EESTI LASTEKIRJANDUSE KESKUS
ARENGUKAVA AASTATEKS 2018–2022
Eesti Lastekirjanduse Keskus on lastekirjanduse valdkonnas kompetentsi- ja elamuskeskusena
ning eriala- ja lasteraamatukoguna tegutsev riigiasutus, mille põhiülesanne on vastavalt
põhimäärusele eesti lastekirjanduse arendamine, kogumine, säilitamine, uurimine ning
vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

1. MISSIOON
Toetada laste ja noorte kasvamist koos väärt kirjandusega.
Me väärtustame kirjandust, mis on last arendav ja suunav, professionaalselt kirjutatud ja
illustreeritud ning kvaliteetselt välja antud.
Missiooni elluviimine tugineb kolmele sambale:
•
•
•

Rikkaliku valikuga ja heal tasemel lastekirjanduse olemasolu
Lastekirjanduse laialdane kättesaadavus
Laste ja noorte lugemisharjumuse kujunemine

Vastavalt tegevuspõhise riigieelarve põhimõtetele on keskuse tegevused jaotatud neljaks
teenusvaldkonnaks: lastekirjanduse kompetentsikeskuse teenus, raamatukoguteenus,
lastekirjanduse elamus- ja hariduskeskuse teenus ning lastekirjanduse rahvusvahelistumise
toetamise teenus. Keskus määratleb strateegilisi eesmärke, indikaatoreid, olulisemaid tegevusi
ja eelarvet teenusvaldkondade lõikes.

2. VISIOON
Eestis antakse välja väga head laste- ja noortekirjandust, mis kõnetab noori1
lugejaid ja kujundab lugemisharjumust kogu eluks.
Raamatud pakuvad lastele huvi ja neid loetakse. Hea kirjandus avardab silmaringi, kujundab
suhtumist, tekitab kultuurihuvi ja loob eeldused igakülgseks arenguks. Raamat on lapse
üleskasvamise loomulik osa. Kõikidel Eesti lastel ja noortel on lihtne ligipääs raamatutele.
Laste lugema motiveerimiseks ja suunamiseks teevad kõik osapooled – autorid, kirjastajad,
raamatukaupmehed, raamatukoguhoidjad, õpetajad, lapsevanemad – tihedat koostööd.
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Vastavalt põhimäärusele pakub keskus lugemisvara valdavalt kuni 16-aastatele lastele ja teenindab kõiki lastekirjanduse huvilisi.
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Informatsioon uutest raamatutest on kõigile hõlpsalt kättesaadav, toimuvad kirjandusmängud,
lugemisprogrammid, loomekonkursid, näitused jm üle-eestilised üritused lastele ja noortele.
Lastekirjanduse keskuse maja on elamuslik ja inspireeriv koht, kuhu on alati soov tagasi tulla.
Siin kohtuvad huvitavad lood ja arendavad tegevused, mis kõnetavad ja aktiviseerivad noori
lugejaid. Keskus tutvustab ja tunnustab kirjanikke ja illustraatoreid, teeb koostööd kirjastajate
ja kirjanduse vahendajatega, nõustab lapsevanemaid, õpetajaid ja raamatukoguhoidjaid ning
esitleb ja esindab eesti lastekirjandust üle maailma.

3. VÄÄRTUSED
SÕBRALIKKUS
Hindame vastutulelikkust ja heatahtlikkust kõiges, mida teeme. See algab meie suhtumisest
oma töösse ja kolleegidesse. Usume, et hea sõnaga saab palju ära teha. Oleme sõbralikud oma
külaliste ja koostööpartnerite suhtes. Soovime, et keskuse külastuskogemus oleks kõigile
positiivne, asjalik ja vahetu.

KOOSTÖÖ
Missiooni elluviimiseks teeme koostööd paljude partneritega. Seetõttu väärtustame oma
tegevuses avatust ja koostöötahet. Väikese tööperega on võimalik suuri asju teha vaid siis, kui
kõik on valmis panustama ja kaasa lööma.

USALDUSVÄÄRSUS
Teeme oma tööd kire ja pühendumusega ning peame esmatähtsaks kvaliteeti ja
teadmispõhisust. Usaldusväärsus põhineb objektiivsusel ja professionaalsusel, Lastekirjanduse
keskus on kui kvaliteedimärk, mis annab kindlustunde partneritele ja ühiskonnas tervikuna.

ÕPPIMISVÕIME
Väärtustame uudishimu ja soovi end pidevalt täiendada ja arendada. Läheneme meie ees
seisvatele väljakutsetele loovalt. Soovime olla suunanäitajaks ja teejuhiks, oleme parema
tulemuse nimel valmis katsetama ja proovima.

4. HETKEOLUKORD
TUGEVUSED JA VÕIMALUSED
•

Keskus on kujunenud hinnatud ja tunnustatud kompetentsikeskuseks eesti
lastekirjanduse valdkonnas. Keskus teeb koostööd valdkonna asjatundjatega, nõustab
ja koolitab autoreid, kirjastajaid ja lasteraamatute vahendajaid . Keskuse
eksperthinnangud ja soovitused on autoriteetsed ja usaldusväärsed. Keskus tõstab
esile head lastekirjandust ning tunnustab kirjanikke, illustraatoreid ja kirjastajaid.
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•

Eesti lastekirjanduse tänane seis toetab laste lugemisharjumuse kujunemist varajasest
noorusest. Meie lastekirjandus on mitmekesine žanriliselt ja teemadelt ning raamatud
on valdavalt ilusad ja kvaliteetsed. Oma panuse selleks annavad ka Lastekirjanduse
keskuse ja kirjastuste koostöös korraldatavad loomekonkursid. Aastas kirjastatakse
Eestis kuni 800 nimetust lasteraamatuid, millest umbes 40% on algupärandid ja 60%
tõlkekirjandus. Meil ei ole ühte ja ainsat juhtivat lastekirjanikku ja illustraatorit, vaid
palju erinevas vanuses, ainuomase stiili ja originaalsete mõtetega autoreid. Mida
rohkem loojaid, seda kirjum üldpilt ning suurem võimalus, et iga raamatusõber leiab
just talle sobiva lugemisvara.

•

Keskuse hoone vanalinnas on kujunenud üheks olulisemaks Eesti lastekultuuri
keskuseks. Siin jagub tegevust eri vanuse ja huvidega lastele ja noortele. Keskust
külastab aastas üle 40 000 inimese. Pakutavad teenused ja tegevused on mitmekesised,
kuid alati fookusega kirjandusel. Siin asuvad raamatukogu, eesti lastekirjanduse
ajalugu tutvustav varakamber, illustratsioonigaleriid, saalid esinemisteks ja
tegelusteks.

•

Keskuse kogud on esinduslikud ja pakuvad väärtuslikku lugemisvara ja informatsiooni
nii erinevas vanuses lugejatele kui ka lastekirjanduse uurijatele ja spetsialistidele.
Keskuse kogudes on 2018. aasta seisuga üle 60 000 raamatu ja 3500
originaalillustratsiooni.

•

Keskuse üks olulisematest tegevustest on järjepidev lugemisharjumuse kujundamine ja
lastekirjanduse tutvustamine raamatu- ja teematundide, näituste, ürituste, loengute jm
viisil sõltuvalt sihtrühma vanusest ja huvidest. Hea koostöö toimib koolide ja
lasteaedadega, raamatukogudega, muuseumidega, noortekeskustega, huvikoolidega.
Me ei piirdu tegevustega ainult oma majas vaid keskus sõidab sageli külla ehk me
korraldame mitmeid sündmusi ja kohtumisi partnerite juures.

•

2017. aastal koordineeris keskus juhtivpartnerina laste- ja noorte kultuuriaasta
elluviimist. Teema-aasta raames korraldati Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud lastele suunatud ettevõtmiste sari Laste Vabariik, mille eesmärk oli
omakultuuri tutvustamine ja edendamine atraktiivses vormis. Laste Vabariik sidus
erinevaid valdkondi pakkudes lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja
kvaliteetset meelelahutust. Ettevõtmine haaras kõik Eesti maakonnad, sellesse kaasati
üle 250 koostööpartneri ning Laste Vabariigist sai osa üle 30 000 inimese.

•

Keskuse tööpere on tegevuste mahtu arvestades väike, kuid professionaalne. Siin
töötavad kompetentsed ja mitmekülgsed inimesed, kes jagavad oma teadmisi
lastekirjandusest ja -kultuurist.

•

Viimastel aastatel on keskuse üks prioriteet olnud rahvusvahelistumine ning eesti
lastekirjanduse ekspordi toetamine. Keskus on andnud välja autoreid ja nende
loomingut tutvustavaid teabematerjale, korraldanud välisriikides illustratsiooninäitusi
ja töötubasid ning osalenud rahvusvahelistel raamatumessidel ja kirjandusüritustel.
Seda kõike soovi ja sihiga aidata eesti kirjanikel ja kunstnikel luua kontakte
välispartneritega ning suurendada teoste tõlkimist võõrkeeltesse.
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VÕTMEPROBLEEMID JA OHUD
•

Laste lugemisharjumuste muutumine ja lugemishuvi vähenemine on probleemiks kogu
maailmas. Kuna info saamise viisid on viimase kümnekonna aasta jooksul oluliselt
muutunud, siis on üha keerulisem meelitada lapsi ja noori raamatute juurde. Samuti on
halvenenud laste ja noorte võime läbi töötada ja analüüsida pikemaid ja keerulisemaid
tekste. Täpsemad uuringud laste lugemisharjumuste trendide osas Eestis paraku
puuduvad.

•

Lastekirjanduse olukorda tuleb vaadelda osana kogu lastekultuurist, seda enam, et
lastekirjandus on sageli alustalaks teistele kultuurivaldkondadele, nagu film, teater,
kunst ja muusika. Eestis on mitmeid põnevaid ja harivaid lastele suunatud
kultuuriatraktsioone ja -programme, kuid seni on puudu terviklik valdkonnaülene
vaade. Meil ei ole ühtset, nii haridus-, kultuuri- kui ka sotsiaalvaldkonna vaatenurki
siduvat lastekultuuri arendamise süsteemi, mis tooks kokku eri osapooled ning looks
kõikidele lastele ja noortele võrdsed võimalused saada osa kultuurielust ja -tegevustest
üle Eesti.

•

Kuna Eestis ilmub lastekirjandust rohkelt, siis on selle hulgas ka madala kvaliteedi ja
harrastustasemega väljaandeid. Enim on meil puudu algupärastest teostest noortele
vanuses 10+. Samuti kohtab endiselt suhtumist, et lastekirjandus ei ole „päris
kirjandus“ ning pigem teisejärguline võrreldes täiskasvanutele mõeldud kirjandusega.
Sageli alahinnatakse illustratsiooni rolli lasteraamatutes. Olukorra parendamiseks
tuleb senisest veelgi enam tegeleda autorite ja kirjastajate nõustamise ja koolitamisega
ning rohkem lastekirjandusest ja illustratsioonist rääkida. Illustratsioonikunst on
kahjuks jäänud tagaplaanile, meil puudub süsteemne valdkonna uurimine,
terminoloogia ja statistika. Selle teostamiseks on keskusele vaja suuremat ressurssi nii
inimeste kui ka rahana.

•

Lastekirjandus ei ole Eestis lihtsalt kättesaadav ning raamatud ei ole lapse igapäevaelu
osa. Kuna raamatute kaanehind on kõrge, puudub raamatukogudel võimalus
komplekteerida piisavalt laia ja mitmekesist valikut laste- ja noortekirjandust ning
vajaka on eksemplaarsusest. Raamatute ostmine ei ole paljudele peredele
taskukohane. Lasteaedades ja kooliraamatukogudes on vähe uusi raamatuid.

•

Eesti autorite loomingu tõlkimine võõrkeeltesse on tagasihoidlik. Eestis puudub mujal
maailmas laialt tuntud välisagentide süsteem ning valdavalt kuuluvad varalised
õigused autoritele. Seetõttu ei esinda kirjastajad autoreid välisturgudel.
Lastekirjanduse keskuse roll on raamatute tutvustamine ja info vahendamine
väliskirjastajatele, kuid müügiläbirääkimisi peavad autorid ise ning edukus sõltub
palju nende endi teadmistest ja oskustest.

•

Keskuse missioon on teha lastekirjandus kättesaadavaks ja huvitavaks kõikidele
sihtrühmadele, kuid kahjuks ei võimalda keskuse maja juurdepääsu ratastooliga
külastajatele. Samuti peab senisest rohkem tähelepanu pöörama turistidele suunatud
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teenuste arendamisele. Keskuse asukoht vanalinnas ja turistide huvi loob selleks
vajalikud eeldused, mida seni pole piisavalt ära kasutatud.

•

Lastekirjanduse keskuse tööpere on väike, majas töötavad vaid põhitegevusega seotud
töötajad. Tugiteenused on kõik tsentraliseeritud või sisse ostetud. See seab töötajatele
suure koormuse ning sunnib sageli tegelema paralleelselt mitmete ülesannetega.
Rohkem ressurssi on vaja välissuhete ja kommunikatsiooniga tegelemiseks. Senisest
rohkem tuleb tähelepanu pöörata ka oskuste arendamisele ja võimaluste loomisele
uute tehnoloogiate kasutamiseks.

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

Visioon:
Eestis antakse välja väga head laste- ja
noortekirjandust, mis kõnetab noori lugejaid ja
kujundab lugemisharjumust kogu eluks.

Teenusvaldkond:
Lastekirjanduse
kompetentsi-keskus

Teenusvaldkond:
Raamatukoguteenus

Teenusvaldkond:
Elamus- ja
hariduskeskus

Teenusvaldkond:
Rahvusvahelistumine

Eesmärk 1:
Eestis antakse
iga aastaga välja
rohkem head
lastekirjandust

Eesmärk 2:
Keskuse kogud
on esinduslikud
ja kasutajatele
kättesaadavad
ning tagatud on
kogude säilimine

Eesmärk 3:
Üha rohkem lapsi
ja noori loeb
kirjandust ja
osaleb
kultuurilises
tegevuses

Eesmärk 4:
Eesti
lastekirjandust
tõlgitakse
võõrkeeltesse ja
kirjastatakse
välismaal

1. LASTEKIRJANDUSE KOMPETENTSIKESKUSE TEENUSVALDKONNA
STRATEEGILINE EESMÄRK: EESTIS ANTAKSE IGA AASTAGA VÄLJA
ROHKEM HEAL TASEMEL LASTEKIRJANDUST
Keskuse roll on aidata kaasa eesti laste- ja noortekirjanduse igakülgsele arengule. Tunnustame
ja tutvustame andekaid kirjanikke ja illustraatoreid, et loodaks rohkem heal tasemel
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originaalseid teoseid, nõustame kirjastusi, et nende väljaantavad raamatud oleksid
kvaliteetsed, tutvustame lastekirjandust, et valdkond oleks väärtustatud ja hinnatud.
Eesmärgi elluviimiseks teeme järgmisi tegevusi:
•
•
•
•
•
•
•

tunnustame ja auhindame autoreid;
viime läbi loomekonkursse kirjanikele ja illustraatoritele;
korraldame loomekonkursse lastele ja õpetame lastele loovkirjutamist läbi
huvitegevuse;
nõustame, koolitame ja tunnustame kirjastajaid ning anname kirjastamissoovitusi;
korraldame konkursse ja teeme koostööd väljaannete koostamisel;
osaleme õigusloomes ja riiklike arengukavade koostamises;
esitame autoreid riiklikele tunnustustele.

Suuremad ettevõtmised, arendustegevused ja uued algatused eesmärgi saavutamiseks:
•
•
•
•

loomekonkursside läbiviimine koos kirjastajatega;
nimeliste (nt E. Valter) preemiate asutamine valdkonna tipptegijatele;
loovkursuste ja -laagrite algatamine täiskasvanutele;
lastekirjanduse ja illustratsioonikunsti ajaloo uurimine ja talletamine.

Eesmärgi saavutamist mõõdame järgmiste indikaatoritega:
•
•
•
•
•
•

loomekonkursside arv;
konkurssidel tunnustatud ja avaldatud käsikirjade arv;
Eestis ühel aastal välja antud lastekirjanduse koguarv (nimetused ja tiraažid);
kvaliteetsete lasteraamatute osakaal (soovitusnimekirjas avaldatud nimetuste protsent
ilmunud nimetuste koguarvust);
loovkursuste ja nendes osalejate arv;
uurimisteemade, publikatsioonide ja ettekannete arv.

2. RAAMATUKOGU TEENUSVALDKONNA STRATEEGILINE EESMÄRK:
KESKUSE KOGUD ON ESINDUSLIKUD JA KASUTAJATELE KÄTTESAADAVAD
NING TAGATUD ON KOGUDE SÄILIMINE.
Heal tasemel lastekirjandus peab olema kõikidele kättesaadav sõltumata elukohast või pere
majanduslikest võimalustest. Selleks töötame kahel peamisel suunal: arendame edasi
lastekirjanduse keskuses asuvat Eesti kõige esinduslikumat lastekirjanduse ja
originaalillustratsioonide kogu ning nõustame Eesti raamatukogusid laste- ja noortekirjanduse
kogude komplekteerimisel.
Eesmärgi elluviimiseks teeme järgmisi tegevusi:
•
•
•
•
•
•

komplekteerime kogusid jooksvalt ja tagasiulatuvalt;
täiendame teabekogu temaatilise väliskirjanduse ja -perioodikaga;
ostame originaalillustratsioone;
analüüsime regulaarselt hoidlate kliimat ja teavikute seisundit;
restaureerime ja konserveerime kahjustunud teavikuid;
pakume lugeja huvidest ja soovidest lähtuvat raamatukoguteenust;
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•

koostame soovitusnimekirju ja nõustame raamatukogusid lastekirjanduse
komplekteerimisel.

Suuremad ettevõtmised, arendustegevused ja uued algatused eesmärgi saavutamiseks:
•
•
•
•
•

keskuse hoidlate renoveerimine ja hoiutingimuste parendamine;
teavikute restaureerimismahu suurendamine;
haruldaste teavikute ostmine oksjonitelt, koostöösuhete arendamine antikvaaridega;
teavikute komplekteerimine lugejateeninduse kogusse nõutaval tasemel;
koolitusprogrammide loomine raamatukogutöötajatele.

Eesmärgi saavutamist mõõdame järgmiste indikaatoritega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teavikute koguarv;
aastas soetatud teavikute arv;
desideraatide arv;
originaalillustratsioonide koguarv ja kogus esindatud kunstnike arv;
niiskuse % ja temperatuur hoidlates;
arhiivkogu teavikute restaureerimise maht aastas;
elektronkataloogis kirjeldatud teavikute arv;
raamatukogudele korraldatud koolituste ja nõustamiste arv;
keskuse raamatukogu lugejate arv;
keskuse kogude laenutuste ja vastatud päringute arv.

3. LASTEKIRJANDUSE ELAMUS- JA HARIDUSKESKUSE
TEENUSVALDKONNA STRATEEGILINE EESMÄRK: ÜHA ROHKEM LAPSI
JA NOORI LOEB KIRJANDUST JA OSALEB KULTUURILISES TEGEVUSES.
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. Me 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.
Eesmärgi elluviimiseks teeme järgmisi tegevusi:
•
•
•
•
•
•
•

korraldame kirjandusüritusi ja illustratsiooninäitusi;
teostame koostööprojekte Eesti ja välismaa organisatsioonidega;
oleme ise suurürituste algatajad ning teeme koostööd suurte festivalide ja ürituste
korraldajatega;
avaldame raamatute tutvustusi ja teeme koostööd meediaga;
korraldame õpipäevi õpetajatele ja raamatukoguhoidjatele;
korraldame üle-eestilisi konkursse ja võistlusi, viime läbi raamatu- ja teematunde ning
vabaaja tegevusi lastele ja noortele;
korraldame erialaseid konverentse ja seminare;
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•

koordineerime lastekirjanduse uurijate töörühma koostööd, uurime ja tutvustame
lastekirjanduse ajalugu, kujundame erialast terminoloogiat ning koostame statistikat.

Suuremad ettevõtmised, arendustegevused ja uued algatused eesmärgi saavutamiseks:
•
•
•
•
•
•

Nukitsa konkursi, kirjandusmängude, ettelugemise päeva, laste loovuslaagri jt
traditsioonide jätkamine ja arendamine;
muuseumite ja keskustega koostöös loodud koolivaheaja ja haridusprogrammide
jätkamine ja arendamine;
kommunikatsiooni ja meediasuhete arendamine;
rahvusvaheliste illustratsiooninäituste korraldamine, illustratsioonifestivali loomine;
raamatututvustuste avaldamise laiendamine;
üle-eestilise lugemisprogrammi käivitamine;

Eesmärgi saavutamist mõõdame järgmiste indikaatoritega:
•
•
•
•
•
•
•
•

keskuse külastuste arv;
üritustel ja programmides osalejate arv;
korraldatud ürituste ja koolituste arv;
korraldatud näituste arv;
avaldatud trükiste arv;
töötajate poolt tehtud ettekannete ja loengute arv;
avaldatud raamatututvustuste arv;
Eesti raamatukogude külastajate ja laenutuste arv laste- ja noorte osas.

4. LASTEKIRJANDUSE RAHVUSVAHELISTUMISE TEENUSVALDKONNA
STRATEEGILINE EESMÄRK: EESTI LASTEKIRJANDUST TÕLGITAKSE
VÕÕRKEELTESSE.
Eesti lastekirjanduse paremikul on vaieldamatult oma koht rahvusvahelisel kirjandusturul.
Eesti lastekirjanike unikaalsed lood ja illustraatorite omanäoline looming on väärt avaldamist
üle maailma. Keskuse ülesanne on aidata kaasa eesti lastekirjanduse tõlkimisele paljudesse
võõrkeeltesse. Selleks tuleb teha aktiivset turundustööd rahvusvahelistel kirjandusmessidel ja
arendada eesti keelest tõlkijate võrgustikku.
Eesmärgi elluviimiseks teeme järgmisi tegevusi:
•
•
•
•
•
•
•

tutvustame eesti autoreid ja nende loomingut;
koostame võõrkeelseid teabematerjale eri platvormidel;
loome koostöösuhteid väliskirjastajatega;
osaleme väljapanekutega välismessidel;
korraldame välismaal eesti kirjandust tutvustavaid üritusi;
vahendame autoreid välisfestivalidele;
koolitame autoreid, kirjastajaid ja tõlkijaid.

Suuremad ettevõtmised, arendustegevused ja uued algatused eesmärgi saavutamiseks:
•
•

eesti autoreid ja nende loomingut tutvustava infopanga loomine veebis;
välisturgude analüüs ja kontaktide loomine;
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•
•
•

proaktiivsete suhete loomine väliskirjastajatega ja vastastikuste külastuste
korraldamine;
koostöösuhete loomine esinduslike välisfestivalidega;
peakülalisena osalemine Bologna lasteraamatumessil.

Eesmärgi saavutamist mõõdame järgmiste indikaatoritega:
•
•
•
•
•

eesti autorite teoste tõlgete arv võõrkeeltesse;
riikide arv, kus eesti autorite teoseid on välja antud;
keelte arv, milles on eesti autorite teoseid avaldatud;
festivalidel ja messiprogrammides osalenud autorite arv;
kontaktide ja töökohtumiste arv väliskirjastajatega ja rahvusvaheliste organisatsioonide
esindajatega.

6. VÄÄRTUSPAKKUMINE SIHTGRUPITI

Peamised sihtgrupid

Peamised pakutavad teenused ja tegevused

Autorid (kirjanikud,
illustraatorid)

Loomekonkursside korraldamine kirjanikele ja illustraatoritele;
autorite nõustamine ja koolituste läbiviimine; konverentside,
seminaride ja infopäevade korraldamine; näituste koostamine;
õigusloomes ja riiklike arengukavade koostamises osalemine
autorite võimaluste parendamiseks; autorite esitamine
riiklikele tunnustustele; autorite loomingu tutvustamine ja
vahendamine nii Eestis kui välisriikides, sh rahvusvahelistel
raamatumessidel.

Kirjastajad (koostajad,
tõlkijad, toimetajad,
kujundajad)

Kirjastajate nõustamine, koolitamine ja tunnustamine;
kirjastamissoovituste jagamine; konkursside korraldamine ja
koostöö tegemine väljaannete koostamisel; lastekirjanduse
tutvustamine välismessidel; teabematerjalide koostamine;
erialasündmuste korraldamine.

Kirjanduse vahendajad
(raamatukoguhoidjad,
raamatumüüjad, õpetajad,
ajakirjanikud,
lapsevanemad)

Õpipäevade, koolituste ja seminaride korraldamine;
raamatukoguteenuse pakkumine; raamatusoovituste
koostamine ja avaldamine; kirjanduste vahendajate
nõustamine; koostööprojektide elluviimine lastekirjanduse
populariseerimiseks.

Valdkonna spetsialistid,
uurijad, õppejõud,
üliõpilased

Spetsialistide nõustamine ja koolitamine; erialakonverentside
ja sündmuste läbiviimine; juurdepääsu tagamine esinduslikele
kogudele; lastekirjanduse uurijate töörühma tegevuse
koordineerimine; lastekirjanduse ajaloo uurimine; erialaste
terminoloogia kujundamine; statistiliste andmete kogumine
lastekirjanduse valdkonnas.

9

Lugejad (lapsed kuni 16
eluaastat, noored,
täiskasvanud)

Raamatukoguteenuse pakkumine; lastekirjanduse teemaliste
näituste ja sündmuste korraldamine; koolituste ja õpitubade
läbiviimine; loomekonkursside korraldamine lastele;
mitmekülgsete lastele suunatud programmide ja vabaaja
tegevuste läbiviimine; kultuurisündmuste korraldamine
lastekultuuri terviklikuks arendamiseks Eestis.

Kultuuri- ja
kirjandushuviline
avalikkus

Raamatukoguteenuse pakkumine; näituste, kultuurisündmuste
ja koolituste korraldamine; soovitusnimekirjade koostamine
lastekirjanduse maailmas orienteerumiseks.

Turistid

Lastekirjanduse teemaliste näituste korraldamine; keskuse
hoone ja tegevuste tutvustamine; kultuurisündmuste
korraldamine ja mitmekülgsete tegevuste pakkumine.

Arengukava on koostatud 2018. aastal ja kinnitatud juunis. Arengukava lisana koostab keskus
igal aastal tegevuskava ja eelarve. Arengukava täitmist hinnatakse igal aastal, samuti
täiendatakse vajadusel iga-aastaselt arengukava hetkeolukorra analüüsi, eesmärke ja
olulisemaid tegevusi.
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