Austatud minister,
head koostööpartnerid ja toetajad,
kallid kirjandushuvilised,
head sõbrad!
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nimel on mul juba teist aastat järjest hea
meel öelda: „Tere tulemast Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorumile!“ Seekord
keskendub kirjandusfoorum lastekirjandusele. Me küsime foorumil: „Kas laps loeb?“
Eelmise aasta teema – rahvuskirjandus - tõi saali palju kuulajaid. Meil on korraldajatena
suur rõõm näha, et ka tänane foorum pakub huvi suurele auditooriumile.
Foorum toimub ajal, kui aina rohkem räägitakse sellest, et laste lugemise huvi kahaneb,
lugemise ja teksti mõistmise ning eneseväljendusoskus vähenevad.
Anne Cath Vestly, tuntud Norra kirjanik on öelnud: „Ma mäletan päeva, mil ma õppisin
lugema. Ma istusin raamaturiiuli kõrval põrandal, ja ma oskasin lugeda. See tähendas, et
ma võisin nüüd ise valida.“
Täpselt nii. See on ka põhjus, miks Põhjamaade Ministrite Nõukogu peab oluliseks
korraldada kirjandusfoorumit lastekirjandusest eriti Euroopa lähiaja sündmuste valguses.
Me soovime, et lapsed nii Põhjamaades kui ka Balti riikides oskasid lugeda, mõtestada
ning seeläbi mõista vabadust ja inimeseks olemise väärtust. Ehk väärtusi, millel põhineb
meie ühine vaba ühiskond – täna, homme, igavesti. Võib tunduda, et see on iseenesest
mõistetav, kuid veelkord – pidades silmas viimase aja pingelist olukorda Euroopas ja
kogu maailmas, mõistame, et see ei ole nii.
Lugemisoskus tähendab ka maailma mõtestamise oskust. Lugemine rikastab keelt,
treenib aju, suurendab keskendumist, õpetab empaatiat ja annab võimaluse iseendaga
dialoogis olla.
Kuidas luua ja säilitada lastes ja noortes huvi raamatute ja kirjanduse vastu?
Milliseid raamatuid loevad teismelised, mille poolest erinevad need raamatud nendest
teostest, mida kirjutati 10-20 aastat tagasi? Külalisesinejaid on - nii nagu ka eelmisel aastal kõikidest Põhjamaadest, Lätist ja Leedust.
Meil on rõõm tutvustada tänasel foorumi Põhjamaade Nõukogu laste- ja noortekirjanduse
kõigi aegade esimesi laureaate aastast 2013 – auhinnaromaani Karikko („Karid“) autorit
Seita Vuorelat ja illustraatorit Jani Ikoneni ning nimetatud auhinna 2013. aasta
Islandi nominenti Áslaug Jónsdóttiri, keda ühena kolmest autorist tutvustab omakorda
selle aasta novembris toimuv Põhjamaade raamatukogunädal „Troll Põhjalas“.
Tänane rahvusvaheline lastekirjanduse foorum saab teoks tänu heale koostööle Eesti
Lastekirjanduse Keskusega. Me hindame seda.
Ja me väärtustame seda, et foorumi korraldamisel on meie kõrval heade partneritena
Põhjamaade saatkonnad Eestis.

Me täname Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi ja Tallinna raamatumessi toetuse eest.
Me täname Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingut
mõttekaasluse ja korraldusliku abi eest.
Tere tulemast veelkord kõikidele! Korraldajana usume, et tänane
inspireerivaid ettekandeid, huvitavaid vaatenurki ja edasiliikumise suundi.

päev

pakub

Ja nagu alati – palun looge uusi tutvusi ka koostöövõrke nii palju kui võimalik, sest ainult
tugevad piire ületavad koostöövõrgud suudavad luua ühise piirkonna ja hoida seda ka
koos.
Berth Sundström, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor. II Põhja- ja
Baltimaade kirjandusfoorumi avakõne 3. aprillil 2014 Eesti Rahvusraamatukogus Tallinna
raamatumessi raames.

