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Hea lugeja,

Aasta 2014 on saanud ajalooks. Milline see aasta oli? Suures maailmas ärev ja vastuoluline, meie oma 
väikses maailmas õnneks tasakaalukam ja rõõmsam.

Raamatute ja lugemisrõõmu pakkus see aasta rohkelt. Ilmus ilusaid ja sisukaid raamatuid nii uutelt 
tegijatelt kui ka vanameistritelt, nii algupärandeid kui ka tõlkeid. Kokku pea nii palju, et iga päev võis 
vähemalt paar uut lasteraamatut läbi lugeda või vaadata. Oma panuse sellesse andsid mitmed 
loomekonkursid. 2013. aastal toimunud Põlvepikuraamatu konkurss tõi tänu kirjastusele Päike ja Pilv 
juurde toredaid väikelaste pildiraamatuid. Raamatuteks said koostöös kirjastusega Tänapäev ja 
ajakirjaga Täheke kevadel otsad kokku tõmmanud lastejutuvõistluse võidutööd ning septembris 
pärjati taaskord noorteromaani võitjaid.

Ei saa jätta olemata uhke selle üle, et Lastekirjanduse keskus kui lasteraamatu ajaloo talletaja jõudis 
olulise verstapostini – ilmus mahukas ajalookogumik „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012”, mis 
heidab pilgu taasiseseisvusajal ilmunud lastekirjandusele. Selle kogumiku loomisesse panustasid meie 
lastekirjanduse parimad asjatundjad ja uurijad – Jaanika Palm, Krista Kumberg, Ilona Martson, Mari 
Niitra ja Ave Mattheus.

2014. aasta oli Edgar Valteri aasta, sest septembris möödus 85. aastat suurmeistri sünnist. Me 
tähistasime seda väärikalt. Kirjastus Tammerraamat andis välja Krista Kumbergi koostatud 
suurepärase ülevaateteose Edgar Valteri raamatuillustratsioonidest ning keskuses asuv Valteri galerii 
sai uue näo ja sisu. Eriti tore oli aga loomevõistlus, kus lapsed Valteri loomingust inspireerituna 
fotoaparaadiga loodusest uusi tegelasi otsisid. Nüüd elavad lugudes näiteks Karviksõrmed, Rohine, 
Korvik ja härra Kronks. Kes nad täpsemalt on ja mida nad teevad, saab uurida näitusel, mis rändab 
järgmisel aastal mööda Eestimaa raamatukogusid.

Meie maja rikkuseks on meie kogud, mis sel aastal täienesid paljude uute raamatutega ja ka 
oksjonitelt ostetud rariteetsete eksemplaridega. Kuid selle aasta eriliseks pärliks on kindlasti kunstnik 
Maara Vindi kinge keskusele, tema 238 originaalraamatuillustratsiooni.

Meie südameasjaks on laste lugemishuvi hoidmine ja tõstmine ning suureks sooviks, et lapsed ja 
raamatud senisest enam kokku saaksid. See on nii laiahaardega tegevus, et üksi seda ei tee. Meil on 
hea meel, et leidub sõpru ja toetajaid, kes on meie ideedest süttinud ning aidanud neil teostuda. Sel 
aastal jõudis Eesti haiglatesse 33 raamatukarusselli sooviga, et üks värviline ratastega raamaturiiul 
teeks haiglapäeva paremaks. See oli suur ettevõtmine, mille juures oli palju suure südamega inimesi. 
Me oleme tänulikud heategevusfondile Aitan Lapsi, raamatukarusselli disaininud Kätlin Pesurile, 
karussellid valmistanud firmale Plaat Detail, kõikide haiglate lasteosakondadele, maakondade 
raamatukogude lasteraamatukoguhoidjatele. Eriline tänu kuulub aga Evelin Ilvesele, kes oma 
hoolivusega tema patronaaži all olevad asutused toredale koostööle suunas.

Et koostegemises on jõud, näitavad mitmed selleaastased ühisettevõtmised, kus meil oli õnn ja rõõm 
partneriks olla. Kevadel toimus Tallinna Raamatumess ja koos sellega lastekirjandusele keskendunud 
Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorum „Kas laps loeb?”. Selle rikastava koostöökogemuse saime tänu 
Eesti Kirjastuste Liidule ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusele. Koos Eesti TA Underi ja 
Tuglase Kirjanduskeskusega jätkasime seminaride sarja „Laps kirjanduses”, mis heitis seekord pilgu 
Põhjamaade lastekirjandusele. Mais rõkkas meie maja kolm päeva kirjandusfestivalist Head Read 
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publikust, sügisel jagasime õpilastele teadmisi laste õiguste teemal koos Eduard Vilde muuseumi ja 
Õiguskantsleri Kantseleiga. Sellest kooslusest sündinud teemanädal „Minu esimesed triibulised” 
kukkus nii viljakasse pinnasesse, et läheb uuel aastal kordamisele. Laste vabaaja ja koolielu 
põnevamaks muutmiseks aga panime seljad kokku mitme vanalinna muuseumi ja NUKU teatriga.

Oleme jätkanud vanu traditsioone ja teinud uusi algatusi. 12. korda toimus Nukitsa konkurss, kus 
enam kui 8000 last üle Eesti valis oma lemmik kirjanikku ja kunstnikku. Sellel aastal läks võit Ilmar 
Tomuskile ja Heiki Ernitsale. Aasta Rosina auhinnal on tänaseks juba 10 aastat ajalugu, esimene 
auhind anti üle 2004. aastal. Selle auhinnaga pärgame jooksval aastal ilmunud kõige omapärasemat 
ja üllatavamat lasteraamatu. Sel aastal oli auhinna saajaks eriti magus raamat, Maris Pruuli koostatud 
ja Regina Lukk-Toompere illustreeritud „Maiasmoka atlas”, mis üllatas ja rõõmustas eelkõige oma 
ideega – suunata lapsi maailma maadega tutvuma läbi magusa maailma ehk läbi selle, mis ei jäta 
külmaks ühtegi last ega ka paljusid täiskasvanuid. See raamat teeb maailma suuremaks ja paremaks 
ning selle lugeja targemaks.

Ettelugemise päeval on juba 20-aastane ajalugu. Seekord lugesime teema-aastale kohaselt 
spordijutte. Maakondade lasteraamatukogutöötajate ja õpetajate toel toimus lastele ülevabariigiline 
ettelugemisevõistlus, mille võit läks Valgamaale. Aga et ettelugemise tähtsust ja headust inimestele 
laiemalt meelde tuletada, lasime e-maailma lendu 5 filmiklippi. Suur tänu Ita Everile, Urve Tiidusele, 
Nele Liis Vaiksoole, Raul Rebasele ja Taavi Tõnissonile, kes meie ettevõtmist toetasid.

Kui Maarja Tali oma lemmiku Susiga kolm aastat tagasi meie maja uksest sisse astus, ei osanud me 
aimatagi, et sellest kohtumisest saab alguse väga kiire lugemiskoera levik Eestis. Ka meie majas on 
nüüd kaks suurt ja truud sõpra – Fjodor ja Susi, kes lapsi lugemise teele aitavad.

Elamusi sellesse aastasse pakkus Eesti lasteraamatute autorite loomingu ilmumine välismaal. 
Suursündmusteks olid Aino Perviku ja Catherine Zaripi pildiraamatu „Rändav kassiemme” ilmumine 
itaalia keeles ja selle esitlused Roomas ja Bolognas. Samuti Anne Pikkovi illustreeritud Péter Dóka, 
ungarikeelse raamatu „Lilla kuningatütar” esitlused Budapestis. Me oleme saanud kaasa elada ja 
rõõmu tunda Piret Raua raamatute ilmumisele ja tunnustamisele Prantsusmaal, aga ka Jaapanis, 
Itaalias, Ungaris. Samuti tunda Poola publiku sooja vastuvõttu meie illustratsiooninäitusele 
„Meremuinasjutud”. Ja veel – uhke tunne oli olla Frankfurdi raamatumessil kataloogi „The White 
Ravens 2014” esitlusel, sest selles tiheda sõelaga valikus on Kätlin Vainola ja Ulla Saare raamat „Lift” 
ning Anti Saare raamat „Kuidas meil asjad käivad”.

Need olid vaid üksikud nopped keskuse ettevõtmistest 2014. aastal, mis oli huvitav ja tegus, täis 
proovimisi ja õnnestumisi, andmise ja saamise rõõmu. Keskuses ja lastekirjanduse maailmas 
toimuvaga saab nüüdsest ka paremini kursis olla, sest kord kuus ilmub e-väljaanne Lastekirjanduse 
Uudistaja. Veel parem on aga soovitus – tulge meile külla ja meie tegemistest osa saama.

Kohtumiseni,

Triin Soone
keskuse direktor
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SÜNDMUSED 2014

17. jaanuar – Läti kunstnike Gundega Muzikante ja Ilze Dambe isikunäituste avamine

29. jaanuar – Alma Maari nukunäituse „Eesti Vabariigi peaministrid” avamine

30. jaanuar – kirjanik Margus Karu ulmeklubil külas

31. jaanuar – näituse „Meremuinasjutud” avamine Poolas Szczecini Nukuteatris PLECIUGA

4. veebruar – Tallinna XVI Graafikatriennaali laste- ja noortenäituse „Kirjaoskus – Kirjaoskamatus” 
avamine

6. veebruar – keskuse raamatukunstipreemia konkursil „5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2013” 
pälvisid Kätlin Vainola ja Ulla Saar raamatuga „Lift”

10.-16. veebruar – eesti kirjanduse nädalal Soomes osales lastekirjanik Piret Raud

21. veebruar – Tallinna lasteaedade etluspäev

26. veebruar – lastejutuvõistluse „Minu esimene raamat” võitjate väljakuulutamine

28. veebruar – Anna Davidenko ja Marianna Ratineri näituse „Minu väike kollektsioon” avamine

1. märts – Kristiina Ehin luges oma lastejutte ja -luuletusi

4. märts – Svetlana Mäe siidimaalide näituse avamine

5. märts – lastekirjanduse aastakoosolek

11. märts – Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Tallinna Ülikool, 
lasteraamatukogude töötajad ja õpetajad valisid välja „Head lasteraamatud 2013”

13. märts – Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominentide Leelo 
Tungla, Piret Raua, Kätlin Vainola ja Indrek Koffi esinemine

14. märts – kohtumine Sulev ja Tea Olliga

14. märts – Epp Petrone ja Kristiina Kangilaski raamatu „Arva ära?” esitlus

19. märts – hea lugeja päev

20. märts – keskust külastasid SOS Lastekülade rahvusvahelise organisatsiooni liikmed

21.-24. märts – Aino Perviku ja Catherine Zaripi itaaliakeelse pildiraamatu „Rändav kassiemme” 
esitlused Itaalias Rooma Lastemuuseumis Explora, Bologna lasteraamatumessil ja lastekeskuses ZOO

21. märts – keskust külastasid Karjala Vabariigi raamatukoguhoidjad

22. märts – Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste raamatu „Kus on armastus?” esitlus

24.-27. märts – eesti lastekirjandus Bologna lasteraamatumessil
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26. märts – koomiksikunstnik Joonas Sildre kunstikambril külas

29. märts – keskuses alustas tööd lugemiskoer Fjodor

29. märts – lapsepõlve lemmikraamatut lugesid Piip ja Tuut

1. aprill – näituse „Meremuinasjutud” avamine Poolas Kielce Rahvamuuseumi filiaalis Kultuuridialoogi 
muuseumis

2. aprill – rahvusvaheline lasteraamatupäev. Eesti lastekirjanduse ekspordi seminar „Lasteraamatu 
sünd ja teekond”

2. aprill – keskust külastasid Taani kroonprintsess Mary ja Evelin Ilves

3.-4. aprill – Tallinna raamatumessi lasteprogramm Rahvusraamatukogus

3. aprill – II Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorum „Kas laps loeb?” Rahvusraamatukogus koostöös 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis

5. aprill – XII Nukitsa konkursi auhinnapidu

8. aprill – Resa Tiitsmaa autorinukkude näituse „Päevasüda” avamine

8.-10. aprill – Eesti lastekirjandus Londoni raamatumessil

15. aprill – esimeste raamatukarussellide üleandmine Tallinna Lastehaiglale koostöös 
heategevusfondiga Aitan lapsi ja keskuse patrooni Evelin Ilvesega

15. aprill – ajakirja Hea Laps 20. sünnipäev

19. aprill – Kristiina Kassi raamatu „Sandri mikroskoop” esitlus

7. mai – lasteraamatukogutöötajate õpipäev „E-lasteraamat nii seest kui väljast”

7. mai – Piret Mildebergi isikunäituse „Eesti mütoloogia - pildid ja pirrumannid” avamine

8. mai – lasteluuletajate kevadtuur Saaremaal

10. mai – kohtumine lastekirjanik Kairi Loogiga

12. mai – raamatu „Edgar Valter. Lasteraamatute illustratsioonid 1948-2005” esitlus ja uuenenud 
Edgar Valteri galerii avamine

17. mai – muuseumiöö, esinesid Jürgen Rooste ja Sulev Oll

29. mai – keskust külastasid Pihkva lasteraamatukoguhoidjad

29.-31. mai – kirjandusfestivali HeadRead lasteprogramm keskuses

31. mai – lasteraamatute vahetuslaat „Sulle-mulle”, esinesid Meero laululapsed ning Piip ja Tuut

31. mai – näituse „Meremuinasjutud” avamine Poolas Pacanówis Euroopa Muinasjutukeskuses
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2. juuni – kohtumine vene lastekirjanike Ksenia Dragunskaja, Artur Givargizovi ja Sergei Sedoviga

9. juuni – autorinukkude, kaisukarude ja prosside näitus „Imeline suvi!” avamine

9. juuni – Jaapani nukukunstniku Kimiko näituse avamine

10.-14. juuni – Viive Noor osales Budapestis rahvusvahelises kunstiprojektis „Beyond the Seas”

14.-20. juuni – Kätlin Kaldmaa ja Piret Raud osalesid Berliinis lastekirjanduse festivalil „Viva 
literatura!”

25. juuni – Iisraeli kunstniku Lena Revenko isikunäituse „Vaata ma vaatan” avamine

25. juuni – Eesti illustraatorite valiknäituse „Killukesi loomingust” avamine

7. juuli – keskust külastas Kanadas elav kirjanik Urve Tamberg

12. august – Anna Babošina autorinukkude näituse „All You Need is Love” avamine

15.-16. august – keskus ja lugemiskoerad arvamusfestivalil Paides

2. september – Aleksandra ja Daniel Mizieliński näituse „D.E.S.I.G.N.” avamine

2. september – Agnieszka Żelewska isikunäituse „Sõidavad, sõidavad mõmmikud” avamine

4.-6. september – Viive Noor osales rahvusvahelisel nukufestivalil Riias

10. september – väljaande „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012” esitlus

15.-19. september – Edgar Valteri 85. sünniaastapäevale pühendatud teemanädal

17. september – XI üleriigiline lasteraamatukoguhoidjate päev Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

20. september – Kristi Kangilaski raamatu „Tuvi ei taha saia” esitlus

21. september – 15. november – Edgar Valteri 85. sünniaastapäevale pühendatud fotokonkurss 
„Kuidas õppida vaatama?“, võistluse lõpuüritus ja fotonäituse avamine

15.-19. september – Edgar Valteri 85. sünniaastapäevale pühendatud teematunnid algklassidele

22. september – „Eesti kollijuttude ja -salmide kuldraamatu” esitlus

25. september – noorteromaani võistluse võitjate väljakuulutamine

26. september – Ewa Solarzi raamatu „D.E.S.I.G.N.” esitlus Poola illustratsiooninäituste ja DisainiÖö 
raames

27. september – Loovõpituba D.E.S.I.G.N. lastele Reet Ausi juhendamisel

29. september – Anne Linnamäe isikunäituse „Unerong” avamine
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8.-12. oktoober – eesti lastekirjandus Frankfurdi raamatumessil, esitleti kataloogi „The White Ravens 
2014”, milles Eestit esindavad Kätlin Vainola ja Ulla Saare raamat „Lift” ning Anti Saare raamat 
„Kuidas meil asjad käivad”

8. oktoober – 18. november – Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi ning 
NUKU teatri mälumäng „Seiklusjutud” Tallinna ja Harjumaa 5.-7. klassidele

7. oktoober – Tiia Toometi raamatu „Minu kodu on Eestimaa” esitlus

7. oktoober – keskust külastasid Korea Vabariigi lasteraamatukoguhoidjad

14.-17. oktoober – teemanädal „Minu esimesed triibulised” 3.- 4. klasside õpilastele koostöös Eduard 
Vilde muuseumi ja Õiguskantsleri Kantseleiga

16. oktoober – ettelugemisvõistluse „Sport ja liikumine lasteraamatutes” Tallinna voor

18. oktoober – ettelugemisvõistluse „Sport ja liikumine lasteraamatutes” vabariiklik finaal

20. oktoober – 21. ettelugemise päev, algas reklaamikampaania „Loe lapsele! Laps loeb!”

21. oktoober – seminar „Laps kirjanduses 2” koostöös Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega, 
esitleti ELK toimetiste 5. vihikut

21. oktoober – keskust külastas IFLA president Sinikka Sipilä

22. oktoober – Tallinna algklasside õpetajate õpipäev „Sügisest sügisesse”

30. oktoober – keskus liitus IFLA projektiga „Maailm läbi pildiraamatute” (The World Through Picture 
Books)

4. november – Norra kunstniku Thore Hanseni isikunäituse „Norra fantaasiad” ja eesti kunstnike 
„Väikese õuduste näituse” avamine

5.-6. november – Eesti lasteraamatukoguhoidjate õppereis Soome raamatukogudesse

11. november – nukukunstistuudio „14 trepiastet” autorikarude näituse „Bambolina rändav tsirkus” 
avamine

11. november – Natalia Velchinskaya tekstiilskulptuuride näituse „Linnud” avamine

14. november – lastekirjanike ja illustraatorite sügistuur Viljandimaal

15. november – laste fotovõistluse „Kuidas õppida vaatama?” autasustamine ja näituse avamine

15. november – kohtumine soome lastekirjaniku Ville Hytöneniga

18. november – Tallinna ja Harjumaa 5.–7. klasside õpilaste mälumängu „Seiklusjutud” finaal 
koostöös NUKU teatri ning Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga

24. november – Hille Karmi raamatute esitlus

24. november – algas lastejutuvõistlus „Minu esimene raamat”
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25. november – ilmus Lastekirjanduse keskuse esimene uudiskiri Lastekirjanduse Uudistaja

26. november – 1. detsember – Piret Raud Prantsusmaal Montreuil’ lasteraamatumessil

29. november – Aidi Valliku ja Elina Sildre raamatu „Lumehelbe töö” esitlus

1. detsember – Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvaluule Arhiivi, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva 
rahvaluule osakonna, Kultuuriteooria tippkeskuse ning Eesti Lastekirjanduse Keskuse seminar 
„Muinasjutuline maailm: rahvajuttudest (laste)kirjanduseni”

2. detsember – Kairi Loogi raamatute esitlus

2. detsember – IBBY Eesti osakonna sügisõhtu, Paabeli Torni auhinna üleandmine, Anderseni preemia 
ja IBBY aunimekirja nominentide austamine

4. detsember – aastalõpu tänupidu, Aasta Rosina auhinna pälvisid Maris Pruuli ja Regina Lukk-
Toompere raamatu „Maiasmoka atlas” eest, Maara Vindi poolt keskusele kingitud 
raamatuillustratsioonide näituse „Üllas roos” avamine

10. detsember – esietendus algupärane lastelavastus „Jõululood”

12. detsember – heategevuslik laste jõulupidu koostöös NUKU teatri ja ERR saatega „Jõulutunnel”

15. detsember – nukukunstistuudio „14 trepiastet” autorikarude näituse „Vasaku jalaga karu” 
avamine

15. detsember – keskust külastasid Soome laste ja noorte kunstikeskuse Annantalo töötajad
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ORGANISATSIOON JA MAJANDAMINE

Lastekirjanduse keskus täitis aktiivselt oma rolli lastekirjanduse arendaja ja populariseerijana ning 
laste lugemisharjumuste kujundajana. Olulisel kohal oli lastekirjanduse alase info levitamine 
avalikkusele ning valdkonnaga professionaalselt seotud inimeste koolitamine. Erilist rõhku sai pandud 
laste koolielu ja vabaaja rikastamisele raamatute ja kirjandusega ning otsitud võimalusi 
lasteraamatute kättesaadavuse parendamiseks.

Personal

Personalis toimusid mitmed muudatused. Seoses inimeste vahetumisega organiseeriti ümber infoleti 
töö. Alates veebruarist muudeti 0,25 koormusega administraatori ametikoht sama koormusega 
vanemadministraatori ametikohaks ülesandega juhtida ja korraldada infoleti tööd. Samuti seoses 
keskuse maja haldamise üleminekuga Riigi Kinnisvarale ja töö sisu muutumisega muudeti haldusjuhi 
ametikoht majandusjuhi ametikohaks.

Septembris lahkusid töölt majandusjuht (0,5) ja arvutivõrgu administraator (0,5). Töö 
ümberkorraldamisega neid ametikohti enam ei täidetud. Seoses keskuse tegevuse laienemise ja 
projektide rohkusega alustas 1. augustist tööd arendusjuht.

Töötajad osalesid erialastel koolitustel ja teabepäevadel. Kolm töötajat läbis esmaabi koolituse. Kogu 
kollektiivile toimus tuleohutusalane koolitus ning infoturbealane koolitus partnerfirmalt Focus IT.

Eelarve

Keskuse 2014. aasta eelarve oli 455 457 eurot, millest riigitulu oli planeeritud 432 907 eurot ja 
omatulu 22 550 eurot (laekus 32 156 eurot). Riigilt saadud eelarve suurenes võrreldes eelneva 
aastaga 70 474 eurot. Personalikulude tõus 12 691 eurot võimaldas tõsta töötajate palka keskmiselt 
5,5%. Riigi Kinnisvarale haldusteenuse eest tasumiseks eraldati 63 822 eurot. Lisaks eraldati 
täiendavalt 25 000 eurot lastekirjanduse ekspordiga seotud tegevustele.

2014. aastal laiendati koolidele ja lasteaedadele pakutavaid haridusprogramme ning raamatute ja 
meenete müüki infoletis. See suurendas märkimisväärselt omatulu ning külastajate arvu. Omatulust 
kaeti valdavalt teenuste pakkumisega kaasnevaid kulusid ning hangiti täiendavaid õppevahendeid 
huviringidele.

2014. aastal kulutati keskuse kogude täiendamiseks 19 000 eurot. See võimaldas kogusid 
komplekteerida nii sisult kui ka eksemplaarsuselt rahuldaval tasemel.

Sihtotstarbelisi tulusid laekus 14 570 eurot järgnevalt:

Kultuurkapitalilt
• XII Nukitsa konkursi preemiafond 1800 eurot
• Väljaande „ELK toimetised 5” honorarid 1700 eurot
• Lastekirjanike sügistuuri korraldamine 480 eurot
• Ajakirja Nukits 2014 honorarid 1300 eurot

Kultuuriministeeriumilt
• ELK infotehnoloogia arendamine 7000 eurot (investeering)

Hasartmängumaksu Nõukogult
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• XII Nukitsa konkursi lõpuürituse korraldamine 900 eurot
• E. Valterile pühendatud laste fotovõistluse „Kuidas õppida vaatama?” korraldamine 1390 

eurot

Keskuse 2015. aasta eelarve on kinnitatud summas 455 457 eurot, millest riigitulu põhitegevuseks on 
432 907 eurot ja omatulu prognoos 22 550 eurot.

Haldamine

Keskuse vara haldamise ja hooldustööde eest vastutab Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Koostöö on 
sujunud hästi, regulaarselt hooldati tehnosüsteeme ning likvideeriti tõrked, kiirelt ja kvaliteetselt 
teostati majas väiksemaid parandustöid. Sügisel vahetus koristusteenust pakkuv firma, turvalisuse 
eest vastutab jätkuvalt G4S.

2014. aasta I poolaastal lõpetati läbi RKASe keskusele eraldatud investeeringurahade eest 
teostatavad tööd. Märtsis avati uuendatud ekspositsiooniga Edgar Valteri galerii, uuendati fuajee 
sisustust, parendati muuseumi inventari, hangiti suure saali video- ja helitehnika ning soetati 
pööningule laste huvitegevuseks sobivad töölauad. Täielikult uuendati muuseumi vitriinide valgustus. 
Serveriruumi hangiti täiendav konditsioneer, et tagada suvisel ajal nõuetekohane temperatuur. 
Samuti vahetati välja kõik tuletõkkeuste sulgurid, mis töötavad nüüd akupõhiselt ja reageerivad 
tulekahjuhäire helile. Lisaks remonditi hoone välisfassaad, kõnnitee, maja hoovipoolsed aknad ning 
puidust sisetrepp. Investeeringute jääksummast (4668 eurot) alustati invajuurdepääsude ja 
liikumisteede planeerimist.

IKT arendused

2014 oli muudatuste aasta. Nõutaval tasemel arvutivõrgu turvalisuse tagamiseks juurutati 
teenusepakkuja Focus IT kaasabil infoturbe süsteem ja käivitati serverite monitooring.

Arvutivõrgu administraator lahkus töölt ja otsustati üle minna teenusepakkujale. Keskuse arvutivõrgu 
haldajaks sai firma Serverock OÜ. Eelpool nimetatud vangerdustega kaasnes asutuse IT taristu 
kaardistamine ja valdkonna dokumentatsiooni korrastamine.

Keskuse arvutivõrgus toimusid mitmed muudatused. Likvideeriti keldrikorruse raamatuhoidlas olev 
arvutitöökoht ja üks lugejate arvutitöökoht. Lugejate arvutitöökohad olid pidevalt alakasutuses ja 1 
arvutitöökoht keskuse külastajatele on piisav. Valteri galeriis avati IT lahendustel põhinev 
ekspositsioon, kus huvilised saavad kuulata loodushääli, vaadata multifilme ja pildiesitlust. 
Ekspositsiooni kaasajastamisel oli koostööpartneriks ipMedia OÜ. Varakambrisse osteti infokiosk 
sooviga tänapäevaste IT vahendite abil tutvustada lasteraamatulugu. Infokioski sisu arendus valmib 
koostöös kodulehe arendajaga Ridamisi OÜ. Ajale jalgu jäänud kassaaparaat asendati kaasaegse 
kassasüsteemiga Buum, haldaja ID Süsteemide AS.

2014. aastal tekkisid probleemid serveritega. Korduvalt oli oht, et arvutivõrgu töö seiskub ühe või 
teise serveri rikke tõttu. Probleemne server asendati esimesel võimalusel teenusepakkujalt Serverock 
OÜlt renditava serveriga. 2014. aasta lõpus osteti uus serverarvuti. Serverite arendus jätkub 2015. 
aastal.
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Turundus ja kommunikatsioon

2014. aastal oli fookuses väliskommunikatsiooni parendamine. Töö sihipärasemaks ja 
süsteemsemaks korraldamiseks võeti tööle arendusjuht ning alustati koostööd firmaga TV & E-
MEEDIA OÜ. Avalikkust teavitati erinevate meediumitega: koduleht, ajakirjandus, sotsiaalmeedia, 
trükised, välireklaam, portaalid, listid jne. Keskuse kodulehel registreeriti aastaga 87 208 (2013 – 
74 577) külastust. Toimus mitmeid teleesinemisi, anti arvukalt intervjuusid, eriti seoses koguteose 
„Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012” ilmumisega ja kampaaniaga „Loe lapsele! Laps loeb!”. 
Jaanika Palmi intervjuu-loengut eesti nüüdislastekirjanikest (Piret Raud, Kristiina Kass, Ilmar Tomusk, 
Mika Keränen) näidati detsembrikuus kolmel korral telekanali Orsent TV saatesarjas „Lähenemise 
ABC”. Sari tutvustab 8-12-aastastele lastele eesti lastekirjanduse tõlkeid vene keelde.

Mitmeid lastekirjanduse teemalisi artikleid ja arvustusi avaldasid ajalehed Postimees ja Õpetajate 
leht. Hea koostöö toimis Vikerraadio saatega „Laste lood”.

Novembrist hakkas ilmuma keskuse uudiskiri Lastekirjanduse Uudistaja, mille sihtrühmaks on 
lapsevanemad, õpetajad, raamatukoguhoidjad ja kõik teised lastekirjandushuvilised. Aasta lõpuks oli 
uudiskirja tellijate listis ligikaudu 400 kontakti.

20. oktoobril käivitus üleriigiline kampaania „Loe lapsele! Laps loeb!”, milles tähtsustati 
lastekirjanduse ja ettelugemise olulisust ning videoklippide kaudu kutsusid lastele raamatuid ette 
lugema Ita Ever, Urve Tiidus, Raul Rebane, Nele-Liis Vaiksoo ja Taavi Tõnisson.

Aastalõpus tehti koostööd heategevusliku saatega Jõulutunnel.

2015. AASTAL ON KAVAS

• Tagada keskuse hoone järjepidev hooldus ja korrashoid koostöös Riigi Kinnisvara ASiga;
• Uuendada ja täiendada Varakambri ekspositsiooni;
• Viia lõpuni serverite arendus koostöös firmaga Serverock ning uuendada riist- ja tarkvara;
• Võtta tööle kommunikatsioonijuht, et parendada väliskommunikatsiooni, analüüsida 

olemasolevaid võimalusi ja vahendeid.
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KOGUD. LUGEJATEENINDUS

Kogude seis ja täienemine

Keskuses on seisuga 1. jaanuar 2015 arvel 60 868 arvestusüksust väärtusega 257 317 eurot, sh 
raamatuid 57 855. Aasta jooksul võeti arvele 2052 arvestusüksust, sh 2022 raamatut. Kogudesse 
lisandus 1209 uut nimetust. 2014. a telliti 34 perioodikaväljaannet.

2014. a eelarves oli kogude täiendamiseks 15 000 eurot. See võimaldas heal tasemel täita üht 
põhiülesannet – lastekirjanduse kogumist, säilitamist ja kättesaadavaks tegemist. Täiendust said kõik 
keskuse kogud – raamatukogus suurendati populaarsete raamatute eksemplaarsust ning täiendati 
näitustel eksponeerimiseks ja üritustel kasutamiseks mõeldud dubletteksemplaride kogu.

2015. a komplekteerimiseelarve on 20 000 eurot, mis lubab suuremate piiranguteta järgida keskuse 
kogude komplekteerimise põhimõtteid ning alustada e-väljaannete komplekteerimist.

Sundeksemplar laekus regulaarselt ja probleemideta, täiendavaid oste tehti minimaalselt. 
Sundeksemplari laekumine jätkub ka 2015. aastal kuni uue seaduse jõustumiseni.

Keskuse kogudest kustutati 274 raamatut. Suurem osa neist olid lagunenud ja sisult aegunud teosed. 
Vähegi kasutatavad raamatud suunati taaskasutusse läbi traditsioonilise raamatulaada „Sulle-mulle”.

Raamatuoksjonitelt osteti 33 trükist. Muuhulgas õnnestus hankida arhiivkogust puuduvaid K. A. 
Hindrey ja A. Suurkase teoseid. 1929. a ilmunud K. A. Hindrey „Piripilli-Liisu” on nüüd kogus nii 
tavalise kui ka pappraamatuna. A. Suurkase trükiseid liigub järelturul väga harva. 2014. aastal täienes 
kogu teavikutega „Loe ilusasti!: ilusad pildid ja jutustused lastele” (1924) ja „Lapsed” (1930). Aasta 
aastalt on järjest raskem leida arhiivkogust puuduvaid vanemaid trükiseid, kuna need muutuvad 
haruldasemaks ning teavikute hinnad on väga kõrged.

Lugejateeninduse kogu täienes kasutajale vajalikul hulgal. Järelkomplekteerimise teel oli võimalik 
juurde osta lugejate seas menukamaid raamatuid. Lugejateeninduse kogust on 60% avariiulitel. Nii 
on raamatud lastele hästi nähtavad ja kättesaadavad. Kõik kogu raamatud on kaitstud 
turvasüsteemiga 3M.

Teabetalituse kogus on lastekirjanduse või lastekultuurialased teavikud, üliõpilastööd ja keskuse 
enda väljaanded. Telliti 6 võõrkeelset lastekirjandusealast ajakirja, millest Bookbird, Children´s 
Literature Association Quarterly USA ja raamatuillustratsioone käsitlev Illustration UK on 
ainueksemplarid Eestis. Viimast hakati keskusesse tellima 2014. a ja varasemaid eksemplare Eestis ei 
ole.

Kunstikogu on originaalillustratsioonide kogu, mille üks osa on Edgar Valteri personaalkogu. 2014. a 
annetas Edgar Valteri pärija K. Leppik keskusele Valteri autoriraamatu „Isand Tuutu ettevõtmised” 
esi- ja tagakaane illustratsioonid. Keskuse valduses on 2542 Valteri originaalillustratsiooni, sh arvukalt 
vinjette ja mõned šrifti näidised.

Lisaks Valteri loomingule on kunstikogus 586 tööd 51 kunstnikult. 2014. aastal osteti juurde 27 tööd. 
Oma töid annetasid Kertu Sillaste ja Anne Pikkov. Suure kingituse, 238 originaalillustratsiooni, tegi 
kunstnik Maara Vint.
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2014. a komplekteeriti SA Aitan Lapsi pandipakendite annetustest kogutud 16 500 euro eest uusi 
lasteraamatuid ja lauamänge lastehaiglatele kingitud 33 raamatukarussellile.

Kogude kirjeldamine

Keskuse kogusid peegeldab programmis RIKS töötav e-kataloog, mis on veebis kõigile avatud. Seisuga 
1. jaanuar 2015 oli selles 60 868 teavikut sh 57 855 raamatut. 2014. aastal tehti elektronkataloogis 
520 134 otsingut.

E-kataloogi märksõnalehel on 10 266 märksõna, neist 7760 on teemamärksõnad ja 2506 nimega (isik, 
koht, teos) seotud märksõna. Märksõnastamisel lähtutakse Eesti üldisest märksõnastikust, mida 
lastekirjanduse spetsiifikast tulenevalt täiendatakse. Kord aastas kontrollitakse märksõna- ja 
nimeloendeid, parandatakse sisestamisvigu ning vajadusel ühtlustatakse märksõnu.

Jätkus lasteajakirjade Täheke ja Hea Laps jooksev bibliografeerimine.

Kogude säilitamine

Keskuse hoidlad asuvad hoone keldrikorrusel ning on varustatud õhutemperatuuri ja –
niiskusemõõtjatega. 2014. aastal alustati hoidlate säilitusrežiimi monitooringuga. Kord nädalas 
teostati hoidlates temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse seiret. Kõrvalekalded normist (õhuniiskus 45-
55% ja temperatuur 16-18 kraadi) registreeriti. Monitooringu käigus selgus, et hoidlate niiskusrežiimi 
kõikumised on murettekitavad. Kui hoidlate temperatuur püsis enam vähem normi piires, siis 
niiskusrežiim on väga kõikuv. Talveperioodil on hoidlad liiga kuivad ja suvel lubamatult niisked.

Aruandeaastal restaureeriti Rahvusraamatukogus 15 arhiivkogu teavikut ning taaskord tegeleti 
vahepeal raha puudusel soiku jäänud ajakirjade aastakäikude köitmisega. TTÜ köitekojas köideti 13 
ajakirjade aastakäiku.

Kogude kasutamine, lugejateenindus

2014. aastal oli raamatukogu külastajatele avatud 287 päeva.

2014 2013
Kokku sh kuni 16-a

lapsed
Kokku sh kuni 16-a

lapsed
Lugejad 1 935 1 459 1 974 1 486
Külastused 20 463 16 605 17 394 13 576
Laenutused 51 072 40 239 52 280 40 236

Lugejate üldarvust 23% moodustasid esmaregistreeritud lugejad, võrreldes eelmise aastaga on 
esmaregistreerinud lugejate arv suurenenud 17%. Kõige suurema osa uutest lugejatest moodustasid 
koolieelikud ja algklasside õpilased.
Lugejate üldarvu vähenemine toimub gümnasistide ja täiskasvanud lugejate osas, mis paljuski on 
tingitud täiskasvanute raamatute väiksema komplekteerimismahuga võrreldes eelmiste aastatega.
Kõige keerulisem on jätkuvalt töötada teismelise lugejaga, sest nende raamatuhuvi selles vanuses 
väheneb. Põhjuseks on siin muud huvid ning üleüldine lugemise populaarsuse langus, aga ka 
pakutavate raamatute sisuline valik. Keskuse juures tegutsev ulmeklubi võimaldab noortelt saada 
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tagasisidet loetud raamatute kohta ning kujundada selle põhjal pakutavat raamatuvalikut.
Väga oluline on noorte lugejate innustamine ja kiitmine. Kord aastas tunnustame noori ja tublisid 
lugejaid „Hea lugeja päeval”. Esmakordselt tunnustati ka tublisid õpetajaid, tänu kellele on paljud 
noored tee keskusesse leidnud. Üritusest osavõtjatele esinesid oma loominguga luuletajad Contra ja 
Wimberg.

2014. aastal enimlaenutatud raamatud

1. Ilmar Tomusk Kriminaalne koolipapa 151 laenutust
2. Anti Saar Kuidas meil asjad käivad 121
3. Ilmar Tomusk Mauno saladuslik kadumine 114
4. Ilmar Tomusk Kolmanda A kriminalistid 112
5. Mika Keränen Peidetud hõbedane aardelaegas 111
6. Mika Keränen Varastatud oranž jalgratas 111
7. Jeff Kinney Ühe äpardi päevik 108
8. Ilmar Tomusk Kriminaalsed viineripirukad 108
9. Piret Raud Natuke napakad lood 106
10. Ilmar Tomusk Kriminaalne suvevaheaeg 103
11. Piret Raud Tobias ja teine B 101
12. John Green Süü on tähtedel 98
13. Martin Widmark Rongimõistatus 96
14 Reeli Reinaus Detektiiv Triibik loomaaias 92
15. Aino Pervik Arabella, mereröövli tütar 91
16. Martin Widmark Hotellimõistatus 88
17. Andrus Kivirähk Konna musi 86
18. Mika Keränen Professor Must 85
19. Astrid Lindgren Meisterdetektiiv Blomkvist 83
20. Kristiina Kass Kasper ja viis tarka kassi 83
21. Kätlin Vainola Lift 82
22. Janno Põldma Lotte ja kuukivi saladus 82
23. Piret Raud Teistmoodi printsessilood 82
24. Jeff Kinney Ühe äpardi päevik: südasuvi 81
25. Mika Keränen Vana roosa maja 80

Kui varasematel aastatel koosnes enimlaenutatud raamatute nimekiri põhiliselt nn kohustuslikest 
raamatutest, siis 2014 aasta edetabelis saab ainult kahele raamatule (A. Perviku „Arabella, 
mereröövli tütar” ja A. Lindgreni „Meisterdetektiiv Blomkvist”) panna juurde märkuse kohustuslik 
kirjandus. Laste lemmikraamatud on omamaised, seiklusrikkad, „kriminaalsed” (40% nimekirjast olid 
lastedetektiivid). 76% enimlaenutatud raamatutest olid kirjutatud eesti autori poolt, esikolmik oli 
Ilmar Tomusk, Mika Keränen, Piret Raud. Enamik lemmikraamatutest on ilmunud kahe viimase aasta 
jooksul.
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2014. aastal enimlaenutatud autorid:

1. Aino Pervik 1395 laenutust
2. Ilmar Tomusk 817
3. Astrid Lindgren 706
4. Martin Widmark 686
5. Kristiina Kass 586
6. Andrus Kivirähk 569
7. Eno Raud 504
8. Mika Keränen 479
9. Leelo Tungal 458

Enimlaenutatud autorite edetabelis saab määravaks, kui palju on autoril raamatuid ilmunud ja kui 
suur on eksemplaarsus. Näiteks on välisautoritest Astrid Lindgreni kõrvale tõusnud tema 
kaasmaalane Marti Widmark, kelle „LasseMaia detektiivibüroo” sari (eesti keeles 10 raamatut) on 
ülimenukas.

Teabetalituse ja arhiivkogu teavikute kasutamisel laenutuste arv tõusis, samas külastuste arv langes.

2014 2013 2012
Külastused 587 620 558
Laenutused 2166 1886 3032

Päringuid oli 132, neist 80% esitati e-posti teel. Päringute arv ei ole võrreldes möödunud aastaga 
vähenenud, kuigi keskuse kodulehe ja e-kataloogi kasutatakse üha rohkem. Sagedamini küsisid 
teavet illustraatorid, ajakirjanikud, üliõpilased, kirjastajad ja raamatukoguhoidjad, neile järgnevad 
õpetajad ja tõlkijad. Küsiti autorite ja pärijate kontakte, otsiti materjali eesti illustraatoritest, nõuti 
teavet eesti lastekirjanduse tõlgetest inglise, portugali, rumeenia, saksa, soome ja vene keelde ning 
eesti lastekirjanduse statistikat.

2015. AASTAL ON KAVAS

• alustada e-raamatute komplekteerimist;
• suurendada täiskasvanute kirjanduse komplekteerimist;
• korrastada kunstikogu ja alustada kunstikogu originaalillustratsioonide kirjeldamist e-

kataloogis;
• leida lahendused hoidlate säilitusrežiimi parendamiseks;
• täiendada raamatukarusselle uuema lastekirjandusega.
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LASTEKIRJANDUSE TUTVUSTAMINE

Keskuse üks olulisematest tegevustest on järjepidev lastekirjanduse tutvustamine raamatu- ja 
teematundide, näituste, ürituste, loengute jm viisil sõltuvalt sihtrühma vanusest ja huvidest. Koostöö 
toimib koolide ja lasteaedadega, raamatukogudega, erialaseltsidega, noortekeskustega, 
huvikoolidega.

Samuti panustas keskus aktiivselt Eesti kultuuriellu, olles nii algataja kui ka partneri rollis. Jätkusid 
traditsioonilised raamatukultuuri ja -kunsti ettevõtmised, toimusid näitused, raamatuesitlused, 
kontserdid, loengud, etendused.

Laste vabaaja- ja huvitegevus

2014. aasta oli vabaaja- ja huvitegevuse vallas tegus. Perehommikud toimusid traditsiooniliselt igal 
laupäeval perioodil september kuni mai. Eelmise aastaga sarnaselt pakkusime kohtumisi kirjanikega – 
külas käis Kätlin Vainola, Kristiina Kass, Kairi Look ning Ville Hytönen Soomest. Jätkus sari „Lapsepõlve 
lemmikraamat”, kus tuntud inimesed tutvustasid oma lapsepõlve lemmikraamatut ning rääkisid oma 
lugemishuvi tekkimisest ja kujunemisest.

Septembrist alustasid keskuses tööd lugemiskoerad Susi ja Fjodor. Lugemiskoer on laialt levinud 
teraapiakoera tööviis eesmärgiga toetada laste lugemaõppimist. Koer on hea kuulaja, ta ei anna lapse 
lugemisele hinnangut, ei käsi tal kiiremini või paremini lugeda. Nii on laps rahulik ja turvalises 
keskkonnas ning ka lugema õppimine edeneb. Laupäevased koertele lugemised kujunesid kiiresti 
väga populaarseteks.

Koolivaheaegadel toimusid lastehommikud, kus pakkusime lastele kahetunnist programmi 
juhendajaga, koos loetakse, meisterdatakse, nuputatakse, jutustatakse. Teenus on populaarne ning 
soovijate hulk ületas tihti võimalusi.

Huviringide tegevus jätkus samas mahus. Mudilastunnid toimusid kaks korda nädalas 2-3-aastastele 
lastele koos vanemaga. Kunstikamber töötas üks kord nädalas kolme vanuserühmaga. Juhendajana 
alustas septembrist tööd illustraator Kertu Sillaste, kes oma professionaalsete oskustega pakub 
lastele teadmisi raamatukunsti vallast. Sõnakambris käisid koos 8-10-aastased lapsed, et lugeda, 
mängida, meisterdada. Huviringide kuutasu tõusis 12 eurole seoses keskuse käibemaksukohuslaseks 
muutumisega. Huviringide täituvus ei ole veel maksimaalne. Teenus vajab täpsemat ja laiemat 
turundamist. Ulmeklubi liikmed kohtusid 6 korral, et arutleda ulmega seotud teemade üle ja 
tutvustada üksteisele uusi raamatuid. Kuna liikmete lugemishuvid ei piirdu ainult 
fantaasiakirjandusega, siis on klubi ürituste teemadering laienenud. Kohtuti kirjanik Margus Karuga, 
tõlkija Sash Uusjärvega, koomiksilooja Joonas Sildrega ja kunstnik Viive Noorega. Tutvuti keskuse 
hoidlate ja arhiivkoguga ning külastati Tallinna Meremuuseumi.

Temaatiliste sünnipäevade pidamine jätkus samas rütmis. Aasta jooksul toimus 20 sünnipäevapidu, 
kuid võimekust on enamaks.
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Koostöö haridusasutuste ja raamatukogudega

Koolidele ja lasteaedadele suunatud programm täienes 2014. aasta sügisel märkimisväärselt, valikus 
on 11 erinevale vanusele suunatud teematundi ning lisaks viiakse läbi eakohaseid raamatutunde. 
Aruandeaastal osales raamatu- ja teematundides 4254 last. Valdav osa neist olid lasteaialapsed või 
algklassiõpilased. Keskmine ja vanem kooliiga külastab keskust harvem, kuna aineõpetajatel on 
tundide ajal keerulisem viia lapsi koolimajast välja külaskäigule.

Raamatutundides said osavõtjad ülevaate keskuse tegevusest ja lasteraamatute ajaloost, räägiti 
uutest raamatutest ja arutati lugemise tähtsuse üle. Raamatutundide suur populaarsus on tingitud 
lasteaia- ja põhikooliõpetajate vajadusest ja huvist olla kursis uuema lastekirjandusega ning ka 
soovist pakkuda lastele võimalust avastada uut ja põnevat lugemisvara ning arutleda loetu üle. Sellise 
külaskäigu tulemusena saavad paljudest lastest ja õpetajatest hiljem meie raamatukogu lugejad. 
Viimastel aastatel on tõusnud venekeelsete lastegruppide külastuste arv. Kui 2013. aastal toimus 6 
raamatutundi venekeelsetele rühmadele, siis 2014. aastal oli neid juba 14. Raamatutunnid toimuvad 
sõltuvalt laste keeleoskusest kas vene või eesti keeles.

Teematunde toimus aruandeaastal 82. Populaarseimad on „Muinasjututund”, „Mängides lugema” 
ning „Aabitsakukel külas”. Lisaks tähistati temaatiliste teematundidega Edgar Valteri 85. 
sünniaastapäeva ning tutvustati Eduard Vilde loomingut ja tema jutustust „Minu esimesed 
triibulised”. Viimati mainitud teematunnid valmisid ja viidi läbi kolme asutuse – Lastekirjanduse 
keskuse, Vilde muuseumi ja Õiguskantsleri büroo – ühistööna. Samuti toimus sügisel koostöös NUKU 
ning Teatri- ja Muusikamuuseumiga Tallinna ja Harjumaa 5.-7. klassidele suunatud kirjanduslik 
mälumäng „Seiklusjutud”.

Keskuse külastas aasta jooksul 217 lasterühma, neist valdav osa oli Tallinnast ja Harjumaalt. 
Ülejäänud olid Tartust, Raplast ja Raplamaalt, Läänemaalt ja Lääne-Virumaalt. Kaugemalt pärit grupid 
külastavad keskust tavaliselt kooliaasta lõpul mais ja juunis. Keskusel on väga hea koostöö välja 
kujunenud Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Vanalinna Hariduskolleegiumi, Tallinna 32. Keskkooli, 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Peetri Lasteaed/Algkooli, Saue Gümnaasiumi, Viimsi Keskkooli, 
Vanalinna lasteaia ning Päikesejänku lasteaiaga.

Septembris kutsuti 1.-4. klasside lapsi osalema Edgar Valter 85. sünniaastapäevale pühendatud 
fotovõistlusel „Kuidas õppida vaatama?”. Võistlusele oodati loodustegelastest fotosid koos 
jäädvustusi tutvustavate lugudega. Võistluse lõpetamine ja auhindamine toimus 15. novembril. 
Elamuslike auhindadega toetasid Eesti Loodusmuuseum, RMK, Tallinna Loomaaed ja Pokumaa. 
Võistlusele laekus 142 tööd, neist 30 valiti rändnäitusele, mis peale lastekirjanduse keskuses 
eksponeerimist jõuab 2015. aastal erinevate Eesti rahvaraamatukogude lugejateni.

Novembris viis lastekirjanike ja kunstnike tuur „Tuleme külla!” kirjanduslikud kohtumised Viljandi 
Linnaraamatukokku ja Viljandi maakonda Olustvere raamatukokku. Lastega kohtusid Piret Raud, 
Ilmar Tomusk ja Kertu Sillaste.

20. oktoobril tähistati Eestis juba 21. korda ettelugemise päeva. Kuna oli liikumisaasta, otsiti ka 
raamatukaante vahelt sporti ja liikumist. Spordile ei ole lastekirjanduses eraldi just üleliia tähelepanu 
pööratud, kuigi jutud igapäevaelust ja tegemistest on laste poolt vägagi oodatud. Ettelugemise 
päeval oli hea põhjus heita pilk raamaturiiulisse ja otsida välja vanemad spordijutud Richard Jannolt 
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või Jaan Rannapilt, samuti ka sportlikumad tekstilõigud uuemast lastekirjandusest. Soovituslikuna 
pakkus keskus lugemisvalikut mitmekümne raamatu seast. Toimus traditsiooniline üle-eestiline 4. 
klasside ettelugemise võistlus. Tallinna eelvoor korraldati koostöös Tallinna Õpetajate Maja 
algõpetuse sektsiooniga. Vabariiklikul võistulugemisel osales 15 maakondade ja linnade esindajat. 
Žürii, kuhu kuulusid spordireporter Tarmo Tiisler, näitleja Margus Tabor ja Triin Soone, pidas 
parimaks Andre Villemsoni Valga Põhikoolist. Võistlejad said lisaks auhindadele kohtuda 
teisvashüppaja ja tsirkuseakrobaadi Lembi Vaheriga ning külastada Eesti Tervishoiu Muuseumi.

Raamatute tutvustused ja esitlused

Regulaarselt avaldati raamatute tutvustusi veebis. Kodulehe rubriigis „Kuu raamat” kajastati 
esiletõstmist väärivaid uudisteoseid lastele. 2014. aastal oli vaatluse all 3 algupärast ja 9 
tõlkeraamatut. Kodulehel avaldati juubeliülevaated Reet Krustenist ja Helga Nõust. 
Delfi Tähekeses tutvustati 13 uut lasteraamatut, kuid kahjuks aasta teises pooles koostöö katkes.

Jätkati soovitusnimekirjade koostamist ja avaldamist kodulehel. Alates 2015. aastast on 
soovitusnimekirjad kättesaadavad keskuse e-kataloogis.
Alustati tunnustusmärgi „Eesti Lastekirjanduse Keskus soovitab!” väljatöötamist ning ettevalmistusi 
märgi kasutuselevõtuks Apollo poeketis. Tunnustusmärgi saavad kõik raamatud, mis kuuluvad 
keskuse poolt koostatavasse lasteraamatute soovitusnimekirja.

Keskuses esitlesid raamatuid kirjastused Tammerraamat, Koolibri, Tänapäev, Petrone Print, Päike ja 
Pilv, kirjastus TEA.

Lastekirjanduse varakambris paikneva infokioski tarbeks valmisid tekstid lastekirjanikest (Oskar Luts, 
Eno Raud, Edgar Valter, Heljo Mänd, Ellen Niit, Jaan Rannap, Olivia Saar, Aino Pervik, Leelo Tungal, 
Ilmar Tomusk, Jaanus Vaiksoo, Kristiina Kass, Andrus Kivirähk, Piret Raud, Mika Keränen) ja 
raamatutegelastest (Nukitsamees, Sipsik, Mõmmi, naksitrallid, Nublu, lõvi Lõrr ja jänes Jass, 
Kunksmoor, onu Ööbik, Krõll, Kessu ja Tripp, Klaabu, Pätu, pokud, Aadam ja Anna, Paula, Lotte, Volli, 
onu Heino, printsess Luluu ja härra Kere, Supilinna salaselts, nõianeiu Nöbinina, kriminalistid Kribu ja 
Krabu). Infokiosk avaneb 2015. aastal koos varakambri uuenenud ekspositsiooniga.

Näitused

Keskuse näitustegevus oli jätkuvalt aktiivne. Külastajatele tutvustati keskuse raamatu- ja kunstikogu 
ning mitmete Eestis ja maailmas tunnustatud kunstnike loomingut. Raamatute väljapanekute teemad 
lähtusid autorite juubelitest ja kirjanduslikest tähtpäevadest. (vt lisa Näitused)

Oma loomingut näitasid rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud kunstnikud: Gundega Muzikante ja 
Ilze Dambe Lätist, Lena Revenko Iisraelist, Agnieszka Żelewska Poolast, Thore Hansen Norrast, Natalja 
Veltšinskaja Moskvast.

Mahukatest koostöönäitustest eksponeeriti Poola kunstnike väljapanekut „D.I.S.A.I.N” ning Tallinna 
XVI Graafikatriennaali laste- ja noortenäitust „Kirjaoskus/Kirjaoskamatus”.

Eesti kunstnike väljapanekutest olid mahukamaid Piret Mildebergi isikunäitus „Eesti mütoloogia. 
Pildid ja pirrumannid” ning Maara Vindi isikunäitus „Üllas roos”, mis oli kinge lastekirjanduse 
keskusele.
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Rändnäituste eksponeerimisel jätkus hea koostöö mitmete maakonna- ja linnaraamatukogudega.

Muud kultuuriüritused

Keskus osales Tallinna Raamatumessi lasteala programmi sisustamisel ja läbiviimisel. Põnevaid 
tegemisi jagus nii lasteaialastele kui ka kooliõpilastele. Kohtuti kirjanik Anti Saarega, koos mängiti 
tema põnevaid lauamänge ja mõeldi välja õudusjutte. Koostöös kirjastusega Päike ja Pilv ning 
näitlejate Taavi Tõnissoni ja Lee Treiga tutvustati lasteaia viimastele rühmadele uuemat 
lastekirjandust, loeti ette ning meisterdati üheskoos.

Emakeelepäeval ootas keskus külla kõiki suuri ja väikesi raamatusõpru. Kohtuti luuletaja Sulev Olliga 
ning mängiti, mõistatati ja vaadati raamatut „Arva ära?” koos kirjanik Epp Petrone ja kunstnik Kristi 
Kangilaskiga. Samuti esinesid keskuses 2013. aasta Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia 
nominendid Leelo Tungal, Piret Raud, Kätlin Vainola ja Indrek Koff.

Muuseumiööl pakkusime seoses liikumisaastaga külalistele luulelahingu, kus oma esinemisega 
võistlesid Ilmar Trull, Sulev Oll ja Jürgen Rooste.

Kirjandusfestivali Head Read lasteprogrammis toimusid keskuses kohtumised kirjanike-kunstnike 
Kätlin Vainola ja Kertu Sillastega, Juhani Püttsepa ja Anti Saarega, Ketlin Priilinna ja Kaja Sepaga ning 
Kätlin Kaldmaa ja Triinu Tauliga. Iga-aastasel raamatulaadal „Sulle-mulle”, mis kattus festivali viimase 
päevaga, sai hoovis kuulata loomamuinasjutte klounide Piip ja Tuut esituses ning Meero laulustuudio 
laste esinemist.

Esmakordselt osalesime arvamusfestivalil Paides, kus tutvustasime lugemiskoerte tegevust ja 
uuemat lastekirjandust. Lapsed said mõnusas lugemistelgis raamatuid vaadata-lugeda, koertega 
sõbruneda ja neile ette lugeda. Lapsevanemad said aga teadmisi laste lugema suunamisest ja 
teraapiakoerte tegevusest.

Keskuse rõdusaal on olnud läbi aastate hinnatud kontserdipaik laste esinemisteks. Aktiivsemad 
kontserdikorraldajad olid Tallinna Muusikakeskkool, Nõmme Muusikakool, Nõmme Noortemaja, 
Lasnamäe Muusikakool ja VHK Muusikamaja. Samas on partnereid, kes korraldavad ühe 
traditsioonilise kontserdi aastas nagu M. Pulleritsu juhendatav Laste Muusikastuudio, Ellerheina 
tütarlastekoor, ja L. Lille klaveristuudio. Üle kahe aasta toimuva Tallinna rahvusvahelise 
klavessiinifestivali lastekontsert toimus juba teist korda meie saalis. Festivali korraldustoimkond 
loodab jätkuvale koostööle, pidades rõdusaali akustikat väga heaks.

Traditsiooniks on kujunemas aastalõpu heategevuslik jõuluüritus koostöös NUKUga. Seekord toimus 
jõulupidu lastele, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit paljulapselistest peredest. 
Korraldajate partneriteks olid heategevusorganisatsioon Dharma ning Vanurite Eneseabi ja 
Nõustamisühing. Hetki peost kajastas ETV saade „Jõulutunnel”. Lisaks tutvustati saates keskuse 
huviringide tegevusi.

2015. AASTAL ON KAVAS

• arendada laste vabaaja ja huvitegevuse programmi ning luua koostöövõrgustik vanalinnas 
asuvate ja lastele teenuseid pakkuvate muuseumide ja keskustega;

• laiendada koostööd koolide ja lasteaedadega pakkudes neile õppekavaga haakuvaid 
teematunde;
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• korraldada aprillis Tallinna raamatumessi raames üle-eestiline kirjandusmäng 3.-4. klassi 
õpilastele;

• tähistada ettelugemise päeva, rahvusvahelist lasteraamatupäeva ja lastekaitse päeva avalike 
üritustega, osaleda Muuseumiööl, kirjandusfestivalil Head Read, arvamusfestivalil Paides;

• laiendada raamatusoovituste ja -tutvustuste avaldamist, selleks leida täiendavaid 
koostöövõimalusi meedia ja raamatute müüjatega;

• uuendada varakambri ekspositsioon;
• laiendada keskuse koostöövõrgustikku lasteraamatu populariseerimisel, leida ettevõtmistele 

toetajaid ja sponsoreid.
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ARENDUSTEGEVUS JA KOOSTÖÖ

Lastekirjandusalane uurimine

Jätkus aktiivne uurimistegevus lastekirjandust analüüsides ja tutvustades. Esineti ettekannete ja 
loengutega ning avaldati artikleid perioodikas (vt Lisa 2 Ettekanded, loengud; Lisa 3 Publikatsioonid). 
Keskuse kodulehel rubriigis „Kuu raamat” ilmusid raamatuarvustused ja juubeliartiklid.

Keskuse juures jätkas tegutsemist lastekirjanduse uurijate töögrupp (LUT) koosseisus Jaanika Palm 
(töörühma juht), Krista Kumberg, Ilona Martson, Mari Niitra ja Ave Mattheus. 2014. aastal toimus 
kaks töökoosolekut, mille käigus arutati koguteosega „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012” 
seotud küsimusi, seminari „Laps kirjanduses 2” ettekannete teemasid ning töörühma edasisi plaane.

LUTi liikmed esinesid ettekannetega seminaril „Laps kirjanduses 2”, algupärase lastekirjanduse päeval 
Tartus ja mujal ning avaldasid artikleid ja arvustusi keskuse väljaannetes (ELK toimetised, Nukits), 
päevalehtedes, „Õpetajate Lehes”, „Sirbis” jm kultuuriajakirjanduses.

Õpi- ja teabepäevad, loengud

Järjepidev on uuema kirjanduse tutvustamine ning laste lugemisest kõnelemine täiskasvanuile (sh 
üliõpilastele, õpetajatele ning raamatukoguhoidjatele). 2014. aastal korraldati 12 loengut. 
Üliõpilastest osalesid neil Tallinna Ülikooli alushariduse üliõpilased ning TLÜ Avatud Ülikooli klassi-ja 
lasteaiaõpetajad. Mitmed loengud toimusid koolide ja lasteaedade õpetajatele ning Harju maakonna 
raamatukoguhoidjate teabepäeval ja Kose raamatukogu õpipäeval.

Keskuse töötajad osalevad mitmete konkursside žüriitöös. Üks suuremaid oli Tallinna Õismäe Vene 
Lütseumis toimunud laste etlemiskonkurss, mis oli pühendatud Anna Haava 150. juubelile ja 
Wimbergi 35. sünnipäevale.

Lastekirjanduse aastakoosolekul (05.03.2014) anti ülevaade eelnenud aastal ilmunud Eesti 
lasteraamatutest. Ettekannetega esinesid Jaanika Palm, Krista Kumberg ja Viive Noor.

II Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorum „Kas laps loeb?” (03.04.2014) toimus Eesti 
Rahvusraamatukogus keskuse ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse koostöös. Sõna said 
lastekirjanduse ja lugemise uurijad, lastekirjanikud, illustraatorid, ajakirjanikud ja 
raamatukoguhoidjad Eestist, Leedust, Lätist, Norrast, Rootsist, Soomest ja Taanist. Päeva juhtis Kätlin 
Kaldmaa, avakõnega esines Triin Soone ja temaatilise ettekandega Jaanika Palm.

Lasteraamatukogutöötajate õpipäeval „E-lasteraamat nii seest kui väljast” (07.05.2014) räägiti 
lapse ja arvuti suhtest, Eesti e-raamatutest lastele ja noortele, e-raamatute laenutamisest 
raamatukogudes, digi-Tähekesest jpm.

Seminar „Laps kirjanduses 2” (21.10.2014) toimus keskuse ning Tuglase ja Underi kirjanduskeskuse 
koostööna. Vaatluse all oli Põhjamaade lastekirjandus – nii klassika (Pipi, Muumitrolli lood jne) kui ka 
kaasaegsed teosed –, mida käsitleti kas temaatiliselt või üksikteoste kaupa. Seminaril esinesid kõik 
LUTi liikmed ning Mare Müürsepp, Mart Kuldkepp, Elle-Mari Talivee ja väliskülalisena Lea Reitel 
Høyer Taanist. Seminaril esitleti ELK toimetiste 5. numbrit. Ettekanded avaldatakse 2015. aastal ELK 
toimetiste 6. vihikus.
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Tallinna algklassiõpetajate õpipäeval (22.10.2014) tutvustati eesti uuemat lastekirjandust ja 
pildiliselt isemoodi lasteraamatuid ning keskuse pakutavaid raamatu- ja teematunde.

Seminari „Muinasjutuline maailm: rahvajuttudest (laste)kirjanduseni” (01.12.2014), mille 
peakorraldajateks olid Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli rahvaluule 
osakonna muinasjuttude töörühm, oli fookuses muinasjuttude ning laste- ja noortekirjanduse 
omavahelised suhted. Vaatluse all oli fantaasiakirjandus, noorteromaan ning õnne ja vägivalla teema 
muinasjuttudes ja lastekirjanduses. Ettekannetega esinesid muuhulgas LUTi liikmed Krista Kumberg ja 
Mari Niitra. Esitleti teemakohaseid väljaandeid, millest kaalukaim on teaduslik antoloogia „Eesti 
muinasjutud I: 2. Imemuinasjutud” (Eesti Kirjandusmuuseum).

Väljaanded

Koguteos „Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012” ilmus 2014. aasta septembris. Raamat on 
märkimisväärne panus eesti lastekirjanduse uurimisse, sest selles tehakse esmakordselt põhjalik 
kokkuvõte taasiseseisvusaja lastekirjanduse žanritest, teemadest ja protsessidest. Kogumik on 
mõeldud ühtaegu nii kitsamale ringile (lastekirjanduse uurijad, üliõpilased, raamatukoguhoidjad, 
lasteaia- ja kooliõpetajad) kui ka laiemale publikule (lapsevanemad, kõik muud huvilised). Teose 
autorid on LUTi liikmed, lastekirjanduse uurijad Krista Kumberg, Ilona Martson, Ave Mattheus, Mari 
Niitra ja Jaanika Palm; retsensendid Reet Krusten ja Mare Müürsepp; toimetajad Jaanika Palm 
(peatoimetaja), Ülle Väljataga ja Anu Kehman; kujundaja Jüri J. Dubov. Kogumiku esitlused toimusid 
keskuses, Tartu linnaraamatukogus ja Alatskivi raamatukogus. Sündmusele pööras rohkelt 
tähelepanu meedia, suuremates lehtedes ilmus neli arvustust ja artiklit. Aasta lõpus ilmus väljaanne 
ka e-raamatuna.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse toimetiste 5. vihiku artiklid põhinevad valdavalt 2013. a toimunud 
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning keskuse ühisseminari „Laps kirjanduses” ettekannetel. 
Autorite seas on Krista Kumberg, Mari Niitra, Jaanika Palm, Mare Müürsepp, Elle-Mari Talivee ja Kadri 
Tüür. Toimetisi esitleti seminaril „Laps kirjanduses 2”.

Ajakirja Nukits 2014 artiklite teemad on algupärane ja tõlkelastekirjandus, õpilaste ootused vabaaja 
lugemisvara suhtes, raamatukogude rahvusvaheline koostöö laste lugemise ja loovuse vallas jm. Üha 
rohkem tähelepanu pöörab Nukits illustratsioonikunstile: Mare Hundilt ilmus Lilian Härmi loometee 
pildistus intervjuu vormis ning Maire Irolt analüüs Edgar Valteri piltidele E. Niidu raamatus „Suur 
maalritöö”. LUTi esindasid Nukitsas Mari Niitra ja Krista Kumbergi kirjutised.

Koostati bibliograafia Eestikeelne laste- ja noorsookirjandus 2012.

Ilmus illustraatoreid Regina Lukk-Toomperet ja Catherine Zaripi tutvustavad ingliskeelsed voldikud.

Algas materjali valik nn beebiraamatu jaoks, mis kannab projektipealkirja „Las laps loeb”. Raamatut 
hakatakse jagama 2015. aasta sügisel kõigile Eestis sündinud lastele.

Tunnustamine, auhinnad

Keskuse raamatukunstipreemia pälvis konkursil „5 kauneimat lasteraamatut 2013” illustraator ja 
kujundaja Ulla Saar raamatuga „Lift”. Loo kirjutas Kätlin Vainola ja andis välja kirjastus Pegasus.
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5. aprillil kuulutati välja XII Nukitsa konkursi võitjad – laste lemmik kirjanik ja illustraator 2012-2013 
loomingu põhjal. Konkursil võistles 199 raamatut, neist 172 esmatrükki 117 eesti kirjanikult ja 100 
eesti kunstniku pildid 163 raamatule. Kirjanikest võitis Ilmar Tomusk „Kriminalistide” sarjaga 
(Tammerraamat, 2012-2013), mille poolt hääletas 886 last. Kunstnikest oli populaarseim 509 häälega 
Heiki Ernits piltidega Janno Põldma raamatule „Lotte ja kuukivi saladus” (Eesti Joonisfilm, 2013). 
Võitjad said auhinnaks Nukitsamehe pronkskuju, kõik nominendid aga kiituskirja ja Kultuurkapitali 
rahalise preemia (I koht 440 eurot, II koht 290 eurot, III koht 170 eurot). Kiituskirjad anti ka 
kirjastajatele. Hääletuses osales 8239 õpilast ja koolieelikut üle Eesti, keda lõppüritusel esindas 100 
loosi abil välja valitud last. Nukitsa konkursi auhinnapidu Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis 
juhtis Buratino (näitleja Taavi Tõnisson) ning ilmestas laulu ja muusikaga Nuku koor.

Aasta Rosina auhind anti 4. detsembril üle raamatu „Maiasmoka atlas” (Regio, 2014) teksti autorile 
Maris Pruulile ja illustraatorile Regina Lukk-Toomperele. Raamat rändab läbi 52 riigi ning tutvustab 
nende maade komme ja maiustusi. Žürii tõstis esile uudset teemakäsitlust, koguperekesksust ja 
atlase head teostust. Ühtlasi on see esimene Aasta Rosina auhinna pälvinud aimeraamat. Autoreid 
tunnustati traditsiooniliselt kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga.

Koostöö kirjastustega

Keskusest otsivad abi ja nõu paljud kirjastused (Avita, Tänapäev, TEA Kirjastus, Koolibri, Hea Lugu, 
Päike ja Pilv, Helios jt). Koostööd tehakse raamatuesitluste korraldamisel, kordustrükkide 
väljaandmisel, õpikute ja kogumike koostamisel, autoriõiguste otsimisel jne.

Lastejutuvõistluse „Minu esimene raamat” tulemused kuulutati välja veebruaris. Seekord osales 
võistlusel 32 käsikirja. I kohad (á 1200 eurot) pälvis Juhani Püttsepp käsikirjaga „Külaline Orupõhjast” 
ja Kairi Look käsikirjaga „Lennujaama lutikad ei anna alla”. II koht (900 eurot) läks Liis Auväärtile jutu 
„Väike võlur Mattias” eest ning III koht (700 eurot) Heidi Rabale loo eest „Sander Säinas ja lendav 
siga”. Ära märgitud said Hugo Vaher käsikirjaga „Ümera mehed Roosa villast” ning Reeli Reinaus 
käsikirjaga „Roosad inglid”. Koos kirjastusega Tänapäev ja ajakirjaga Täheke on lastejutuvõistlust 
korraldatud alates 2004. aastast. Konkursil on võistelnud kokku üle 220 käsikirja, millest raamatuna 
on ilmunud üle 30. Uus, järjekorras seitsmes lastejutuvõistlus algas novembris 2014.

Noorteromaani võistluse tulemused kuulutati välja septembris. 23 töö hulgast pälvis I koha (1100 
eurot) Ele Arakas (pseud) käsikirjaga „Esmaspäevad”, II koha (900 eurot) Reeli Reinaus romaaniga 
„Suhkrust ja jahust” ning III kohad (a’600 eurot) Ketlin Priilinn looga „Halloween” ja Mann Loper 
looga „Algus pärast lõppu”. Ära märgitud sai Kadri Aadma käsikiri „JAL”. Tänapäev ja Eesti 
Lastekirjanduse Keskus korraldavad noorteromaani võistlust 2000. aastast. Kaheksa konkursi jooksul 
on esitatud üle 200 käsikirja, millest raamatuna on ilmunud umbes 40.

Koostöö IBBY Eesti osakonnaga

IBBY Eesti osakond (MTÜ Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond) asub ja 
tegutseb keskuse ruumides. Ühingusse kuulub enamik keskuse töötajaid, mitmed nendest on ka 
juhatuse liikmed. Keskus tasub IBBY Eesti osakonna aastamaksu IBBY rahvusvahelisele keskusele 
Baselis.

Koostöö teiste asutustega

23



2014. aastal jätkus koostöö Eesti Lastekaitse Liiduga heade lasteraamatute väljaselgitamiseks. 
Lasteraamatute asjatundjatest koosnev žürii valis uudiskirjanduse hulgast välja kolmteist kuni 12-
aastastele lastele mõeldud raamatut. Keskust esindasid žüriis Anne Kõrge ja Jaanika Palm.

Tänu keskuse patroonile Evelin Ilvesele alustati koostööd heategevusfondiga Aitan Lapsi, mille 
tulemusel jõudsid Eesti 16 maakonnahaigla lasteosakondadesse 33 raamatukarusselli uuema 
lastekirjandusega. Need väikesed ratastel liikuvad raamatukogud disainis Eesti Kunstiakadeemia 
disaini eriala tudeng Kätlin Pesur ning valmistas AS Plaat Detail koos metallifirmaga ASSI, kes 
panustasid omavahenditest 25 000 eurot. Raamatute ja mängude ostmist rahastas heategevusfond 
Aitan Lapsi koos AS Tomra ja Eesti Pandipakendiga pandipakendite annetustest kogutud 16 500 
euroga. Keskuse töötajad valisid raamatukarussellidesse raamatud ja mängud ning tegelesid nende 
tellimise ja jagamisega üle Eesti. Kogu ettevõtmise maksumus oli kokku pea 45 000 eurot.

Sten Roosi muinasjutuvõistluse žürii töös osales keskusest Ülle Väljataga. Keskuse auhinna said 
Raiko Marrandi Türi Põhikooli 5. klassist muinasjutu „Jänese uhkeldamine ja rebase uhkus” ja Simmo 
Egert Jänes Tudulinna Põhikooli 7. klassist võistlustöö „Ämblik Ärbi äriplaan” eest.

Kultuurkapitaliga koostöös aitab keskus igal aastal välja selgitada lastekirjanduse aastapreemia 
nominendid ja võitja. 2014. aastal osales žüriis Kätlin Kaldmaa. Preemia pälvis Anti Saar raamatuga 
„Kuidas meil asjad käivad” (Tänapäev, 2013).

Eduard Vilde muuseumiga ja Õiguskantsleri Kantseleiga koostöös korraldati teemanädal „Minu 
esimesed triibulised”, mille raames toimusid arutelutunnid 3.-4. klasside õpilastele. Tunnis loeti 
lastele ette katkendeid Vilde jutustusest, mängiti läbi probleemsituatsioone ning arutatakse lastega 
võrdsuse, õigluse, karistamise ja märkamise teemadel. Tund lõppes loovülesandega. 

Keskuse patroon Evelin Ilves külastas keskust koos Taani kroonprintsessiga Mary. Detsembris viibis 
Evelin Ilves keskuse tänupeol.

2015. AASTAL ON KAVAS

• koostada ja avaldada beebiraamat „Las laps loeb”;
• korraldada seminar „Laps kirjanduses 3” koostöös Eesti TA Underi ja Tuglase 

Kirjanduskeskusega;
• korraldada keskuses traditsiooniline lastekirjanduse aastakoosolek, 

lasteraamatukogutöötajate õpipäev ning õpetajate teabepäevad;
• tutvustada lastekirjandust ettekannete ja loengutega õppuritele, õpetajatele, 

raamatukoguhoidjatele, raamatumüüjatele;
• osaleda Kultuurkapitali lastekirjanduse preemia, Lastekaitse Liidu heade lasteraamatute 

valimise ja Sten Roosi muinasjutuvõistluse žürii töös;
• teha kokkuvõtted lastejutuvõistlusest „Minu esimene raamat” ja kuulutada välja uus 

noorteromaani võistlus ja Põlvepikuraamatu konkurss;
• avaldada ajakiri Nukits ja ELK toimetised 6;
• avaldada kataloog „Children’s Books from Estonia” ning voldikud nimekatest eesti 

illustraatoritest;
• anda välja raamatukunsti preemia, Muhvi auhind, Aasta Rosina auhind;
• alustada läbirääkimisi Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia loomiseks;
• koostada uue väljaande „Eesti lasteraamatute kuldvara” tegevuskava;
• osaleda ettekandega IRSCL konverentsil „Creating Childhood” (Worcester, 8.-12. august).
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EESTI LASTEKIRJANDUS VÄLISMAAL

Keskuse üks tegevussuundadest on tutvustada eesti lastekirjandust välismaal ning aidata kaasa eesti 
lasteraamatu tõlkimisele ja kirjastamisele välisriikides. Samuti korraldada kõikjal maailmas eesti 
raamatuillustratsiooni tutvustavaid näitusi.

2014. aastal jätkus koostöös Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega projekt „Eesti 
kirjanduse eksport maailma”, mille eesmärk on eesti kirjanduse ekspordivoimekuse tostmine. 
Projekti toetab rahaliselt EAS.

2. aprillil toimus keskuses kirjanikele, illustraatoritele ja kirjastajatele suunatud lastekirjanduse 
ekspordivõimekuse tõstmise seminar „Lasteraamatu sünd ja teekond”, mille korraldasid keskus ja 
Eesti Kirjastuste Liit ning rahastas EAS. Seminari külalised rääkisid lastekirjanduse eri aspektidest, 
mida rahvusvahelise levi puhul arvesse võtta. Seminari välisesinejad olid Áslaug Jónsdóttir Islandilt, 
kes rääkis kolme autori koostööl valmivatest kolliraamatutest, mis ilmuvad korraga kolmes keeles ja 
tõlgitakse veel mitmesse teise keelde. Edward van de Vendel Hollandist kõneles oma lasteraamatute 
teekonnast läbi mitme keele ja riigi. Kertu Sillaste ja Kätlin Vainola tutvustasid raamatu „Mis on 
armastus?” sündi. Peaaegu kahekümnes keeles välja antud Ameerika Ühendriikide kirjanik Lawrence 
Schimel rääkis tabudest lastekirjanduses ja sellest, miks on oluline neist kirjutada. Päev hiljem toimus 
Tallinna Raamatumessi raames lastekirjanduse foorum “Kas laps loeb”, kus esines ka Áslaug 
Jónsdóttir.

Jätkus töö varem alustatud Soome suunal. Veebruaris toimus esimene Eesti kirjanduse nädal 
Soomes, mida külastas lastekirjanik ja illustraator Piret Raud. Koos Piret Rauaga osaleti Berliinis 
lasteraamatute illustraatorite festivalil „viva literatura!”, kus kohtuti teiste Ida-Euroopa 
illustraatoritega ja osaleti Ida-Euroopa kirjastajatele mõeldud infopäeval, millel esinejad tutvustasid 
oma riigi või kirjastuse lastekirjanikke ja illustraatoreid. Seal sõlmiti mitmeid koostöösuhteid 
väliskirjastajatega. Projekti „Eesti kirjanduse eksport maailma” raames ja EASi toel lähetati Piret Raud 
Montreuil’ lasteraamatumessile, kus ta esitles uut prantsuse keeles ilmunud raamatut, kohtus noorte 
lugejatega ning leppis kirjastajaga kokku järgmiste prantsuskeelsete raamatute ilmumise osas. Sama 
projekti raames külastas Anne Pikkov Budapesti kirjandusfestivali ning esitles seal enda illustreeritud 
Péter Dóka ungarikeelset raamatut „Lilla kuningatütar”. Koostöö sai alguse tänu Eesti-Ungari 
illustraatorite ühisprojektile „Ristipidi lood”.

Itaalia kirjastus Sinnos Editrice andis itaalia keeles välja Aino Perviku ja Catherine Zaripi pildiraamatu 
„Rändav kassiemme”. Sel puhul külastasid raamatu autorid 2014. aasta märtsis Roomat ja Bolognat 
ning kohtusid itaalia lastega. Koos kirjastuse ja Eesti Vabariigi saatkonnaga esitleti raamatut Rooma 
Lastemuuseumis Exploras ning Bologna Eesti Kooliga Bologna ZOO keskuses. Tänu kirjastusele on 
raamat saanud Itaalias väga positiivset vastukaja, avaldatud on mitu arvustust ning see oli hästi 
presenteeritud Bologna raamatumessil. Autorite esinemisi Itaalias rahastas läbi EASi Euroopa Liidu 
Euroopa Regionaalarengu Fond.

2014. aastal osaleti rahvusvahelistel raamatumessidel Bolognas, Londonis ja Frankfurdis. Kirjastajate 
huvi eesti lastekirjanduse vastu on suurenemas. Lisaks kohtumistele väliskirjastajatega on olulisel 
kohal kirjanike ja illustraatorite noustamine ning nende kokkuviimine väliskirjastustega.
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Eesti lastekirjanike ja illustraatorite loomingu avaldamine välismaal kasvab. Populaarseim autor on 
Piret Raud, kelle raamat „Emma roosad asjad” ilmus jaapani ja itaalia keeles, „Tobias ja teine B” 
ungari keeles ning „Printsess Luluu ja härra Kere” prantsuse keeles. Läti keeles nägid ilmavalgust 
Janno Põldma ja Heiki Ernitsa „Lotte ja kuukivi saladus”, Leelo Tungla luuleraamat ja Lotte atlas. 
Hispaania keeles ilmus Jüri Talveti toimetatud valik eesti rahva ennemuistseid jutte, leedu keeles 
Edgar Valteri „Pokuraamat”, Venemaal vene keeles Oskar Lutsu „Nukitsamees” ja soome keeles Silvia 
Rannamaa „Kadri”. Aasta lõpu seisuga oli sõlmitud pea 20 kirjastuslepingut. Keelte osas lisandusid 
valikusse albaania ja sloveeni keel.

Välisnäitustest jätkas Eesti-Ungari illustraatorite ühisnäitus „Ristipidi lood. Messe itt, mese ott” 
ringlemist Ungaris. Aasta alguses oli näitus Budapestis Petőfi Kirjandusmuuseumis, siis Szeged’is 
Szent-Györgyi Albert Agóras, edasi Györis Rómer Flóris Művészeti és Történeti Muuseumis ning 
sügisel Bèkèscsabas. 2015. aastal on kavas näitust eksponeerida Londonis Balassi Instituudis.

Rahvusvaheline illustratsiooninäitus „Meremuinasjutud” ringles Poolas. Näitust eksponeeriti 
Szczecini nukuteatris, Kielce Kultuuridialoogide muuseumis ja Pacanówis Euroopa 
Muinasjutukeskuses.

Seoses Riia kultuuripealinna tiitliga esinesid mitmed Eesti kunstnikud Lätis toimunud näitustel. 
Septembris toimus Riias Euroopa professionaalse nukukunsti festival, kus osalesid oma töödega Sveta 
Aleksejeva, Katrin Ehrlich, Regina Lukk-Toompere, Jüri Mildeberg, Viive Noor ja Catherine Zarip. 
Samuti leidis aset esimene Riia pildiraamatute kvadrennaal „Pildi lugu”, kus osalesid töödega Katrin 
Ehrlich, Enno Ootsing, Anne Pikkov, Piret Räni ning Urmas Viik.

Aasta lõpus alustati ettevalmistusi Eesti illustraatorite ülevaatenäituse korraldamiseks Itaalias.

2015. AASTAL ON KAVAS

• Jätkata osalemist koostööprojektis „Eesti kirjanduse eksport maailma” ning esitada koos Eesti 
Kirjastuste Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega uus projektitaotlus EASile;

• täiendada ja arendada eesti lastekirjandust ja autoreid tutvustavat ingliskeelset veebilehte, 
suurendada tõlkekatkendite arvu;

• avaldada kirjanikke ja illustraatoreid tutvustavaid trükiseid, koostada uus kataloog 
“Children’s Books from Estonia”;

• aidata Eesti lastekirjanikel ja -illustraatoritel tutvustada oma loomingut ja raamatuesitlusi 
välisriikides toimuvatel messidel ja festivalidel;

• osaleda eesti lastekirjandusega raamatumessidel Bolognas, Londonis, Frankfurdis ja 
Helsingis;

• eksponeerida jätkuvalt illustratsiooninäitusi välismaal;

• luua koostöösuhteid väliskirjastajatega lastekirjanduse väljaandmiseks välismaal, kutsuda 
olemasolevaid partnereid suhete hoidmiseks külaskäigule Eestisse.
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LISA 1. NÄITARVUD

1. KOGUD
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

1. Kogud kokku teavikuid (füüsiliste 
üksuste arv)

59 090 60 868

1.1 sh teabetalituse kogud “ 20 751 21 683
1.1.1 sh trükised kuni 1945 “ 5 350 5 382
1.2 sh lugejateeninduse kogu “ 30 141 30 810
1.3 sh muud kogud “ 2 848 2 993

2. ELEKTRONKATALOOG
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

2.1 Elektronkataloogi sisestatud nimetusi 33 650 34 699
2.2 Elektronkataloogi sisestatud eksemplare 59 090 60 868

3. RAAMATUKOGU KASUTAMINE
3.1 Raamatukogu tavakasutus

Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014
3.1.1 Registreeritud kasutajad Aruandeaastal regist-

reeritud lugejate arv
1 974 1 935

3.1.2 Külastusi Arv 34 053 36 826
3.1.2.1 sh teabetalitus “ 620 587
3.1.2.2 sh lugejateenindus “ 17 394 20 463
3.1.2.3 sh üritused “ 16 039 15 776
3.1.3 Laenutusi “ 54 166 53 238
3.1.3.1 sh teabetalitus “ 1 886 2 166
3.1.3.2 sh lugejateenindus “ 52 280 51 072
3.1.4 Teatmeteenindus Päringute arv 384 387
3.1.4.1 sh teabetalitus “ 135 132
3.1.4.2 sh lugejateenindus “ 169 140
3.1.4.3 sh elektrooniline 

teatmeteenindus
“ 80 115

3.1.4.3.1 sh teabetalitus “ 80 105
3.1.4.3.2 sh lugejateenindus “ 0 10

3.2 Elektroonilise raamatukogu kasutamine: Raamatukogu e-teenused
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

3.2.1 Veebilehe külastusi e-külastuste arv 50 500 87 208
3.2.2 e-kataloogi kasutus pöördumiste arv 236 169 520 134
3.2.3 Lugejakohti arv 15 15
3.2.4 Lugeja arvutitöökohad

sh Internetiühendusega
sh klienditerminale

“ 2
2
0

1
1
0

3.2.5 Kasutaja käsutuses olevate 
printerite arv

“ 1 1

3.2.6 Personali arvutitöökohad “ 14 15

4. ENNISTAMINE JA KÖITMINE
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

4.1 Ennistatud köiteid Köidete arv 8 15
4.2 Köidetud ajakirju Köidete arv 0 13
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5. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

5.1 Uurimistöö teemasid Arv 1 1
5.2 Arendusprojekte “ 2 1
5.3 Töötajate publikatsioone “ 16 13
5.4 Teadusväljaanded, monograafiad “ 0 2
5.5 Seminarid, teabepäevad “ 6 18
5.6 Ettekanded konverentsidel “ 17 1

6.ÜRITUSED
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

6.1 Laste loomekonkursid Arv 1 1
6.2 Käsikirjade konkursid 

täiskasvanutele
“ 2 2

6.3 Kirjandusüritused lastele “ 255 303
Raamatukogutunnid “ 123 119
Mudilastunnid “ 62 63
Sõnakamber “ 32 33
Ulmeklubi “ 9 6
Teematunnid “ 29 82

6.4 Muud üritused lastele “ 212 215
Perehommik “ 31 29
Kunstikamber “ 90 103
Lastehommik “ 23 20
Sünnipäevad “ 22 20
Kontserdid “ 18 28
Teemapidu “ 28 9

6.5 Raamatuesitlused “ 11 6
6.6 Täiskasvanute õppekäigud “ 15 15
6.7 Maja ekskursioonid “ 6 7

7. KIRJASTAMINE
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

7.1 Trükis avaldatud Nimetusi 5 4
sh teadusväljaandeid “ 0 1
sh bibliograafianimestikke “ 0 0
sh info- ja muid väljaandeid “ 5 3

Ajakiri Nukits Numbreid aastas 1 1

8. NÄITUSED
Jrk nr Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

8.1 Näitusi
sh raamatu väljapanekuid
sh kunstinäitusi
sh rändnäitusi

Arv 89
33
19
37

86
31
22
33
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9. PERSONAL
Jrk. nr. Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

9.1 Ametis töötajaid Arv 18 18
sh raamatukoguhoidjaid “ 11 8
sh kvalifitseeritud spetsialiste “ 7 8
sh teisi töötajaid “ 0 2

9.2 Koosseisulisi ametikohti “ 16,5 17
sh raamatukoguhoidjaid “ 11 8
sh kvalifitseeritud spetsialiste “ 6 7
sh teisi töötajaid “ 0 2

9.3 Raamatukoguhoidjaid hariduse järgi “
9.3.1 sh kõrgharidusega “ 11 8

sh raamatukogundusliku kõrgharidusega “ 9 7
sh rakenduskõrgharidusega “ 1 1

9.3.2 keskharidusega “ 0 0

10. RUUMID
Jrk. nr. Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

10.1 Raamatukogu põrandapind Ruutmeeter 1001,4 1001,4
sh kasulik pind “ 775,5 775,5
sh hoidlad “ 225,9 225,9

11. EELARVE (võimalikud muutused vastavalt raamatupidamise tulude ja kulude artiklite arvestusele)
Jrk. nr. Nimetus Arvestusüksus 2013 2014

A Kulud kokku (a1+a2) EUR 361,0 462,4
a1 Jooksevkulud “ 361,0 455,4
a1.1 Tööjõukulud “ 248,5 276,4
a1.2 Komplekteerimiskulud “ 11,8 19,0
a1.3 Infotehnoloogiakulud “ 4,9 13,0
a1.4 Rent, kommunaalteenused “ 64,6 63,8
a1.5 Muud kulud “ 31,2 83,2
a2 Investeeringud põhivarasse “ 0 7
a2.1 Ehitiste soetamine, kapitaalremont “ 0 0
a2.2 Investeeringud infotehnoloogiasse “ 0 7
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LISA 2.  ETTEKANDED, LOENGUD

Eesti lastekirjanduse aastakoosolek (5.03., Tallinn)
• „Kuidas meie lastekirjanduses asjad käivad”. Eesti lastekirjandus 2013 (Jaanika Palm)
• „Seest suurem, kui pealt paistab”. Tõlkekirjandus lastele 2013 (Krista Kumberg)
• „Terad ja sõklad”. Eesti lasteraamatuillustratsioon 2013 (Viive Noor)

II Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorum „Kas laps loeb?” (3.04., Tallinn)
• Tähelepanekuid eesti uusimast lastekirjandusest (Jaanika Palm)

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi kevadpäevad „Lugemise ja loomise keel” (5.04., Tallinn)
• Meie muutuv noortekirjandus – tendentsid, teosed, autorid (Jaanika Palm)

Algupärase lastekirjanduse päev „Kirjandus kui vaateaken: kuidas paistab laste ja noorte 
kirjandus” (16.04., Tartu)

• Meie kirju lastekirjandus (Jaanika Palm)
Tartu Ülikooli korraldatud väliseesti õpetajate suvekoolitus (25.06., Ojako)

• Loeng-seminar „Viimase viie aasta eesti lastekirjandus” (Jaanika Palm)
Euroopa professionaalse nukukunsti festival (03.09., Riia)

• Eesti Lastekirjanduse Keskuse tegevus (Viive Noor)
Seminar „Laps kirjanduses 2” (21.10, Tallinn)

• Põhjamaade lastekirjanduse tõlked taasiseseisvas Eestis (Jaanika Palm)
Õpetajate Maja algõpetuse ainesektsiooni koolituspäev (22.10., Tallinn)

• Muutunud maailm ja isemoodi lasteraamatud (Viive Noor)
• Raamatu- ja teematundidest Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Katrin Tõnisson)
• Uuemast eestikeelsest lasteraamatust ja selle lugemisest (Anne Kõrge)

ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäev (17.11., Tallinn)
• Tähelepanekuid värskest lastekirjandusest (Jaanika Palm)

Lõuna-Eesti noorte kirjanduse ja keele laager „Värvikas ja täpne tõlge” (25.11, Vastseliina)
• 21. sajandi tõlkenoorteraamatud (Jaanika Palm)

Anne Kõrge
Loengud uuemast lasteraamatust ja laste lugemisest

• Tallinna Ülikooli täiendõppe üliõpilased (08.01, 28.03, 23.10, Tallinn)
• Harjumaa raamatukoguhoidjate õpipäev (15.04, Tallinn)
• Tallinna Tuule lasteaia õpetajad (24.09, 01.10, Tallinn)
• Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad (26.09 Jõhvi, 20.11, Tallinn)
• Kose Gümnaasiumi algklasside õpetajad (07.10, Kose)

Viive Noor
• Maailma illustratsiooni uuematest trendidest (30.10., ELK ulmeklubi)
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LISA 3.  PUBLIKATSIOONID

Kaldmaa, Kätlin. Kui kokku said üks eesel ja üks ahv // Postimees : AK : arvamus, kultuur (2014) 20. 
sept., lk. 9. Arvustus: Ville Hytönen. Eesliköhv köösliahv.

Kaldmaa, Kätlin. Meretaguseid sõnumeid // Eesti Päevaleht (2014) 29. dets., lk. 14. Arvustus: Tove 
Jansson. Sõnumid.

Kaldmaa, Kätlin. Raamatumessist saunani // Sirp (2014), 24 okt., lk. 25. Frankfurdi raamatumessist, 
sh eesti lastekirjandusest.

Kaldmaa, Kätlin. Tegi tööd ja armastas // Postimees (2014) 9. aug., lk. 11. Tove Janssonist.

Kaldmaa, Kätlin. Tüdruk, kes oskas kaduda // Eesti Ekspress (2014) 6 aug., lk. 38. Arvustus: Salla 
Simukka. Punane nagu veri.

Kaldmaa, Kätlin. Viron lastenkirjallisuuden porkkanat ja kaalit // Helmi: Virolaisen kirjallisuuden 
viikko, ISSN 2342-1029. (2014) n:o. 1, s. 11-14.

Palm, Jaanika. Edgar Valteri maailm // Postimees (2014) 9. juuni, lk. 14. Arvustus: Edgar Valter. Laste-
raamatute illustratsioonid 1948-2005. Koostaja Krista Kumberg.

Palm, Jaanika. Kuidas meie lastekirjanduses asjad käivad?: Eesti lastekirjandus aastal 2013: // Sirp 
(2014) 7. märts, lk. 20.

Palm, Jaanika. Lapsikud onud-tädid eesti uuemas lastekirjanduses // Eesti Lastekirjanduse Keskuse 
toimetised 5. Tallinn, 2014, lk. 36-52.

Soone, Triin. Krimisarjad – laste lemmikud: [intervjuu] / üles kirjutanud Nataly Koppel // Õhtuleht 
(2014) 22. nov., lk. 28-29.

Undrits, Tiina. Maailm vajab kangelast // Postimees : AK : arvamus, kultuur (2014) 5. apr., lk. 9. 
Arvustus: James Dashner. Labürindijooksja.

Undrits, Tiina. Teravaid elamusi pakkuv raamat // Postimees : AK : arvamus, kultuur (2014) 22 veebr., 
lk. 8. Arvustua: Ransom Riggs. Miss Peregrine’i kodu ebaharilikele lastele.

Undrits, Tiina. Viletsa alguse kiuste // Postimees : AK : arvamus, kultuur (2014) 21. juuni, lk. 7. 
Arvustus: Neil Gaiman. Kalmisturaamat.
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LISA 4. NÄITUSED

Kunstinäitused
1. Läti kunstniku Gundega Muzikante isikunäitus (17.01.-28.02.)
2. Läti kunstniku Ilze Dambe isikunäitus (17.01.-3.02.)
3. Tallinna XVI Graafikatriennaali laste- ja noortenäitus „Kirjaoskus/Kirjaoskamatus” (4.02.-

28.02.)
4. Svetlana Mäe siidimaalide näitus (4.03.-5.05.)
5. Marianna Ratineri näitus „Minu väike kollektsioon” (28.02.-31.03.)
6. Anna Davidenko näitus „Minu väike kollektsioon” (28.02.-31.03.)
7. Resa Tiitsmaa isikunäitus „Päevasüda” (8.04.-9.06.)
8. Piret Mildebergi isikunäitus „Eesti mütoloogia. Pildid ja pirrumannid” (7.05.-23.06.)
9. Autorinukkude, -karude ja -prosside näitus „Imeline suvi” (9.06.-11.07.)
10. Jaapani nukukunstniku Kimiko loomingu näitus (9.06.-29.08.)
11. Iisraeli kunstniku Lena Revenko isikunäitus „Vaata ma vaatan” (25.06.-29.08.)
12. Eesti illustraatorite väike näitus „Killukesi loomingust” (25.06.-29.08.)
13. Anna Babošina (Jekaterinburg) autorinukkude näitus „All you need is love” (12.08.-27.09.)
14. Poola kunstniku Agnieszka Żelewska isikunäitus „Sõidavad, sõidavad mõmmikud” (2.09.-

27.09.)
15. Poola kunstnike Aleksandra ja Daniel Mizieliński näitus „D.I.S.A.I.N” (2.09.-2.11.)
16. Anne Linnamägi isikunäitus „Unerong” (29.09.-1.11.)
17. Norra kunstniku Thore Hanseni isikunäitus „Norra fantaasiad” (4.11.-30.11.)
18. Eesti illustraatorite „Väike õuduste näitus” (4.11.-30.11.)
19. Moskva kunstniku Natalja Veltšinskaja isikunäitus „Linnud” (11.11.2014-28.03.2015)
20. Autorikarude näitus „Bambolina rändtsirkus” (11.11.-4.12.)
21. Maara Vindi isikunäitus „Üllas roos” (4.12.2014-9.01.2015)
22. Autorikarude näitus „Vasaku jalaga karu” (15.12.2014-31.01.2015)

Raamatunäitused
1. 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2013
2. Tove Jansson 100
3. Piret Raud tõlkes
4. Häid pühi!

Raamatuväljapanekud raamatukogus
1. Spordiga läbi aasta (6.01.)
2. Meisterdame koos lastega (20.01.)
3. Pitsid ja satsid (3.02.)
4. Kodulugu (17.02.)
5. Ilusa emakeele kõla (7.03.)
6. Vaheajale raamatuga (15.03.)
7. Aprill! (1.04.)
8. Muna, muna, muna! (14.04.)
9. Mängude maailm (21.04.)
10. Koomiksiga või koomiksita (28.04.)
11. Minu kallis ema (7.05.)
12. Köögis koos lastega (12.05.)
13. Muhe memm ja väike aednik (19.05.)
14. Maailma avastamas (9.06.)
15. Detektiivilood (16.06.)
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16. Puudutuse aeg (30.06.)
17. Kuratlikult kuum koolivaheaeg (28.07.)
18. Tove Jansson 100 (7.08.)
19. Cool kool (28.08.)
20. Edgar Valteri maailm (12.09.)
21. Vahva teadus (22.09.)
22. Kiusamisest vaba kool (10.10.)
23. Salapärane fantaasiamaailm (23.10.)
24. Põhjamaade legendid (4.11.)
25. Saurusekütid (17.11.)
26. Imeline jõuluaeg (1.12.)
27. Liulood (29.12.)

Rändnäitused
Eesti ja Ungari illustraatorite ühisnäitus „Ristipidi lood. Mese itt, mese ott”

• Petőfi Kirjandusmuuseum, Budapest (8.10.2013-28.02.)
• Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged (18.03.-30.04.)
• Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Rómer-terem, Györ (11.05.-31.08.)
• Bèkèscsaba (september)

Tallinna 4. rahvusvaheline illustratsioonitriennaal (TIT 2013)
• Laagri kooli raamatukogu (13.03.-18.04.)
• Saare Maakonna Keskraamatukogu, Kuressaare (juuni-juuli)
• Viljandi Linnagalerii (5.11.-2.12.)

Rahvusvaheline illustratsiooninäitus „Meremuinasjutud”
• Szczecini nukuteater „Pleciuga” (Teatr Lalek „Pleciuga”), Szczecin (31.01.-17.03.)
• Kielce Kultuuridialoogide muuseum (Muzeum Dialogu Kultur - oddziale Muzeum 

Narodowego w Kielcach), Kielce (1.04-27.04.)
• Euroopa Muinasjutukeskus Pacanówis (Europejski Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w 

Pacanowie), Pacanów (31.05.-30.06.)
Tapa Linnaraamatukogus

• Hanna Karaleva ja Alexander Demidov (24.04.-30.05.)
• Viive Noor „Öine jalutuskäik” (25.09.-30.10.)
• Lena Revenko „Vaata ma vaatan” (17.11.-30.12.)
• Piret Mildeberg „Eesti mütoloogia” (20.11.2014-10.01.2015)

Saare Maakonna Keskraamatukogus
• Hanna Karaleva (3.02.-15.03.)
• Grimmide muinasjuttude näitus (17.03.-25.04.)
• Svetlana Mäe siidimaalid (mai - juuni)

Kondase Keskuses Viljandis
• Hanna Karaleva (19.03.-13.04.)

Iloni Imedemaal Haapsalus
• Viive Noor (11.01.-31.03.)
• Poola näitus „D.I.S.A.I.N” (4.02.-30.03.)
• Anne Linnamägi „Unerong” (aprill - mai)
• Lena Revenko (3.09.-26.10.)

Kiili raamatukogus
• Anne Linnamägi „Unerong” (koopiad) (17.02.-21.03.)

Jüri raamatukogus
• Anne Linnamägi „Unerong” (koopiad) (26.03.-09.05.)

Saue linnaraamatukogus
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• Anne Linnamägi „Unerong” (koopiad) (2.09.-20.12.)
Harju Maakonnaraamatukogus Keilas

• Viive Noor (6.05.-31.05.)
Laagri kooli raamatukogus

• „Haneema nägemused” (Perrault) (4.02.-28.02.)
Eesti illustraatorite valikekspositsioonid

• Euroopa professionaalse Nukukunsti festival, Riia (2.09.-9.09.)
(Osalesid Sveta Aleksejeva, Katrin Ehrlich, Regina Lukk-Toompere, Jüri Mildeberg, Viive Noor, 
Catherine Zarip)

• Esimene Riia pildiraamatute kvadriennaal „Pildi lugu” (2.04.-2.05.)
(Osalesid Katrin Ehrlich, Enno Ootsing, Anne Pikkov, Piret Räni, Urmas Viik)
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