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LUGUSID KALENDRILINNAST
Olen alati armastanud raamatuid.
Lugemine on kuulunud mu lemmiktegevuste hulka ning raamatud kujutanud endast pigem sõpru ja seltsilisi, kellega koos mõnusalt aega veeta.
Lisaks sellele, et juba mõnda aega
moodustavad raamaturiiulid mu argipäevainterjööri (töötan koolis raamatukoguhoidjana), olen avastanud
enda jaoks ka kirjutamise põneva
maailma.
Esimese raamatukäsikirja saatsin kirjastuse Tänapäev noorsooromaani võistlusele 2009. aastal. Mu
töö märgiti ära ja 2011. aastal nägi
ilmavalgust noorteraamat „Vaarao
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20 aasta eest asus zooloog Mark Carwardine teedrajavale ekspeditsioonile koos Douglas Adamsiga,
kes on kirjutanud „Pöidlaküüdi reisijuhi galaktikasse”. Koos rännati maailma enimohustatud loomade
otsinguil mööda maailma. Nüüd, pärast sõbra lahkumist, kordab Mark sama teekonda Douglase lähema sõbra, Briti koomiku Stephen Fryga ning vaatab,
kuidas kõigil neil loomadel praegu käpp käib.
Selle reisi põhjal valmis BBC populaarne telesari „Viimane võimalus näha” ning selle valmimisest räägibki nende samanimeline raamat.
Tööjaotus on sama mis kakskümmend aastat
tagasi: Marki ülesanne on otsida üles ohustatud
liigid ning kirjeldada loodusteadlase pilguga neid
ja nende praegusi elutingimusi, Stepheni osaks
jääb kirjeldada seda otsimise ja leidmise protsessi
läbi asjatundmatu ja looduskauge tavainimese silmade. Tõsi, Stepheni puhul on tegemist muidugi
tavapärasest kordades teravmeelsema inimesega.
Nii ongi selle omapärase reisikirja juures nautimisväärne nii kogu see teave, mida looduse ja loomade kohta saame kui ka reisimeeste uskumatud
juhtumised ja arutelud, vürtsitatud rohke koguse
Briti huumoriga.

Õnnitleme Narva 6. kooli õpetajat
ja meie autorit Tereza Filippovat
Puškini preemia 2013 (kategooria
„Vene keel emakeelena“) puhul.

Märtsis jõuab väikeste lugejateni esimene eestikeelne raamat ühelt Rootsi tuntumalt kirjanikult Ulf Starkilt.
Tema raamatuid on tõlgitud enam kui
25 keelde, kuid üllataval kombel pole
seni veel midagi ilmunud eesti keeles.
Ulf Stark (1944) alustas oma kirjanikukarjääri juba 1970. aastatel, kuid
lastele pühendumist võib arvestada
aastast 1984. Praeguseks on ta kirjutanud üle 30 raamatu, kuid ka tele-,
ﬁlmi- ja teatritekste. Stark on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas
ka Hans Christian Anderseni lastekirjanduspreemia eridiplomi (2000).
Kirjanikku on tihti nimetatud Astrid
Lindgreni mantlipärijaks.
Ulf Starki raamatuid iseloomustab selge ja arusaadav stiil, ta räägib
asjadest (ka kõige keerulisematest)
ausalt ja otsekoheselt. Tema lugudest
õhkub soojust ja armastust, ta näib
mõistvat nii laste kui ka täiskasvanute mõttemaailma. Kirjanik julgeb

MARGIT SARAPIK,
autor

rääkida lastega (nii suuremate kui
ka väiksematega) rõõmsatest ja kurbadest sündmustest, inimestest ja
nende omavahelistest suhetest. Starki raamatud on alati inimlikud, sügavad, optimismi süstivad.

Kirjastus Koolibri otsustas esimesena tuua väikeste lugejateni raamatu „Täitsapoiss“. See lõbus lugu
räägib poisi ja tema suhetest kahe
vanaisaga, nende tõekspidamistest ja
ellusuhtumisest. Poisid, isad, vanaisad ja mehed on tihti Starki tegelasteks. Ilmselt on need suhted kirjanikule väga hingelähedased, ta ise
kaotas ema kuueaastaselt. Poistele
vajalikku „meestejuttu“ kohtab lastekirjanduses aga harva. „Täitsapoiss“
on natuke ﬁlosooﬁline, kuid samas
väga dünaamiline, seiklusi ja vigureid täis lugu.
Raamatu toredat sisu toetavad
Soome armastatuima raamatuillustraatori Markus Majaluoma kõnekad pildid. Kunstnik on töötanud
joonisﬁlmis ning teinud pilte lasteraamatutele. Tema raamatud on pälvinud mitmeid auhindu. Stark ja
Majaluoma on koos avaldanud palju
raamatuid.

„SUPIPOTIKARNEVALILE” LASTEKAITSE LIIDU HEA RAAMATU
MÄRK!
lasteraamat õpetab õigeid
väärtusi ja näitab nende
rakendumist elus lapsele
arusaadaval viisil. Nii aitab
hea lasteraamat täita lastekaitse eesmärke ja kes muu
kui Lastekaitse Liit peab
nii hindamatu abilise teiste
hulgast üles leidma,” ütleb
MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots.
Kord aastas hindavad
lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed üle Eesti kuni 12-aastastele mõeldud raamatuid.
Ekspertide seas on Eesti Lastekirjanduse Keskus,
Eesti Lugemisühing, Tallinna Ülikool, lasteraamatukogude töötajad ja õpetajad.
Hea lasteraamat:

„Keelepaun” on gümnaasiumi eesti keele ülesannete kogumik, mis aitab õppimise teha mänguliseks ning mitmekülgseks. Eelkõige sobib see
lisamaterjaliks kursuste „Keel ja ühiskond” ning
„Praktiline eesti keel I” juurde.
Osa kogumiku ülesandeid on küsimuste vormis ja viktoriinilaadsed, osa mahukamad ja eeldavad põhjalikumat uurimist. Ei puudu ka eri tüüpi
ristsõnad. Eraldi rubriiki on paigutatud loovülesanded, mis on välja pakutud ennekõike ideena.
Kogumiku lõpus on võti, et oleks võimalus oma
teadmisi kohe ka kontrollida.

Nii nagu see elus ikka käib. Huumor
ja head sõbrad aitavad aga alati.
Sidumine muinasjutumaailmaga
andis mulle kirjutades teatava vabaduse – kõik ei pea siis ilmas olema nii
hirmus realistlik ja tavaline. Tahtsin,
et igas jutus oleks sees mingi väike
kiiks, mis tooks muige lugeja näole.
Samas põimisin juttudesse sisse tänapäeva eesti laste igapäevaelu tegevusi koolis ja kodus ning sidusin
meie rahvakalendri kommetega.
„Kalendrilinna lugudele” joonistas
vahvad ja humoorikad pildid kunstnik Joonas Sildre ning raamatu toimetas Meelis Lainvoo.

PALJU ÕNNE! ULF STARK LÕPUKS KA EESTI KEELES

MTÜ Lastekaitse Liidu eestvedamisel valisid lastekirjanduse eksperdid 2012. a ilmunud uudiskirjanduse
seast taas kord välja parimad lasteraamatud.
Lasteraamatuid ilmub palju. Vanematel on raske eristada nende
hulgast väärtkirjandust. Seepärast
hakkas MTÜ Lastekaitse Liit 2009.
a kevadel välja andma „Hea raamatu” märki, mis aitab lapsevanematel
uudiskirjanduses orienteeruda. „Hea
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Silmaringi- ja loovülesandeid gümnaasiumis

leidmine”. Minu teine raamat „Kohtumine sündmuste horisondil” ilmus
2012. aastal.
„Kalendrilinna lood” sündis mu
peas ja arvutis mõne kuuga. Korraga ilmusid ei tea kust mu ellu 12 naljakat tegelast – Kalendrilinna lapsed.
Nad olid justkui tavalised lapsed, aga
samas päris pesuehtsad fantaasiamaailma viljad. Juba nende nimed –
Jaanuar, Veebruar, Märts jne – viitavad väljamõeldisele. Tegemist on
Kalendrilinna kooli kaheteistkümne
lapsega – kuue poisi ja kuue tüdrukuga, kelle tegemisi ühe aasta jooksul raamat kirjeldab. Need lapsed
võtavad sageli ette midagi põnevat,
kord nad õnnestuvad oma tegemistes ja teine kord jälle ebaõnnestuvad.

* Näitab, kui mitmekülgne on maailm
* Pakub lugemisel huvi ja innustab
last edasi lugema

* Ei sea ealisi piiranguid, on huvitav
nii lapsele kui vanemale
* On kaunilt kujundatud
* Arendab kujutlusvõimet
* Inspireerib
* Äratab uudishimu

2012. aasta parimaks tunnistati ka
Jaanus Vaiksoo „Supipotikarneval”,
millele on pildid joonistanud Kaspar
Jancis.
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