja-pisut-oudust 

6. „Sõda, mis muutis Rondot“. Karmiteemaline, kuid lastele elujulgust süstiv teos“ (Romana 

Romanõssõn, Andri Lessiv „Sõda mis muutis Rondot“ 2022). Eesti Päevaleht 13.10.2022. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120081806/arvustus-soda-mis-muutis-rondot-karmiteemaline-

kuid-lastele-elujulgust-sustiv-teos 

7. „Üks üsna ebatavaline päkapikuraamat, mis hoiab ka kärsitumad lugejad raamatu juures“ 

(Timo Parvela, Pasi Pitkänen „Varjud I. Kõlin“ (ajaleht Raamat  ja 

https://raamatud.postimees.ee/7671475/uks-usna-ebatavaline-pakapikuraamat-mis-hoiab-

ka-karsitumad-lugejad-raamatu-juures, 15.12.2022) 

8. Kertu Sillaste „Appi!“ (ELM 2022,1) 

9. Piret Raud „Juurtega aed“ (ELM 2022,1) 

10. Kadri Hinrikus „Elevant“( ELM 2022,1) 

11. Anti Saar „Kuidas minust ei saanud kirjanikku“ (ELM 2022,2) 

12. Sandra Heidov „Minu robot“ (ELM 2022, 2) 

 

Ajakirjas Nukits ilmunud artiklid 

1. Jaanika Palm. „Raamatulastest ja nende maailmadest“ 

2. Mari Niitra. „Ilukirjandus universaalse õppematerjalina“ 

https://raamatud.postimees.ee/7645146/6-ponevat-raamatut-mida-on-sugisohtul-tore-lastele-ette-lugeda
https://raamatud.postimees.ee/7645146/6-ponevat-raamatut-mida-on-sugisohtul-tore-lastele-ette-lugeda
https://raamatud.postimees.ee/7669666/viis-vahvat-jouluraamatut-mis-aitavad-puhadetunnet-luua
https://raamatud.postimees.ee/7669666/viis-vahvat-jouluraamatut-mis-aitavad-puhadetunnet-luua
https://epl.delfi.ee/artikkel/95709593/arvustus-maarja-kangro-katsetab-piire-ja-irriteerib
https://epl.delfi.ee/artikkel/95709593/arvustus-maarja-kangro-katsetab-piire-ja-irriteerib
https://epl.delfi.ee/artikkel/95843415/arvustus-labi-ornroosade-prillide-nahtu-pealispinna-all-on-tajutavad-ka-kriitilisemad-noodid
https://epl.delfi.ee/artikkel/95843415/arvustus-labi-ornroosade-prillide-nahtu-pealispinna-all-on-tajutavad-ka-kriitilisemad-noodid
https://kultuur.postimees.ee/7440965/kuidas-oppida-kui-need-asjad-mida-koolis-opetatakse-ei-huvita
https://kultuur.postimees.ee/7440965/kuidas-oppida-kui-need-asjad-mida-koolis-opetatakse-ei-huvita
https://epl.delfi.ee/artikkel/120056102/arvustus-krahvinna-kadunud-sormus-pakub-parasjagu-narvikodi-ja-pisut-oudust
https://epl.delfi.ee/artikkel/120056102/arvustus-krahvinna-kadunud-sormus-pakub-parasjagu-narvikodi-ja-pisut-oudust
https://epl.delfi.ee/artikkel/120081806/arvustus-soda-mis-muutis-rondot-karmiteemaline-kuid-lastele-elujulgust-sustiv-teos
https://epl.delfi.ee/artikkel/120081806/arvustus-soda-mis-muutis-rondot-karmiteemaline-kuid-lastele-elujulgust-sustiv-teos
https://raamatud.postimees.ee/7671475/uks-usna-ebatavaline-pakapikuraamat-mis-hoiab-ka-karsitumad-lugejad-raamatu-juures
https://raamatud.postimees.ee/7671475/uks-usna-ebatavaline-pakapikuraamat-mis-hoiab-ka-karsitumad-lugejad-raamatu-juures
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3. „Kirjandus käib alati minuga kaasas“. Paul Raua intervjuu Aino Pervikuga 

4. Maria-Helen Adams. „Kuidas kõlaks „kama“ hollandi keeles?“ 

5. Kaisa Laaksonen. „Loodust armastavad lapsed hakkavad tegutsema“ 

6. Liilia Kõiv. „Viikingijutud“ 

7. Ädu Neemre. „Kes teeb see jõuab … Meie Anu!“ 

8. Jaanus Kõuts. „Suur suvine koogitegu raamatukogudes“ 

9. Mirjam Kaun. „Noortekirjandus numbrites“ 

10. „Inimestele meeldib lugeda, eriti pommivarjendites“. Ilona Martsoni intervjuu Romana 

Romanõšõni ja Andri Lessiviga 

11. Leelo Märjamaa. „Lugudes on jõud“ 
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LISA 3. Ettekanded 

Koolitus väliseesti kogukondade eesti keele õpetajatele (26.01, Zoomis) 

 „Värsket eesti lastekirjandust appi koolitundi“ (Jaanika Palm) 
Lastekirjanduse tõlkijate seminar (ELKis) (18.02, Tallinn) 

 „Kuidas valitakse välja Paabeli Torni laureaadid“ (Anne Kõrge) 
ELKi Eesti lastekirjanduse aastakoosolek (03.03, Tallinn) 

 „Suured teemad väikeses kirjanduses. Eesti lastekirjandus 2021“ (Jaanika Palm) 

 „Erijuhtumid on tavalised. Tõlkekirjandus lastele 2021“ (Krista Kumberg) 

 „Kes üllatab ja mis puudutab. Eesti lasteraamatuillustratsioon 2021“ (Anneliis Lepp) 
Eesti Kirjameeste Selts 150. juubeli üritus (9.03, Tartu) 
„Eesti Kirjameeste Selts kui lastekirjanduse mõtestamise läte“ (Jaanika Palm)  
Raamatupoes Puänt Paabeli Torni vestlusringi läbiviimine (10.03, Tallinn) (Anne Kõrge) 
Tartu algupärase lastekirjanduse päev (13.04, Tartu) 

 „Millises maailmas elavad meie raamatulapsed?“  (Jaanika Palm)  
ELKi lasteraamatukoguhoidjate õpipäev „Varesele valu, harakale haigus – kas sõnal on väge?“ 
(11.05, Tallinn) 

 „Kas kooli raamatukogu on ikka lahti?“ (Anne Kleinberg) 

 „Laenutusautomaadi kõrvale on vaja päris inimest, kes kuulab” (Kairi Tilga) 

 „Sõna kui sild südameni – kirjandusteraapia ja noored” (Berit Kaschan) 

 „Laps tahab lugeda keskkonnast, kus ta ise elab” (Kadri Hinrikus) 

 „Kirjandus kui majakas pimedas maailmas“ (Maili Tirel) 

 „Raamat kui vaimse tervise vitamiin“ (Jaanika Palm)  

 „Klaveriklahvidest, kapuutsidest laste peas ja kuidas see kõik suhetesse puutub?“ (Triin Lumi) 
Tallinna Keskraamatukogu noortekirjanduse päev (14.04, Tallinn)  
„Kas noortekirjandus vajab päästmist?“ (vestlusringi modereerimine Jaanika Palm)  
Erialapäev Põlvamaal (12.04, Põlva) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Anne Kõrge)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Erialapäev Lääne-Virumaal (14.04, Rakvere) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Anne Kõrge)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Erialapäev Harjumaal (18.04, Keila) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Jaanika Palm)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Erialapäev Viljandimaal (21.04, Viljandi) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Jaanika Palm)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Kirjandusfestival HeadRead (28.05, Tallinn) 
Vestlusring „Kõige hinnalisem kogu“ (Triin Soone) 
Lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemia (14.06, Tartu) 

 „Uus laste- ja noortekirjandus“ (Jaanika Palm)  
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Lugemisprogrammi „Lugemisisu“ stardikoolitus (16.09, Tallinn)  

 „Lugemist lugemise edendamisest“ (Andra Kütt) 

 „Tähelepanekuid värskest lastekirjandusest“ (Jaanika Palm) 

 „Fotod ja isikuandmete kaitse“ (Kadri Levand) 

 „Lugemisisu“ programmist (Anneli Kengsepp) 

 „Lugemisisu lasteaias“ (Varje Mägi) 

 „Oh sa jutt! Muinasjutt!“ (Maili Metssalu) 

 „Miniraamatud lastele Balti autoritelt“ (Ulla Saar) 
Ajakirja Värske Rõhk kriitikakonkursi seminar (27.09, Tallinn) 

 „Kuidas analüüsida noorteteost?“ (Jaanika Palm) 

 „Uuem noortekirjandus“ (Helena Kostenok) 
Erialapäev Järvamaal (28.09, Türi) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Jaanika Palm)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Erialapäev Jõgevamaal (3.10, Põltsamaa) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Anne Kõrge)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Erialapäev Võrumaal (5.10, Võru) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Jaanika Palm)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson) 
Koolitus lasteaiaõpetajatele (13.10) 

 „Värske mudilaskirjandus“ (Jaanika Palm) 
ELKi seminar „Laps kirjanduses 10. Noorus on ilus aeg!?““ (25.10, Tallinn) 

 „Noortekirjandus kui nooruse manifest. Põlvkondlikkus algupärastes noorteromaanides“ 
(Andrus Org) 

 Noortekirjanduse iseäralikud ja kaunid kannatused (René Tendermann) 

 „22 aastat noorteromaanivõistlust“ (Jaanika Palm) 

 „Mitte midagi“ või siiski midagi Taani ja Norra noortekirjandusest (Lea Reitel Høyer) 

 „Noortekirjanduse roll minu elus“ (Eva Kreem) 

 „Noortekirjanduse piirid ja tähtsus noore inimese jaoks. Kas noor inimene tahab olla 
kirjanduses piiritletud?“ (Elisabet Heinsalu) 

 „Kas värskel noortekirjandusel on asja koolitundi?“ (Siim Lill) 

 „Tütarlapse kuju Nõukogude Eesti tüdrukutekirjanduses“ (Johanna Ross) 

 „Kuidas seletada kurjust?“ (Aidi Vallik) 

 „Poiss minus eneses“ (Ilmar Raag) 
Erialapäev Ida-Virumaal (9.11, Jõhvi) 

 „Mis on uut lastekirjanduses?“ (Jaanika Palm)  

 „Mida pakub lastekirjanduse keskus raamatukogudele?“ (Triin Soone, Anneli Kengsepp) 

 „Kuidas lugeda illustratsiooni?“ (Anneliis Lepp) 

 „Kuidas tekitada lapses raamatuhuvi?“ (Katrin Tõnisson)  
Läti Rahvusraamatukogu konverents „GRĀMATU PUMPURI ATTĒLOS RAISĀS“ (12.04, Riia)  

 Illustratsioonikunstist (Viive Noor) 
Rahvusraamatukogu kutseõpe (22.11, Tallinn) 

 Eesti Lastekirjanduse Keskusest (Triin Soone)  
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LISA 4. Näitused 
 
Näitused keskuses 

 Anton Lomajev „Pähklipureja“, Venemaa (11.12.2021-29.01.2022) 
 Lucija Mrzljak „Sotto voce“ (31.01.-05.03.2022) 
 Liisa Maria Murdvee „Hundilood“ (31.01.-05.03.2022) 
 Rahvusvaheline näituseprojekt „Fox Spirit. Fox Charm“ (08.03.-30.04.2022)  
 Natalie Pudalov „Unistades valjusti“, Iisrael (03.05.-15.07.2022) 
 Lena Revenko „Juudi piraat, Sacheri kook ja Etioopia kuninganna“, Iisrael (02.08.-03.09.2022) 
 Anne Pikkov „Pildirida“ (07.09.-26.11.2022) 
 Eesti illustraatorite näitus „Jälle käes on jõuluaeg“ (29.11.2022-28.01.2023) 
 Stuudio 14 ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse ühisnäitus „Libarebane. Rebase võlu“, (07.03.-

30.04.2022) 
 Stuudio 14: Natalja Velchinskaya (Venemaa) „Lilled ka kaardid“, (18.02.- 06.03 ja 01.08.-

30.09.2022) 
 Stuudio 14: „Pidu Pierrot’ga“, (07.12.2022-07.02.2023) 

 
Näitused välismaal 
Balti riikide ühisnäitus „Running with Wolves. Werewolf“ 

• Kunstigalerii Spazio b5, Bologna, Itaalia (21.03.-27.03.2022) 
• Museo Civico Bari, Itaalia (08.-20.06.2022) 
• Läti Rahvusraamatukogu, Riia (30.11.2022-31.01.2023) 

Grupinäitus „Secret Lives IV“ 
• Euroopa kohvik (Europe Café), Chişinău, Moldova (23.11-07.12.2022) 
• Moldova rahvuste maja (Casa Naționalităților Moldovenești), Chişinău, Moldova 

(13.12.2022-12.01.2023) 
TIT 2020, eesti kunstnike tööd 

• Dworek Białoprądnicki Kultuurikeskus, Kraków, Poola (22.09.-21.10.2022). 
Rahvusvaheline näituseprojekt „Fox Spirit. Fox Charm“ 

• Läti Rahvusraamatukogu, Riia (30.05.-30.07.2022) 
Eesti illustraatorite näitus „Libarebane. Rebase võlu“  

• Dworek Białoprądnicki Kultuurikeskus, Kraków, Poola (18.01.-20.02.2022) 
Natalie Pudalov „Unistades valjusti“, Iisrael 

• Läti Rahvusraamatukogus (12.08.-30.09.2022) 
 

Näitused mujal Eestis 
Eesti Rahva Muuseumis: 

 Grupinäitus „Secret Lives III“ (detsembrist 2021-veebruar 2022) 

 Balti riikide illustraatorite ühisnäitus „Running with Wolves. Werewolf“ (jaanuar, veebruar 
kuni 6.03.2022) 

 Rahvusvaheline näituseprojekt „Fox Spirit. Fox Charm“ (31.08.-6.11.2022) 
Tapa Linnaraamatukogus: 

• Viive Noore isikunäitus „Jalutuskäik“ (08.02.-30.03.2022) 
• Eesti illustraatorite näitus „Kaapekakuke“ I  (28.11.-31.12.2022) 

Saare Maakonna Keskraamatukogus: 
• Fabiana Bocchi isikunäitus “Unelmate teater”, Itaalia (29.11.21-30.01.2022) 
• Ülle Meistri illustratsioonide näitus (veebruar-märts) 
• Itaalia koomiksikunstinäitus “Koomiks tuleb külla” (mai - august) 
• Lena Revenko isikunäitus “Juudi piraat, Sacheri kook ja Etioopia kuninganna” I osa, Iisrael 

(september-november)   
• Lena Revenko isikunäitus “Juudi piraat, Sacheri kook ja Etioopia kuninganna” II osa, Iisrael 

(detsember 2022-jaanuar 2023) 
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Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas: 
• Alessandra Manfredi isikunäitus „Loodusega üks“, Itaalia (22.11.2021.-30.01.2022) 
• Anton Lomajevi isikunäitus „Pähklipureja“, Venemaa (04.02.-05.04.2022) 
• Fabiana Bocchi iskunäitus „Unelmate teater“, Itaalia (09.04.-11.06.2022)  
• „Muinasjutuline Ülle Meister“, (02.07.-07.10.2022) 
• Lena Revenko isikunäitus “Juudi piraat, Sacheri kook ja Etioopia kuninganna”, Iisrael 

(08.10.-07.11.2022) 
• Lena Revenko isikunäitus „Minu sisemine koletis“, Iisrael (09.11.2022-04.01.2023) 

Viimsi raamatukogus: 
• Viive Noore isikunäitus koos Jose Luis Ledesmaga „Jää ja tule vahel“ (02.05.-05.06.2022) 
• Alessandra Manfredi isikunäitus „Loodusega üks“, Itaalia (01.-31.07.2022) 
• Eesti illustraatorite näitus „Sirvides Eesti lasteraamatuid“ (01.-30.10.2022), (detsember 

2022-jaanuar 2023) 
Pärnu Ülejõe põhikoolis: 

• Regina Lukk-Toompere isikunäitus "Kõik on olemas" (25.10.2021.-11.02.2022) 
• Eesti illustraatorite näitus (14.02.-06.05.2022) 
• Eesti illustraatorite näitus (29.08.-24.11.2022) 
• Piret Niinepuu-Kiige isikunäitus (28.11.2022-26.01.2023)  

Kohila Mõisakoolis: 
• Eesti illustraatorite näitus (jaanuar-veebruar 2022) 

Jüri raamatukogus: 
• Viive Noore isikunäitus „Jalutuskäik“ (oktoober-detsember 2022) 

Jõhvi kunstikoolis: 
• Itaalia koomiksikunstinäitus “Koomiks tuleb külla, koomiksikooli Grafite õppejõudude 

näitus (01.02.-25.03.2022) 
• Rahvusvahelise Kunstnike Laboratooriumi grupinäitus „Mitteruumilised seosed“ (11.04.-

13.05.2022) 
Loo raamatukogus: 

• Viive Noore isikunäitus „Jalutuskäik“ (juuli-september 2022) 
Võõpsu raamatukogus 

• Regina Lukk-Toompere isikunäitus "Kõik on olemas" (10.10.-25.11.2022) 
Viimsi Pihlakodus: 

• Alessandra Manfredi isikunäitus „Loodusega üks“, Itaalia (28.10.2022-12.01.2023) 
Kiili raamatukogus: 

• Alessandra Manfredi isikunäitus „Loodusega üks“, Itaalia (04.04.-14.05.2022) 
• Viive Noore isikunäitus „Jalutuskäik“, (16.05.-01.07.2022) 
• Eesti illustraatorite näitus „Mägedest mereni“, (04.07.-31.08.2022)  
• Viive Noore isikunäitus „Armastuse puu“, (05.-30.09.2022) 
• Ülle Meistri isikunäitus, (03.10.-07.12.2022) 
• Eesti illustraatorite talvenäitus, (09.12.2022-14.01.2023)  

Koostöö Lääne-Virumaaga 
• Regina Lukk-Toompere isikunäitus "Kõik on olemas" Simuna rahvamajas, (01.-8.02.2022) 
• Regina Lukk-Toompere isikunäitus "Kõik on olemas" Väike-Maarja seltsimajas, (01.03.-

01.04.2022)  
Laste- ja noortekirjandusfestival LUUP 

• Eesti illustraatorite näitus Aparaaditehase stuudiopoe Karud ja Pojad R Galeriis, Tartu 
(12.-22.10.2022) 
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LISA 5. Töötajate osalemised komisjonides ja žüriides 

• Triin Soone - riiklike kultuuripreemiate žürii, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 
liige, Kultuurkapitali Traducta programmi komisjoni liige, Rahvakultuuri Keskuse regionaalse 
kultuuritegevuse toetamise hindamiskomisjon, kirjanikupalga komisjon, 
rahvaraamatukogude nõukogu, hoiuraamatukogu nõukogu esimees, ERKF Härmatali allfondi 
halduskogu esimees, Tallinna Lastekaitse Ühingu esseekonkursi žürii. 
• Marju Kask - PÖFFi animafilmide žürii. 
• Anne Kõrge - heade laste- ja noorteraamatute žürii, Rahva Raamatu Aasta Raamatu 
2022 žürii, raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusdisaini töögrupp, raamatukogude 
teema-aasta töörühm. 
• Kadri Naanu - PÖFFi animafilmide žürii, Värske Rõhk arvustusvõistluse žürii. 
• Helena Kostenok – Teeviit noorte loomekonkurss “Mina olen muutus” žürii, 
noorteromaani konkursi žürii, arvustusvõistlus Kapsas žürii, Apollo aasta parimad raamatud 
žürii. 
• Jaanika Palm - heade laste- ja noorteraamatute žürii, K. E. Söödi luulepreemia žürii, 
noorteromaani konkursi žürii, Rahva Raamatu Aasta Raamatu 2022 žürii, Värske Rõhk 
arvustusvõistluse žürii, arvustusvõistlus Kapsas žürii. 
• Ulla Saar - Kultuurkapitali Traducta programmi komisjoni liige, Kultuurkapitali 
lastekirjanduse preemia žürii, PÖFFi animafilmide žürii. 
• Tiina Undrits - Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse žürii, heade laste- ja 
noorteraamatute žürii. 
• Viive Noor - Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi žürii. 
• Tiia Suls - ERÜ lasteteeninduse toimkond, lasteraamatukogundust puudutava IFLA 
juhendi eestikeelse versiooni testlugeja, raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusdisaini 
töögrupp. 
• Ülle Väljataga - noorteromaani konkursi žürii, Sten Roosi nimelise 
muinasjutuvõistluse žürii, arvustusvõistlus Kapsas žürii. 
 

 
 


