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"Kas laps loeb?"
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Alates 2010. aastast kuni tänaseni ilmub aastas keskmiselt 600 eestikeelset
lasteraamatut, neist ligi 90 on algupärased esmatrükid. See on mitmekesine
ja kirev kooslus, millele peale ilmumisaasta on raske ühistunnuseid leida.
Eesti autorid armastavad kirjutada mudilastele. Rohkesti avaldatakse
lühikeste fantaasialugudega kogumikke (Aino Pervik, Piret Raud, Kristiina
Kass jt). Realistlik lastekirjandus aga katsetab üha enam piire, millest ja
kuidas lastele rääkida (Kadri Hinrikus, Anti Saar jt).
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Kirjanik, fotograaf ja loovkirjutamise õpetaja; Põhjamaade Nõukogu laste- ja
noorsookirjanduse auhinna laureaat 2013, Soome
Vuorela noorteromaane on tõlgitud mitmetesse keeltesse, sealhulgas
prantsuse, itaalia, inglise ja saksa keelde. 2011. aastal võitis ta romaan
"Külm tuul" (Viima) Prantsusmaa Pépite auhinna parima noorteromaani eest.
Eelmisel aastal pälvis Vuorela "Karid" (Karikko) parima uustulnuka auhinna,
mis antakse Soome parimale eelmise aasta teosele, millel on kõige suurem
tõenäosus välismaal läbi lüüa. Foto: WSOY
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Áslaug Jónsdóttir
Kirjanik ja illustraator, Island
Áslaug Jónsdóttir tutvustab oma tööd: ideid, mõjutajaid ja töömeetodeid.
Kuidas ta kirjutab pildiraamatuid noortele lugejatele, muu hulgas
lasteraamatuid, mida ta kirjutab koos kaasautoritega Rootsist ja Fääri
saartelt. Jónsdóttirit on pärjatud mitmete auhindadega, teiste seas on ta
pälvinud kahel korral Islandi illustraatori auhinna. Ta oli eelmisel aastal
Põhjamaade Nõukogu laste- ja noorsookirjanduse auhinna Islandi nominent
ning on sellel aastal üks trollideteemalise Põhjamaade raamatukogunädala
autoreist.
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Kultuurinõukogu
Johanna Lindbäck tutvustab Rootsi lugemissaadiku väljakutseid ning selgitab,
mida selline ametikoht nõuab.
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Koolipedagoogika lektor, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut
PISA 2009 toob välja, et Eesti 15-aastastesed õpilased eelistavad lugeda
ajalehti ja ajakirju. Samas Eesti 9. ja 11. klassi õpilaste uuringust selgub, et
teismelised loevad ka suhteliselt palju ilukirjandust. Ilukirjandust loetakse nii
koolis kui vabatahtlikult. Raamatute eelistus on mitmepalgeline: koolinoortele
meeldivad eelkõige raamatud, mis on fantaasiaküllased, kaasahaaravad,
seiklusrikkad ja humoorikad, kuid nauditakse ka filosoofilise ja
sügavmõttelise sisuga teoseid.
Anne Liv Tønnessen
Programmijuht, Stavangeri raamatukogu ja kultuurikeskus, Norra
Tutvustan Stavangeri kultuurikeskuse uut raamatukogu osakonda: kuidas see
töötab ja mida kasutajad sellest arvavad. Peale selle soovin tutvustada
Stavangeri raamatukogu edukaid lastekirjanduse edendamise ja esitlemise
projekte.
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Psühholoog, laste ja noorte päevakeskus "Meie koduke", Leedu
Biblioteraapia ei ole pelgalt lugemine, vaid see ühendab lugemise ja loetu
peegeldamise. Kirjalike materjalide nagu raamatute, juttude või luuletuste
kasutamine võib anda lastele ja noortele turvalise vahendi tunnete
uurimiseks, ära tundmiseks, neist rääkimiseks. Pakub võimalust arutleda
erinevate mõistete ja suhtumiste üle, ammutada uusi teadmisi. Aitab
arendada oskusi leida probleemidele teistsuguseid lahendusi ning annab
julguse proovida lisategevusi nagu loovkirjutamine.
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Kirjanik ja kirjanduskriitik, Läti Rahvusringhäälingu töötaja
Arno Jundze on aastatid juhtinud Läti TV kultuuriporgrammi "100 g kultuuri".
Selle aasta algusest tegeleb Jundze uue telesaatega "Kõige parem raamat",
kus kõigil huvilistel on võimalik osa võtta parima raamatu välja selgitamisest.
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Toimetaja ja raamatukoguhoidja, kirjastus Lindhardt & Ringhof/Carlsen, Taani
Raamatukogud seisavad väljakutse ees. Nad peavad leidma kindlama rolli
laste suhtes. Vaja on rohkem silma paista, rohkem keskenduda ja levitada
lastekirjandust. "Akadeemiline õnnelikkus" on väga oluline töömaailmas.
Entusiasm ja spontaansus - me peame julgema raamatukogudes tagasi
pöörduda põhiteenuste ja -projektide juurde.
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Tallinna Keskraamatukogus toimuvad alates 2013. aasta oktoobrist
lugemistunnid, kus lapsed saavad harjutada raamatu ettelugemist koer
Susile. Räägime, kuidas ettevõtmine raamatukogus on käivitunud, milline pilt
avaneb Susi saatjale ning kuidas on selle metoodika vastu võtnud lapsed ja
nende vanemad. Tervituse edastab ka koer Susi.

