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Veidi arve:

2017 2018 Muutus %

Elanike arv Eestis 1 354 9341 359 780 0,4 %

sh. lapsi vanuses 1-
14 200 483 202 231 1,1%h

Raamatukogu 
kasutajate arv 349 590 353 005 1 %

sh. laste arv 95 039 97 880 3 %

Külastuste arv 5 583 3995 482 878 -1,8 %

sh. laste külastuste  
arv 1 538 1191 550 917 0,8 %

Allikad: M.Jõgi

Kultuuriministeerium, 

Statistikaamet



Laste osakaal raamatukogu 
kasutajatest 2018.aastal:

Kasutajatest lapsi 28%

Laste laenutusi 13,4 %

Laste külastusi 28%

Allikas: M.Jõgi, 
Kultuuriministeerium



Laste- ja noortekirjanduse

komplekteerimine

Kogude komplekteerimine - kogukonna laste
ja noorte lugemiseelistused

 Eelarve, koostöö teiste piirkonnas asuvate
raamatukogudega

Järelkomplekteerimine, sooduspakkumised

Lastekirjanduse keskuse soovitused

Riiklik lastekirjanduse lisafinantseerimine

I



Aasta märksõnad:

 Vabariigi aastapäev- Eesti 100

 Euroopa kultuuripärandi aasta

 Põhjamaade kirjanduse nädal

 Kohtumised lastekirjanike ja illustraatoritega 

 XIV Nukitsa konkurss

 Suvised lugemisprojektid

 Koostöö kogukonnaga (haridusasutused, huvikeskused, 

noortekeskused, muuseumid, kogukonna keskused , lapsevanemad) 

 Vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamine ja läbiviimine 



Vabariiklikud ja maakondlikud 

ettevõtmised

 Ettelugemispäev „Kus hundist räägitakse“

 Rahvusvaheline luulefestival „Luulesõit“

 Rahvusvaheline eksliibriste kujundamise konkurss

 Festival Avatud mänguväljad 

 Laste-ja noorte kirjandusfestival 

 Lastekirjanike tuur 

 Vabariiklik filmifestival „Kino maale“

Maakondlikud etlusvõistlused 

Maakondlikud erinevad viktoriinid, mälumängud, 

luulekonkursid



Alustame pisipõnnidest ja mudilastest

 Väikelaste kokkusaamised raamatukogus - jutulaupäevad, pisipõnni ja 

mudilastunnid kodustele lastele, ettelugemistunnid peale lasteaiapäeva

 Raamat lasteaeda! (Võru, Viljandi, Rakvere,Valga)

 Koolieelikute tutvumiskäik raamatukokku

 Teematunnid – raamatud ja lasteaia õppetegevuses käsitletav teema

 Mudilastele jutu-ja muinasjututunnid, jutuhommikud, jututeatrid

 Lasteaia laste tööde ülevaatenäitused ja väljapanekud

 Flaierid, soovitusnimestikud lastevanematele, lasteaiaõpetajatele 

koostatud nimestikud uuemast lastekirjandusest

 Pisike puu – kinkeraamatute üleandmine raamatukoguhoidjate poolt



I, II  kooliaste- kõige vastuvõtlikum 

sihtrühm 

 Tutvumiskäigud raamatukokku, teematunnid

 Kohtumised kirjanike ja illustraatoritega

 Ettelugemised

 Kirjandus - ja  muinasjutuhommikud, -õhtud

 Lugemisringid, lugemiskoerad

 Õhtu - ja öölugemiste maratonid

 Raamatukogumängud (Sulg ja Silm Hiiumaal),

otsimismängud

 Õpioskuste olümpiaadideks ettevalmistamine



III kooliaste –

 Laste sotsiaalsete oskuste õpitoad

 Erinevad viktoriinid, mälumängud

 Kirjanikud ja nende loomingu tutvustamine

 Kirjandusülevaated

 Infootsingud andmebaasidest ja teatmeteosed, õpikeskkondade 

Kahoot ja Hot Potatoes kasutamine

 Teemanädalad, kohtumised erineva elualade inimestega

 Õpioskuste olümpiaadideks ettevalmistamine

 Keeleringid



Keskkond vaba aja veetmiseks-

„saame kokku raamatukogus“

Koolivaheajad

Suvemängudes osalemine

 Lauamängud, mängukonsoolid

 Filmiprogrammid

 Kasvulava projekt- raamatukogus on võimalik 
tegeleda huvipakkuvate tegemistega

Erinevad käelise tegevuse arendamise ringid, klubid, 
õpitoad



Projektid

 ERÜ projeketikonkurss „Raamatukogud-

muuseumid-noored“ saadud toetused

 Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetuse projekt 

valdadele

Maapiirkondadele suunatud filmifestival „Kino 

maale“- lastefilmide näitamine

 Rahalised toetused kohalikelt omavalitsustelt, 

ettevõtetelt, KULKA kohalikelt ekspertgruppidelt, 

hasartmängu nõukogult, isiklikud annetused, 

Ameerika Ühendriikide Saatkond 



Ja veel:

 Põgenemistuba raamatukogus

 Raamatukohvik

Muusika raamatukogus- kontserdid

Mustkunst raamatukogus

 Kokandustunnid

 Spordivahendite laenutamine (rulad)

 Laste sotsiaalsete oskuste õpetamise mängutoad

 Lastevanemate koolitus

 Raamatukogu piknik, lugemistunnid vabas õhus



Mõtteid aruannetest:

 Kooli või lasteaiaga ühise katuse all asumine annab raamatukogule 

eeliseid, negatiivset mõju avaldab maakoolide tühjenemine 

 Aktiivseim lugejagrupp on eel- ja algkooliealised lapsed. Teismelised 

veedavad raamatukogus vaba aega, kohtuvad sõpradega ja laenutavad 

enamuses vaid koolikohustuslikku kirjandust.  

 Raamatukogu poolt pakutavad üritused suurendavad laste külastuste arvu, 

kuid ei suurenda laenutusi.

 Õpetaja koostöö raamatukoguga on väga oluline

 Tunneme head meelt iga lapse üle, kes raamatukokku tee leiab. 



Tänan tähelepanu eest!


