Kallis väike lugeja!
Loodame, et 18 lühikest piltidega illustreeritud lugu, mida me
nimetame miniraamatuteks, aitavad Sul kogeda lugemisrõõmu
ja paremini tutvuda meid ümbritseva mitmekesise maailmaga.
Maailmas elab mitmesuguseid inimesi ja selleks, et me saaksime
omavahel juttu puhuda, on väga tähtis näha ümbritsevat ilma
läbi teise inimese silmade, nö astuda teise inimese saabastesse.
Kui Sul tekib miniraamatuid lugedes küsimusi siis jaga neid
kindlastri lähedaste ja Sinu jaoks olulise täiskasvanud inimesega.
Miniraamatute autoriteks on 36 kirjanikku ja kunstnikku
Eestist, Lätist ja Leedust, keda ühendab armastus loomingu ja
lastekirjanduse vastu ning soov jutustada sulle senitundmatuid
lugusid.

Armas suur lugeja!
Nobeli kirjanduspreemia laureaat Olga Tokarczuk on öelnud, et
„ainult kirjandus laseb meil imbuda teiste hingega olendite ellu,
mõista nende tegutsemise põhjuseid, jagada tundeid, kogeda
nende saatust“. Need sõnad innustasid meid algatama projekti,
mille tulemuseks on 18 Baltimaade autorite miniraamatut,
mis käsitlevad erinevate inimõiguste, omavaheliste suhete
ja iseenda tundma õppimise teemaderingi. Kutsume
miniraamatuid lugema koos 6–10-aastaste lastega ja kui lood
on läbi loetud, vestlema kuuldu-nähtu üle, ärgitama elavat
arutelu, aitama lastel peegeldada enda ja teiste tundeid.
Siinkohal tulevad appi projektis osalenud lastepsühholoogi
koostatud küsimused ning lastekirjanduse spetsialisti kokku
pandud näpunäited, kuidas kasutada miniraamatuid lapse
loomingulisuse arendamiseks.

Armsad lastekirjandusepõllu
harijad ja asjatundjad!

Teie ees on esimene laiaulatuslik Baltimaade loomeinimeste –
kirjanike ja kunstnike loominguline koostööprojekt. Koguni 36 erineva
stiili, joone ja iseloomuga kunstiinimest sepistasid originaalsed
piltidega kujundatud lood, mis on mõeldud praegusaegses reaalsuses
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Lühikeste lugude vägi
Miniraamatud on nii pisikesed, ent kui palju on neis huvitavaid
lugusid, toredaid seiklusi ning elutarkust! Raamatud ei peleta
oma mahuga eemale ühtegi last, ent nii mõnigi neist võib aidata
väikesel inimesel lugemisrõõmu avastada.
Miniraamat on miniatuurne pildiraamat. Pildiraamatud on erilised
selle poolest, et lisaks sõnadele jutustavad nad lugu ka läbi
pildikeele. Tekst ja pildid koos loovad ühtse vahva jutuveste, mida
kumbki eraldi ei saaks luua. Seda kutsutakse sünergiaks. Või
lihtsamalt väljendades 1+1=3. Olgu öeldud, et see ei ole üksnes
kirjandus, vaid otsekui väikese kunstigalerii külastamine. Kui
olete miniraamatu kätte võtnud, siis lugege, arutlege ja rääkige
omavahel!
Miniraamatuid saab kasutada lasteaias, koolis või kodus, kui
soovitakse suunata last raamatute vastu huvi tundma, arendada
tema jutustamisoskust, lugude väljamõtlemise ja pildi joonistamise
oskust, kasvatada lapses empaatiatunnet, avardada teadmisi
ümbritsevast maailmast, ergutada visuaalset kirjaoskust, kriitilist
mõtlemist, kujutlusvõimet ja loomingulisust ning muidugi ka
paljusid teisi oskusi.
Kui olete miniraamatud läbi lugenud, paluge lapsel sisu oma
sõnadega ümber jutustada, tegelasi kirjeldada, rääkida, milliseid
tundeid lood tekitasid. Uurige illustratsioone tähelepanelikult ja
arutage omavahel, mida tahetakse nendega öelda.

Kuna lood on lühikesed, sobivad need ülimalt hästi jutu loomise
põhitõdede õpetamiseks, st missugune on jutu struktuur, millistest
elementidest jutt koosneb ja kuidas neid omavahel siduda.
Ükskõik, milline ka jutt on, peavad selles alati olema sissejuhatus,
konflikt, kulminatsioon, lahendus ning epiloog. Lahake seda
lapsega, selgitage välja, millal tegevus kiireneb ja millal aeglustub
ning laske tal endal oma lugu välja mõtelda. Kui lugu on valmis,
aidake lapsel analüüsida, millised jutuelemendid tasub sõnadega
üles kirjutada ja mida võiks hoopiski pildi peal kujutada. Aga võibolla saaks raamatu teha üldse ilma sõnadeta? Kui laps on vanem,
suhtuge juttudesse loomingulisemalt: võib-olla saab mõningaid
kohti lugudes vahele jätta või episoode omavahel vahetada? Kui
olete otsustanud, kuidas lugu peab lõpuks vormuma, kandke kõik
üle miniraamatu skeemiga paberilehele. Pidage meeles, et igal
raamatul peab olema tiittelleht jutu pealkirja ja autori nimega
ning tagaleht, kuhu pannakse tavaliselt lühikokkuvõte, millest
raamat räägib. Muidugi võivad lapsed teha ühe raamatu ka
mitmekesi või täiskasvanuga koos.
Imelist teekonda teile inimõiguste teemadel kirjutatud Baltimaade
autorite miniraamatute lugemisel ja uute omaenda lugude
loomisel!
Lastekirjanduse spetsialist
Eglė Baliutavičiūtė

Kuidas rääkida lapsega
mitmekesisusest?
Tavaliselt tundub õige asi olevat banaalne, sest on nii lihtne.
Lihtne on ka tõde, et me kõik oleme erinevad. Ka see tundub
olevat iseenesest mõistetav, vaadates kas või inimeste füüsilisele
erinevusele – ehkki meil kõigil on olemas nina ja kaks silma, ent
kui silmitseda tähelepanelikumalt, on näha, kui erinevad on meie
ninad ja silmad.
Peale välise erinevuse erineme me ka seespidiselt. Jah, meil
kõigil on üks süda ja tavaliselt kaks neeru, me kõik tahame olla
armastatud ja õnnelikud. Ent on olemas inimesi, kel süda asetseb
paremal pool ja on olemas inimesi, kel on ainult üks neer. Lisaks
sellele mõistame me armastust erinevalt ning meid rõõmustavad
erinevad asjad.
Ütlus, et me oleme erinevad, tundubki banaalsena. Kuid mõnikord,
kui me räägime tähtsatest ja sügavatest asjadest, hakkab
näima, et kõik peab olema täpselt nii nagu meie seda teame,
ja teps mitte teisiti. On vana tõde, et tütarlapsed tahavad olla
printsessid. Kuid nagu on välja tulnud, elab ilmas tüdrukuid, kes
tahaksid olla pigem sõdalased või keemikud. Tuntud tõde on, et
vananedes muutuvad inimesed nõrgemaks, kuid vaadake toda
vanaema, kes veedab oma lapselapsega koos mõnusalt aega ega
jää temast põrmugi maha! Igipõline tõde on, et emad hoolitsevad
oma laste eest, ent on olemas emasid, kel on küll lapsed, kuid
nad tegelevad loominguga või äriga ning laste eest hoolitsevad
päev otsa isad. Ammune tõde on, et puue piirab inimese elu, kuid
on olemas inimesi, kes reisivad pimedana kogu maailmas ringi,
võidavad jalutuna olümpiamedali, hoolitsevad oma lapsukeste
eest ilma käteta ega mõtle sellele, mida nad teha ei saa, vaid
teevad seda, mida saavad.

Oma mõttes liigitame me inimesed ühe omaduse järgi ning
omistame neile selle põhjal ülejäänud omadused. Mustanahalised
on head korvpallurid, naised on hoolitsevad, vanad inimesed
ei mõista progressi. Nii on mugav mõelda, kuid ka sellisel
mõtlemisel tuleb sein ette, kui kohtume inimestega, kes käituvad
teistmoodi, kui meie oleme neist arvanud. Me võime tunda ennast
ebamugavalt, võime solvata teise inimese tundeid, võime kaotada
võimaluse temaga sidemeid sõlmida.
Sellepärast on oluline inimesi tundma õppida sellistena nagu nad
on ühes kõigi nende eripäradega. Ainult niimoodi saame me mõista,
tutvussidemeid sõlmida ning nautida erinevat olemist. Tundmine
on peamine tee tolerantsuse kasvatamiseks, mitmekesisuse
mõistmiseks, teistsuguse tunnistamiseks. Küsimused aitavad
tundma õppida: kuidas näeb teistsuguste omadustega inimene
maailma, kuidas ta mõistab ennast ja teisi, milleks on ta võimeline,
mis on tema jaoks raske, kus ta vajab abi, kuidas ta saab teisi
inimesi innustada.
Erinevusi tundma õppida aitab ka ilukirjandus. Ilukirjandus avab
võimaluse kogeda, olla teise inimese asemel, tutvuda teise inimese
hingeeluga. Lühikeste lugudega miniraamatud avavad tabavalt
elu mitmekesisuse, aitavad selgitada, kui erinevad me oleme, mida
tähendab, kui on füüsilised erisused, erinev mõtlemine, teistsugune
elukogemus.
Psühholoog
dr Monika Skerytė–Kazlauskienė
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Matilda.

Õpetaja: “Matilda, kas sa oled
valmis lugema?”
© Autor Helena Läks

Ma olen
kaheksa-aastane.

© Kunstnik Agne Nananai

See on minu
kool.

Antud kirjatüüp on valitud silmas pidades düsleksiat
põdevaid inimesi

Helena Läks

-keerisesse
Minu nimi on

Kõik Balti riikide miniraamatud leiate siit:
WWW.TINYBOOKS.EU
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klass.
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Helena Läks (1987) kasvas üles Muhu saarel, oli mõtlik laps. Õppis Tartu
ülikoolis filosoofiat ja teoloogiat. On kirjutanud kaks luuleraamatut ning ühe
lasteraamatu, loonud tekste teatrile ja teinud kaastööd kultuuriväljaannetele.
Tiny Books from Baltic
Viimased kümme aastat on tegutsenud toimetajana, kellena töötab©praegu
kaAuthors, 2021
Postimehes.

HELENA LÄKS
Illustrated by
AGNE NANANAI

Need on mu
joonistused.
See on kellegi
vana king.

Nende autorite
raamat on

helena.laks@icloud.com

Agnė Nananai

Written by

/ Leedu

Illustreerib lasteraamatuid juba 9 aastat. Raamatugraafika valdkonda
sattus Agnė Nananai suurest soovist üksnes joonistada, sest arvas, et just
lasteraamatutega töötades saab ta seda kõige rohkem teha. Oma loometeel
on kunstnikul õnnestunud koostööd teha Leedu suurimate kirjastuste ja
parimate lastekirjanikega. Agnė Nananail on tekstiga töötamiseks oma
meetodid, millised ta on omandanud töötegemise käigus. Iga raamat
õpetab midagi uut: ehkki Agnė Nananai armastab kõige enam joonistada
pliiatsiga,võib iga uue raamatu puhul valida erinevad vahendid ning neid
katsetada. Uued avastused paberil ei lase kunstnikul loominguliselt paigale
tammuma jääda. Kunstnik esineb lasteraamatute illustratsioonidega pidevalt
näitustel ja koolitustel nii Leedus kui välismaal.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

Matilda
Küsimused
lapsega vesteldes:
1. Kuidas me saame aidata lapsi,
kelle raskused ei ole silmaga
nähtavad, sest need peituvad
nende siseilmas – raske on
lugeda, raske on olla rahulik,
raske on suhelda, raske on
taluda päeva?
2. Kas sa tunned mõnda last,
kes käitub teistmoodi kui kõik
ülejäänud ja mõnikord tahaks
nende käitumise üle naerda,
kuigi ei tundu, et neil endal
oleks naljakas?
3. Mida sina teeksid, kui tähed ei
sõbrustaks sinuga kohe üldse?

Pole viga! Siis
peame suhtlema
märkide keeles.

Inimesed ei
kuule meid.

Agnese Vanaga on lastekirjanik ja rohelise eluviisi entusiast. Tal on haridus
nii finantsjuhtimises kui filoloogias, kuid ta on vahetanud ajakirjaniku
karjääri
Kõik Balti riikide miniraamatud
leiate siit:
lasteraamatute maailma vastu. Talle meeldib olla looduses ja meeldib olla
WWW.TINYBOOKS.EU
raamatus. Meeldib naerda nii kirjutades kui ka lugedes, naerutada teisi ja
© Autor Agnese Vanaga
Kunstnik Gerda Märtens
elada pooleldi väljamõeldud maailmas. Agnese populaarseim raamat ©on
© Tõlkija Contra
„Plastmasshuligaanid” (Plastmasas huligāni, Jāņis Roze kirjastus 2019), mis
on mitu korda jõudnud raamatute müügiedetabelitesse, laste- ja noorte
Projekti toetab:
žürii paigutas selle teisele kohale, raamat nomineeriti ka Jānis Baltvilksi
lastekirjandusauhinnale. Raamatu põhjal on lavastatud näidend ja on
valmimas multifilm. 2020. aastal kirjutas Agnese kaks uut raamatut – „Plast
masshuligaanid. Sõber on kadunud.” (Plastmasas huligāni. Draugs pazudis,
Jāņis Roze kirjastus) ja „Hoovientsüklopeedia ehk Mis see siis on” (Pagalma
enciklopēdija jeb Kas tad tas?, Zvaigzne ABC).
© Tiny Books from Baltic Authors

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Gerda Märtens

Gerda Märtens on Eesti illustraator, kes elab ja töötab Baselis, Šveitsis.
Aastal 2020 ilmus tema esimene autoriraamat, millele ta kirjutas nii teksti
kui joonistas pildid. Gerda tööd on kui miraažid paralleelselt eksisteerivatest
maailmadest ning inimese ja looduse omavahelise suhte peegeldused.
Tema kunstnikutee sai alguse animatsioonimaailmast, sealt viis see tee teda
õppima Kaunite Kunstide Kooli Maceratas (2011-2014), magistrikraadini
Eesti Kunstiakadeemias ja New York’s School of Visual Arts’i illustratsiooni
suvekursustele (2015).
Gerda illustreeritud raamatud on pälvinud „5 kauneima lasteraamatu“ auhinna
kahel korral, aastatel 2014 ja 2020. Tema illustratsioonid pälvisid auhinnalise
koha ka 2020. aasta Cheltenhami illustratsioonivõistlusel ja said äramärkimise
ka ajakirja 3x3 illustratsioonivõistlusel (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com
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Juba mitmendat sajandi
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ole õnnestunud. Millised o
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Gerda Märtens
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Võib-olla on
nad hoopis
tummad.

/ Läti
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Agnese Vanaga

Tummad
nagu kalad
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas inimesel, kes on vait,
on vähem väärt mõtteid?
2. Mis toimub sinu hinges,
sinu peas, kui sa vaikid?
3. Kuidas õppida tundma
inimest, kes ei räägi
endast palju?

Sandra Heidov

/ Eesti

Sandra Heidov (1976) on prantsuse keele õpetaja, kes aeg-ajalt kirjutab.
Pärit on ta Rakverest, aga praegu elab perega väikeses Eesti külas Pudisool.
Sandra on õppinud nii Eestis kui Prantsusmaal ja õpib siiamaani ja iga päev.
Igapäevaelu ongi tema jaoks kõige inspireerivam. Et sünniks lugu, ei pea
tegema muud, kui silmad ja kõrvad lahti hoidma. Iga päev on nii üllatav ja
ettearvamatu, et sellega ei suuda võistelda ükski fantaasia. Ehk nagu ütleb
ühe tema raamatu tegelane: „Kus lõpeb kujutlusvõime, seal algab elu.“
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

Koristaja
/ Läti

Anete Bajāre-Babčuka (1991) on läti kunstnik. Ta on õppinud skulptuuri ja
graafikat Läti Kunstiakadeemias. Anetele meeldib raamatuid lugeda ja neid
illustreerida, meeldib illustreerida just käsitsi: akvarelli- ja pliiatsitehnikas.
Kunstnikku inspireerivad segamini lastetoad, juhuslikult moodustunud vaikelud
võõrastes majades ja mitmesugused salaja pealt nähtud olukorrad. Kõige
suuremaks inspiratsiooniallikaks on tema kaks tütart, kelle igapäevaelu pilte
ja parimaid rõivakombinatsioone püüab ta jäädvustada oma illustratsioonides.
Tema kolm kõige õnnestunumat illustreeritud raamatut on Anete enda meelest
Inese Zandere „Kaks Almat” (Divas Almas 2021), Guus Kuijeri „Suur raamat
Madarast“ (Het grote van Madelief, läti keeles Lielā grāmata par Madaru, 2017)
ja Ieva Samauska „Tolmurullide seiklused” (Pikucīšu piedzīvojumi, 2018) – kõik
raamatud on kirjastanud Liels un mazs.
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Nende autorite
raamat on

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Milliseid mänguasju on
sul kõige rohkem, kas
konstruktoreid, autosid,
nukke või pehmeid
mänguasju? Missuguseid
mänguasju sa tahaksid teiste
lastega vahetada?
2. Kas ole kuulnud ütlust
„tüdrukud nii ei tee“ või „
poistele see ei sobi“? Miks
võib niisugune ütlus elu
keeruliseks teha?
3. Kui oluline on olla poiss või
tüdruk ja kui oluline on olla
inimene?

kas Neptuunile Sulla-mulla juurde
basseini ujuma? Või Marsile
100c212f juurde lõket tegema?“

„Lapsed, kuhu
kõigepealt lendame,
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Evelina Daciūtė

/ Leedu

Kõik Balti riikide
miniraamatud leiate siit:
WWW.TINYBOOKS.EU

)
On kümnekonna lasteraamatu autor. Esikteos oli „Karulood“ (Meškių istorijos
© Autor Evelina Daciūtė
© Kunstnik Anna Ring
(illustreeris Rasa Kaper). Raamat „Elevandid läksid külla“ (Drambliai ėjo
į svečius,
© Tõlkija Tiiu Sandrak
illustreeris Inga Dagilė) võitis 2015.aastal IBBY Leedu osakonna auhinna kui kõige
Projekti toetab:
kaunim lasteraamat mudilastele. Raamat on tõlgitud hiina, vene ja kreeka
keelde.
Autori kõige tuntum raamat on „Õnn on rebane“ (Laimė yra lapė, illustreeris
Aušra Kiudulaitė), mis pälvis illustratsioonide eest mitu preemiat Leedus (IBBY
Domicėlė Tarabildienė-nimeline preemia, Aasta parim lasteraamat 2016 jne) ja
välismaal (Nami, Sharjah, Bologna auhinnad, 2019 Ameerika Raamatukogude
Assotsiatsiooni Batchelder auhind parima tõlkeraamatu eest,teos on lülitatud
olulisemate raamatute kataloogi the White Ravens jne). Evelina Daciūtė
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
loomingut on tõlgitud inglise, korea, läti, rumeenia, slovaki, eesti, türgi,
armeenia,
vene, ukraina ja araabia keelde. 2020. aastal omistati E. Daciūtėle Globaalse
Leedu auhind Leedu tutvustamise eest laias maailmas.
www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ring

/ Eesti

Anna Ring on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas Meediadisaini
osakonna ning hetkel õpib lasteraamatuillustratsiooni Cambridge’i Kunstikooli
magistrantuuris.
Anna suurim kirg on alati olnud lugude jutustamine joonistamise kaudu. Eriti
südamelähedane on talle pildiraamatu formaat, kus illustratsiooni ja teksti vahel
on eriline suhe. Joonistamine on tema jaoks võimalus asju paremini meelde jätta,
sellepärast joonistab ta kõike, mida enda ümber näeb ning eksperimenteerib
igasuguste joonistamisvahendite kombineerimisega.
Hetkel elab ta Londonis koos abikaasa ja ühe uudishimuliku koeraga.
www.annaring.art
hello@annaring.art

Pika
use lühike
sõPr
lugu

Vanalinnas rääkisid
tulnukatest. Ehkki k
neid näinud. Isegi T

„Tahaksin neid
unistas ta, „ka
erinevad? Kas
sõpradeks?“

Saabus suvi ja sinna
elas, ei põiganud ise
Ta jäi täiesti üksi.

Evelina Daciūtė | Anna Ring

Nende autorite
raamat on

Pika sõpruse
lühike lugu
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sa arvasid, et Timtomi
juurde asuvad elama sellised
olendid?
2. Paljud ütleksid, et Timtom
fantaseerib. Kas ka sina
arvad samamoodi?
3. Kas on tähtis õppida tundma
neid, kes ei ole sinuga
sarnased?

Marius Marcinkevičius

/ Leedu

sündis 1966.a. Vilniuses. Oma elava loomuse tõttu õppis lausa seitsmes koolis.
Pärast kooli katsetas paljusid elukutseid: töötas metsatöölisena, laadijana,
sanitarina, teenis aega dessantväes, kus pidi sooritama küllalt palju
langevarjuhüppeid. Lõpuks astus ülikooli, kus lõpetas arstiteaduskonna.
Kui perre sündisid lapsed, hakkas ta neile muinasjutte ja luuletusi kirjutama.
Lastele need meeldisid, aga toimetajatele eriti mitte. Pakkus oma loomingut
vist pea kahekümnele kirjastusele, kuid mitte ükski neist ei vastanud. Tema
esimene raamat ilmus koostöös toetus- ja heategevusfondidega, siis aga
hakkas jää liikuma ning koostöö laabuma toreda kirjastusega Tikra knyga
(Päris raamat). M. Marcinkevičius reisib palju ringi, tunneb huvi teiste
kultuuride vastu, teeb akupunktuuri, mida on Hiinas õppinud.
Lasteraamat „Kivike“ (Akmenėlis 2020, illustreeris Inga Dagilė), mis jutustab
Vilniuse getost, pälvis IBBY Leedu osakonnalt aasta parima lasteraamatu
auhinna.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ Läti

Anna Vaivare (1987) on illustraator ja arhitekt, kes elab ja töötab Riias.
Anna on lõpetanud arhitektuuri ja linnaplaneerimise teaduskonna Riia
Tehnikaülikoolis, aga praegu õpib ta Läti Kunstiakadeemia graafikaosakonnas.
Anna jõudis illustratsioonimaailma koomikseid joonistades, paljud neist
on avaldatud koomiksikunstile pühendatud ajakirjas Kuss! (Kuš!). Ta on
illustreerinud mitmeid lasteraamatuid ja tegeleb ka suuremõõtmeliste
seinamaalide loomisega, on saanud raamatuillustratsioonide eest nii Jānis
Baltvilksi lastekirjandusauhinna kui ka raamatukunstiauhinna Kuldne õun
(Zelta ābele). Talle meeldib oma joonistustesse põimida lugusid ja ootamatuid
detaile. Meeldib küpsetada kooke, ööbida metsas ja käia pikkadel matkadel.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Nende autorite
raamat on

Ma usun, et sa
suudad lennata
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sa uskusid, et Sabrina
ehitab lennuki valmis ja läheb
lendama? Miks?
2. Kas sa kuuled sageli, et oled
millekski liiga noor?
3. Mis on sinu unistus? Kas sul
on hakkamist oma unistus
täide viia nagu oli Sabrinal?
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/ Läti

Osvalds Zebris (1975) on kirjanik, ajakirjanik ja kolme lapse isa. Kirjandusse tuli
ta 2008. aastal esmalt juttude avaldamisega. Need ilmusid hiljem kogumikus
Kõik Balti riikide miniraamatud leiate siit;
WWW.TINYBOOKS.EU
„Vabadus võrkudes” (Brīvība tīklos, Jāņis Roze kirjastus, 2010), mis pälvis
Läti
© Autor Osvalds Zebris
Kirjanduse aastaauhinna kui säravaim proosadebüüt. Hiljem on valminud
veel
© Kunstnik Eglė GelažiūtėPetrauskienė
neli raamatut (kõigi väljaandja Dienas Grāmata) – psühholoogiline romaan
© Tõlkija Contra
„Puumaja rahvas” (Koka nama ļaudis, 2013), ajalooline romaan „Kukemäe
varjus” (Gaiļu kalna ēnā, 2014), mis sai Euroopa Liidu kirjandusauhinna
jatoetab;
on
Projekti
välja antud seitsmes keeles. Seejärel teismelistele ja noortele mõeldud romaan
„Māra” (Māra, 2019), mis jätkab Osvaldi proosas olulist inimese julguse ja
valikute, vastuvõetud otsuste ja nende tagajärgede teemat. Tema kõige uuem
teos – jutukogumik „Kahtlus” (Šaubas, 2021) – on pühendatud autori jaoks
olulistele maailmakirjanduse tekstidele, mis on suurel määral mõjutanud tema
proosat. „Albatross” on Osvaldsi debüüt lastekirjanduses.
www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė
Osvalds
Zebris

Nii. Mul tuleb sõita
Jūrmalasse laagrisse.
Kaheks nädalaks! Eemale
vanematest, kodust,
millega olen just
jõudnud pärast teiselt
maalt siia kolimist ära
harjuda. Mul tuleb
hirm peale.

,”
tad
“KohavanuseidSaad
end b ema. “ ist
ütle elarvut
tahv ata.”
puh
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Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

Nende autorite
raamat on
/ Leedu

Kunstnik-illustraator. On lõpetanud Vilniuse Kunstiakadeemia graafika eriala
bakalaureuse ja meedia eriala magistrantuuri õpingud. E. Gelažiūtė-Petrauskienė
on illustreerinud enam kui 50 raamatut. Ta on teinud mitmeid must-valgeid
joonistusi teismeliste seiklusraamatutele ja arvukalt raamatute kaanekujundusi.
Osales 2017.aaastal AOI näitusel Londoni Transpordimuuseumis. 2020. aastal oli
kaasatud Bologna raamatukujundajate nimekirja.
E. Gelažiūtė-Petrauskienė oskab töötada erinevate tekstide ja tellimustega, kuid
kõige enam meeldib talle illusteerida luulet. Tehnikatest kasutab ta akvarelli,
tušši, akvarellpliiatseid, pintslit kuid enamasti viljeleb monotüüpia tehnikat.
Seejärel rändavad tema tööd arvutisse ning saavutavad seal uue dimensiooni.
Kindlasti ei asenda arvuti kunstniku arvates elavat joonistust ja seepärast
meeldib talle aeg ajalt oma stuudios värvide ja paberi mitmekülgsesse maailma
sukelduda, sest kunst ja pildid pole üksnes töö, vaid parim teraapia ning puhkus
samaaegselt.
www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

“Kaks peavad ära arvama,
millest kolmas mõtleb.”
“Võidab see, kes arvab
täpsemini,” selgitab
Maija. Ja vaatab laagri
logo poole, millel on
valge lind.

Osvalds Zebris

Albatross
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Mida sa teeksid, kui satuksid
teisele maale ega oskaks
teise maa keelt?
2. Mis sa arvad, miks kutsusid
kaksikud Anna ja Maia poisi
endaga mängima? Kas neist
saavad sõbrad?
3. Kas sina tead, kuidas endale
sõpru leida?

Inese Paklone

/ Läti

Inese Paklone (1954) on kirjutanud viis lasteraamatut– „Jõulusaag”
(Ziemassvētku zāģītis), „Võitlusmuna lihavõtted” (Cīņas olu Lieldienas),
„Ookean ja kõrb” (Okeāns un tuksnesis), „Ma küpsetasin pitsa nõbu” (Es
picas brālēnu cepu) ja „Läti sünnipäeva saar” (Latvijas dzimšanas dienas
sala), kõik ilmunud kirjastuses Pētergailis. Kaks viimast on Jānis Baltvilksi
lastekirjandusauhinna nominendid. Inese kõik raamatud räägivad maailma
tundmaõppimisest ja endale selles koha leidmisest, need pakuvad ebatavalisi
ja ebatraditsionaalseid lahendusi – juhtugu see siis sae, värvitud munade,
väikese laama Atakama ja pingviinipoeg Humbolt Humbolti, või siis
elavaloomulise poisi ja tema loomingulise perekonnaga. Inese Paklone on
ka tõlkinud rohkem kui 30 raamatut hollandi keelest, mõnda on korduvalt
välja antud, neli neist on saanud Laste žürii auhinna. Jacques Vriens’i raamat
veidrast õpetajast Jaapist on laialdase ja mitmekülgse kasutuse eest
pälvinud Autoriõiguste Lõpmatuse auhinna.

Ivo joonistab
vaikuses

inese.paklone@inbox.lv

Eidvilė Buožytė

/ Leedu

Lasteraamatute illustraator ja kirjanik, elab ja loob Vilniuses. E. Buožytė
kasutab joonistamiseks arvutit, pliiatseid, lund, akvarelli, viltpliiatseid ja
kriite.Teeb koostööd paljude lastekirjanike ja kirjastustega üle kogu maailma,
kujundab regulaarselt lasteajakirja.
E. Buožytė hakkas raamatuid ja joonistamist armastama juba lapsepõlves, mil
õppis kunstikoolis ja hiljem raamatugraafikat Vilniuse Kunstiakadeemias.
2018.aastast on E. Buožytė nii kunstnik kui ka kirjanik. Kirjastus Nieko rimto
(Ei Midagi Tõsist) andis välja lasteraamatu „Ämber Charlie ja hiir Uba“ (Kibiras
Čarlis ir pelė Pupelė). E. Buožytė järgmine raamat „Lumeküpsis“ (Le cookie des
Neiges) ilmus kirjastuselt Kimane (Prantsusmaa, 2020).
www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Nende autorite
raamat on

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sa oled kohanud
tumma inimest, kes räägib
teistsugust märkide keelt –
viipekeelt?
2. Kuidas sa arvad, kas sul
õnnestuks temaga vestelda?
3. Kui sina jääksid kurdiks,
siis millistest helidest sa
tunneksid kõige rohkem
puudust?

Reeli Reinaus

/ Eesti

Reeli Reinaus on kirjanik, folklorist ja dokumentalist. Õppinud nii Tartu
Ülikoolis rahvaluulet kui ka Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis
dokumentaalfilmide tegemist. Kuna oma igapäevatöös folkloristina puutub ta
kokku nii vanade muistendite kui ka praegusaja linnalegendidega, sajandite
taguste ja uute uskumustega või täiesti ootamatute ja põnevate lugudega,
siis on just see peamine põhjus, miks ta raamatutest leiab libahunte,
kummitusi, hambahaldjaid, piraate ning ka tervet hulka tegelasi, kes usuvad
tarokaartidesse, kristallidesse, unenägudesse või selgeltnägemisse. Reeli
kirjutab nii lastele kui noortele, on võitnud mitmeid auhindu raamatukonkurssidel
ning peapreemia Eesti Teatriagentuuri noortenäidendite võistluse näidendiga
„Maailm, kuhu ma kuulun“, mis on tõlgitud ka inglise keelde.
www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa

Nende autorite
raamat on
/ Läti

Elīna Brasliņa (1988) tegeleb peamiselt lasteraamatute illustreerimise ja
kujundamisega – seni on ta illustreerinud umbes 25 raamatut, suuremalt jaolt
läti autorite teosed, kuid teeb koostööd ka välismaa kirjastustega. Pälvinud
mitu kohalikku auhinda, sealhulgas Jānis Baltvilksi lastekirjandusauhinna
raamatukunsti arvestuses (2017). Ta on Edmunds Jansonsi multifilmi „Jēkabs,
Mimmi ja rääkivad koerad“ (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi) peakunstnik,
väga uhke selle üle, et joonistas ise lisaks tegelastele ka filmi kõik taustad.
Praegu töötab koos stuudio Atom Art tiimiga järgmise projekti kallal – selleks
on film kahe Läti lapse seiklustest Venetsueela džunglis. Kui aega vähe, töötab
Elīna digitaalselt, aga joonistab meelsasti ka pliiatsite ja kriitidega. Õpetab
illustratsiooni Kunstiakadeemias, vabadel hetkedel joonistab oma tütrest
portreesid ja loob feministlikku kunsti.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Lohe või keemia
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kumb on sinu jaoks huvitavam,
kas draakonid või keemia?
2. Mis sa arvad, millist tööd
peaksid praegusel ajal
tegema tüdrukud ja millist
poisid? Miks sa seda arvad?
3. Kas sa oskad ette kujutada,
et oled teisest soost? Mis
sulle meeldiks, kui oled tüdruk
/ poiss?

Peale isa lahkumist võttis tütar suure
kasti
ja hakkas toimetama.

Giedrė Rakauskienė

Giedrė Rakauskienė

/ Leedu

Kõik Bal� riikide miniraamatud leiate siit:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Autor Giedrė Rakauskienė
© Kunstnik Kertu Sillaste
© Tõlkija Tiiu Sandrak

Nukud
Kertu Sillaste

Kahe tütre ja kahe pildiraamatu autor. 2016.a. pälvis IBBY Leedu
osakonnalt auhinna esikraamatu „Elevant ja part“ (Dramblys ir antis) kui
Projek� toetab:
kõige kaunima mudilaste lasteraamatu eest. See innustas autorit uskuma,
et suudab kirjutada, ehkki on hoopis teise eriala esindaja. G. Rakauskienė
arvates on pildiraamatutel, kui kõige esimestel kunstiteostel väga suur
mõju väikese inimese kriitilise meele ja kunstimaitse kasvatamisele.
Seepärast lasub raamatu autoritel suur vastutus iga sõna ja pildi eest.
Kirjanikule meeldib väljakutse vähemate sõnadega öelda rohkem või lasta
lugejal endal leida vastused ja teha järeldused. Samamoodi püüab ta ka
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
elus hakkama saada – räägib ja loob ainult siis, kui on midagi öelda.
info@tikraknyga.lt

Kertu Sillaste

Nende autorite
raamat on
/ Eesti

Kertu Sillaste on illustraator, pildiraamatute autor ning kunsti- ja
illustratsiooniõpetaja. Ta on illustreerinud umbes 20 raamatut ning
kirjutanud ja joonistanud 7 autoriraamatut. Autoriraamatuid hakkas ta
tegema sellepärast, et nii on suurem võimalus valida oma raamatute
teemasid ja eksperimenteerida stiiliga. Kaks Kertu pildiraamatut
tutvustavad lastele kaasaegset kunsti, üks etnograafilist käsitööd ja
ühes raamatus on juttu joonistamisrõõmust. Ta loodab, et tema raamatud
julgustavad vaatajaid ja lugejaid loovalt tegutsema – välja mõtlema ja
kirjutama, joonistama, lõikama, kleepima, maalima.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

K
a
„

Nukud
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kuidas me liigitame inimesi?
2. Kuidas tunduks, kui meid
keegi sorteeriks ega lubaks
ühel ja teisel omavahel
suhelda?
3. Kas sa käituksid samamoodi
nagu loo peategelane, väike
tüdruk? Miks isa tahtis
nukud ära sorteerida?

Nad ujutasid vanaisaga
laevukest. „Mu ilusa koheva
saba nimel,“ ütles vanaema
õhtul, „see on ikka seesama
väike Rebo!“

Triinu Laan

/ Eesti

Balti riikide miniraamatud leiate siit:
Triinu Laan on kultuurikorraldaja, kirjanik ja viie lapse ema, kes üleKõikkõige
WWW.TINYBOOKS.EU
armastab metsikut elu. Triinu on õppinud õigusteadust ja tal on magistrikraad
© Autor Tiinu Laan
© Kunstnik Ieva Babilaite
kultuurikorralduse erialal. Ta elab koos kolme noorema lapse, matemaatikust
mehe ja iseteadliku kassiga Lõuna-Eesti talus Võrumaal. Tema pere kodukeel
Projekti toetab:
on võro keel, mida räägib 70 000 inimest peamiselt Lõuna-Eestis. Seepärast
on ka mitmed ta raamatud kahes keeles – eesti ja võro. Triinu lood jutustavad
sellest, et suurte ja väikeste, elavate ja surnute ning inimeste ja loomade
maailmad ei olegi nii erinevad, kui enamasti arvatakse. Ta püüab kirjutada nii,
et tema raamatuid lugedes oleks huvitav nii lastel kui nende vanematel ja ta
arvab, et lastega saab rääkida ka tõsistest ja rasketest asjadest.

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ieva Babilaitė

/ Leedu

Joonistuses püüab kasutada uusi väljendusvorme.Tema loomingulisi lahendusi ja
originaalsust on tunnustatud paljude auhindadega. Pildiraamat „Lendan“ (Skrisiu)
(2014) on lülitatud IBBY Aunimekirja.
Aastatel 2002, 2009, 2014, 2018 Leedu Kultuuriministeeriumi preemiad.

www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Ieva Babilaitė on sündinud 1973.a. Vilniuses. Lõpetas 1990.a. Vilniuses M. K.
Čiurlionise kunstikooli graafika ja disaini osakonna, õppis aastatel 1990–
1996 Vilniuse Kunstiakadeemias graafikat. Osales aastatel 2015–2017 VKA
kunstiteraapia kursustel, mis küll kraadi ei andnud. Alates 1999.a. Leedu
Kunstnike Liidu liige. On korraldanud 13 personaalnäitust, osalenud paljudel
grupinäitustel Leedus ja välismaal.Juhendab loomingulisi töötubasid, koolitusi,
kureerib näituseid. On kujundanud ja illustreerinud 19 lastele ja täiskasvanutele
mõeldud raamatut, millest mõnele on nii teksti autor kui ka kunstnik.

IBBY Leedu osakonna auliige.

Väike Rebo
on rikas

Nende autorite
raamat on

Väike Rebo
on rikas
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kes või mis teeb meid rikkaks?
Mis asju sa veel tead, mis
muudavad meid rikkaks?
2. Mispärast on hirmus, kui
keegi kolib mujale elama või
töötama?
3. Kas sina oled armsast
inimesest pikka aega lahus
olnud? Mis aitab, kui peab
kaua aega teineteisest lahus
olema?

Väike Rebo
emme ja is
teise met

Indrek Koff

/ Eesti

Indrek Koff (1975) on kirjanik ja tõlkija. Ta kirjutab nii lastele kui ka
täiskasvanutele, aga parema meelega siiski lastele, sest lapsed on palju
toredamad (võib-olla arvab ta nii sellepärast, et tal on endalgi neli last).
Tõlgib ta prantsuse ja portugali keelest ning ikka oma emakeelde – eesti
keelde. Indrek on kirjutanud üheksa lasteraamatut ja mõned näidendid
(koos oma abikaasa Eva Koffiga). Tema kirjatöödes kõlavad sageli tegelaste
sisemonoloogid ja sündmustele vaadatakse läbi paljude eri silmapaaride. Talle
meeldib kirjeldada keerulist maailma, kus on palju eri arusaamu ja seisukohti
ning mitte ainsamatki lihtsat vastust – sest just niisuguses maailmas me tema
arvates elamegi.
Nende autorite
raamat on

indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

/ Läti

Rūta Briede ehk R. B. (1984) on illustraator, lastekirjanik, stsenograaf ja
illustratsiooni õppejõud Läti Kunstiakadeemias. Tema loomingu fookuses
on jutustus kui emotsioonide matriits, mis võib ühelt inimeselt teisele edasi
anda seda, mida otse seletada ei ole võimalik. Lakooniline, tihti monokroomne
illustratsioon võimaldab kunstnikul luua lugusid tervikliku ja täpsena, jättes
samas ruumi lugeja kujutlusvõimele. Rūta on kirjutanud kaks pildiraamatut
lastele, esimene neist – „Kajakakuninganna saladus” (Kaiju karalienes
noslēpums) – sai 2018. aastal Jānis Baltvilksi lastekirjandusauhinna uute
tulijate arvestuses. Rūta raamatud on ilmunud inglise, prantsuse, saksa jt
keeltes. Suured ja väikesed kultuurinautijad teavad Rūtat ka läbi mitme Läti
Nukuteatri etenduse, näiteks „Rüütel, kellel valutasid hambad” (Bruņinieks,
kuram sāpēja zobi), „Onu Juliuse jõulud” (Jūlijonkuliņa Ziemassvētki) jt
nukukunstnikuna.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

Auh!
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sa oled kohanud inimesi,
kes räägivad teises keeles?
2. Kuidas vestelda, kui sa ei
oska teise inimese keelt?
3. Kas on juhtunud, et
ümbritsevad inimesed ei
mõista sind? Kuidas sa
ennast tundsid?
4. Milliseid sõnu kasutad sina,
mida ümbritsevad inimesed
ei mõista?

Siis hakkas kass nurruma ja ütles:
- Ma ju räägin – olin voodi all ja
leidsin su nuku!

/ Läti

© Autor Jānis Joņevs

Jānis Joņevs on läti kirjanik, sündinud 1980 Jelgavas. Gümnaasiumis
õppides
© Kunstnik
Jaan Rõõmus
© Tõlkija Contra
tutvus ta maailmaga ja kogus muljeid, mida hiljem kasutas edukalt
oma
seni kõige kuulsamas romaanis „Jelgava 94”. Raamat pälvis Euroopa
Liidu
Projekti toetab:
kirjandusauhinna ja on tõlgitud paljudesse Euroopa riikide keeltesse (eesti
keeles 2017). Lätis on raamatu põhjal valminud ka mängufilm. Jānis õppis
Läti Kultuuriakadeemias ja on töötanud reklaamialal kuid viimastel aastatel
väljendub tema loomejõud mitmel moel kirjutamises – veidi raamatuid, veidi
teatrit ja kino. Ta otsib jätkuvalt uusi teid ja taasavastab unustatud vanu. Tema
debüüt lastekirjanduses oli edukas – Reinis Pētersonsi illustreeritud raamat
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„Salapühad“ (Slepenie svētki), ilmus aastal 2014. Jutukogu „Tiiger“© (TinyTīģeris
,
2020) pälvis Läti kirjanduse aastaauhinna parima proosateose arvestuses.
Jānisele meeldivad rännakud ja saladused – nii elus kui ka juttudes.
www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jaan Rõõmus

Anette
& Morris

Anette ja tema kass M
teineteisele oma tege

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Nende autorite
raamat on

Anette & Morris
/ Eesti

Jaan Rõõmus (lühidalt Rõõmus) on illustraator, kellel on raskusi ühes stiilis
püsimisega. Talle meeldib katsetada erinevaid tehnikaid ja otsida põnevaid
vaatenurki oma lemmikteemadele, milledeks on arhitektuur, masinad, loodus,
igapäevane elu, vanad mänguasjad, laste mängumajad jne. Oma töös kasutab
ta nii tavalist sulge ja tinti kui ka Cintuq pliiatsit. Jaanil on bakalaureusekraad
graafilises disainis Eesti Kunstiakadeemiast.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

Aga Morris vaikis. Anettele see ei
meeldinud.
- Morris, räägi palun!
Aga kass ei rääkinud.
- Morris, palun! Sul on täielik õigus
rääkida!

Jānis Joņevs

Kõik Balti riikide
miniraamatud leiate siit:
www.tinybooks.eu

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sa oled kuulnud
inimõigustest? Millised on
sinu õigused?
2. Mis juhtuks, kui keegi võtaks
sinult ära õiguse rääkida?
3. Millised õigused on kassil?

Juhani Püttsepp

/ Eesti

Juhani Püttsepp (1964) on sündinud Eestis, Tartu linnas. Lõpetanud Tartu
ülikooli 1989. aastal botaanik-ökoloogina. Olnud ametis TA Zooloogia
ja Botaanika Instituudis teadurina, Tartu Lasteteatri direktorina ja
ajalehereporterina. Alates 2001. aastast on Eesti Maaülikooli loodusteaduste
kooli eestvedaja.
Meeldib kirjutada kogu perele: „49 aastaaega“ (2003), „Lauajupi Madonna“
(2009), „Toad täis nukkude juttu“ (2011), „On kuu kui kuldne laev“ (2021,
tõlgitud ka läti keelde).
Inglise keelde on tõlgitud lasteraamat „Mees, kes puutus põtra“ (2014), vene
keelde „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest“ (2015) ja nii vene kui
ka gruusia keelde „Mina olen enda oma“ (2017).

Laimutė Varkalaitė

/ Leedu

Illustraator ja graafiline disainer. On elu aeg elanud Rumšiškėse alevikus. Ta
räägib endast kui loojast nii: „Pildid on minu keel, millega ma räägin iseendast ning
millega loon mõttesildu teiste inimestega.“ Ideed muutuvad tõelisteks graafika
traditsioonilisi ning arvutitehnilisi võtteid kasutades, neid kord eraldi, kord
üheskoos rakendades. Illustratsioon tähendab puhast joont, detailirikkust, värvide
kooskõla ja silmaga tajutavat sügavat tunnet. Loodus, inimene, nende peegeldused
ja seosed on olulisimad L. Varkalaitė loomingulised teejuhid. Kogu oma tegevusega
püüab kunstnik õhutada inimesi oma argipäeva avastama.
Kunstniku loomingut on märgatud enam kui 40 aastat nii rahvusvahelistel
konkurssidel kui ka mujal kujutava kunsti valdkondades: Communication Arts
Illustration Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World
Illustration Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little
Hakka international picture book competition, Hiii Illustration, Behance, samuti
ka tiimiliikmena (Best of behance, Illustration, Character Design, Game Design,
Photoshop, Photoshop Sketch kategooriates).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Nende autorite
raamat on

Vaade
helesinisele
planeedile
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas me peame oma planeeti
hoidma? Miks?
2. Kuidas saad sina aidata,
et Maa peal oleks parem
elada?
3. Mis juhtuks, kui kõik hundid
ära kaoks? Aga piimaohakad
või sääsed?

Võit!

J

„Aahh!“-

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons
Kõik Balti riikide miniraamatud leiate siit:
WWW.TINYBOOKS.EU

Sündis 1974.a. Vilniuses, õppis kirjanduse kallakuga keskkoolis ent tudeeris
© Autor Justinas Žilinskas
ülikoolis juurat. Ehkki temast sai jurist, õigusteaduse õppejõud ja professor,
© Kunstnik Reinis Pētersons
Tõlkija Tiiu Sandrak
on ta tudengiaastatest alates kirjutanud palju - nii seikluslugusid kui ©ulmet.
J. Žilinskase esimene romaan ilmus 2003.aastal. 2006. aastal trükivalgust
toetab:
näinud mütoloogilis-maagiline ulmeromaan „Guug – metsahaldjas ja Projekti
inimeste
sõber“ (Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas) pälvis IBBY Leedu osakonna
debüütraamatu auhinna. Tunnustus kordus 2017.aastal, mil edu kindlustas
jutustus „Haldjas Guug ja kerilaste sõda” (Kaukas Gugis ir kerų karas), pälvides
IBBY Leedu osakonna ja Martynas Vainilaitise preemia, kui parim mütoloogiline
teos. Seiklusromaani lugejaskond moodustun alates kümneaastastest lastest
kuni soliidses eas vanavanemateni. Justinas Žilinskase lemmikteemad on ajalugu,
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
mütoloogia, ulme ja muidugi seiklused.
www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

Reinis Pētersons

a ongi trolli haisev koobas! „Arvan,
et me peaksime üheskoos võitlema!“
tegi Oldormin ettepaneku.

/ Leedu

Kaks
rüütlit
Rollimäng!

istatuste Draakon.
nult see, kes lahendab
akonit ei võida ka

möiratas troll ning langes maha.
„Arvasin, et mul ei jätku jõudu,“
õhkas Jangomir.
„Aga mina kahtlesin oma mõistuses!“
kostis Oldormin. „Ent üheskoos me
võitsime!“

Justinas Žilinskas

REEGLID

Vaja on tavalist kuue küljega
jutus väljakutset, viska kõige
valida, kumb rüütel väljakuts
arvud (1, 3, 5) määravad Jang
4, 6) Oldormini. Siis viska täri
mille lisad nendele punktidele
juba määratud (vt loo alguses
hinda, kas väljakutsest on jag
siis liigu järgmise väljakutsen
rüütli valimist ja proovi uuest
mitu korda proovima! Pane tä
väljakutse reegel on lisaga!
NÄIDE

Kui tahad varganäolt harakal
on vaja väjemalt 5 tarkusepu
viskad 1, st väljakutset läheb
Tal on 0 tarkusepunkti, kuid j
annab 4. Seega on Jangomiril
(0+4=4). Kuid sellest ei piisa v
saamiseks (4<5). Ehk veab tei
Nüüd näitab täring 2, seega v
Oldormin. Ta viskab samuti 4
on eelnevalt juba 3 tarkusepu
tarkusepunkti (3+4=7) ning se
tünga tegemiseks (7>5)! Sõrm
edasi!

Nende autorite
raamat on

Kaks rüütlit
/ Läti

Reinis Pētersons (1981) on laia spektriga läti illustraator ja animatsioonikunstnik.
Lõpetanud Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni alal. Esimene
tema illustreeritud raamat ilmus 2007. aastal. Kokku on ta illustreerinud juba
enam kui 40 raamatut ja 20 lauamängu, milledest paljud on auhinnatud. On
mitu korda pälvinud Jānis Baltvilksi lastekirjandusauhinna raamatukunsti
arvestuses, nomineeritud Hans Christian Anderseni auhinnale ja Astrid Lindgreni
mälestusauhinnale. Alates 2009. aastast tegutseb animatsioonialal, milles aastal
2011 valmis tal ka autorifilm: söetehnikas joonistatud „Ursus”, mis on osalenud
rohkem kui sajal filmifestivalil üle maailma, pälvides nii vaatajate kui ka žürii
tunnustust. Reinis on töötanud stsenograafina Läti Nukuteatris, luues tegelasi
ja lavakujundusi lasteetendustele. Iga töö jaoks leiab Reinis unikaalse visuaalse
käekirja, et võiks kogu aeg omandada midagi uut.

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Millise sõdalase moodi oled
sina?
2. Millised väljakutsed on sul
olnud ja millised omadused
aitasid sind kõige enam?
3. Millised supervõimed on
sinul, su vanematel, sõpradel,
vanavanematel veel?

www.reinispetersons.com
		

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Läti

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) on leedu juurtega läti näitekirjanik, stsenarist
ja kirjanik. Lõpetas 2013. aastal Läti Kultuuriakadeemia, omandades
bakalaureusekraadi dramaturgias, 2015. aastal jõudis kahe magistrikraadini:
kultuurikorralduses ja loovkirjutamises. Praegu edeneb ta mitmes
kirjandusžanris, omandades uusi oskusi rahvusvahelistes meistriklassides
ja õpetades dramaturgiat Liepāja Ülikoolis. Tema näidendeid on lavastatud
Lätis, Leedus, Eestis, Venemaal ja Iisraelis. Laule tema kirjutatud sõnadele
on võetud läti üldlaulupeo kavva. Rasa raamat „Poiss, kes nägi pimeduses“
(Puika, kurš redzēja tumsā, eesti keeles 2021) on pälvinud Jānis Baltvilksi
lastekirjandusauhinna ning mitmeid teisi tunnustusi ja nominatsioone.
www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

k2rte

/ Eesti

k2rte on Eesti kunstnik, kes leidis oma tee kunstini peale bakalaureusekraadi
graafilises disainis ja aastaid reklaamibüroos töötamist. Illustratsioon
on tema kunstiuniversumi laiendiks ja suurepäraseks tasakaaluks tema
sügavalt nihilistliku ning lootusetult optimistliku poole vahel. k2rte
ammutab inspiratsiooni igapäevaelust, teadusfantastika suurtest ideedest,
tänavakunstist ja kleepsukultuurist, psühhedeelsetest 1970. aastatest ning
kummalisest ja ähvardavast loodusest. Oma väikesest Viljandi ateljeest töötab
üle maailma nii illustratsiooni kui graafilise disaini vallas.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

Nende autorite
raamat on

Sündida nende
käte peal
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Mida sa tahaksid teha, kui
suureks kasvad?
2. Mis tööd teevad sinu ema
ja isa? Kuidas oleks, kui
nad vahetaksid omavahel
töökohad ära?
3. Mida tähendab väljendus, et
kellelgi on head käed? Kas
kõigil inimestel on head käed?
4. Millise loo joonistaksid sina
oma kätele?

s võin
Kõik Balti riikide miniraamatud leiate siit:
WWW.TINYBOOKS.EU

Kotryna Zylė

© Autor Kotryna Zylė

/ Leedu

© Kunstnik Mārtiņš Zutis
© Tõlkija Tiiu Sandrak
Projekti toetab:

On mütoloogilistel teemadel kirjutav ja raamatuid illustreeriv autor, kes loob
ka mitmesuguseid kirjandusprojekte. Ta o lõpetanud Vilniuse Kunstiakadeemia
graafilise disaini magistrantuuri ja on Leedu Kirjanike Liidu liige. Kotryna
Zylė raamatud on pälvinud mitmesuguseid preemiaid ja auhindu. Ta on
kandideerinud Leedu Aasta raamatu ja IBBY Leedu osakonna auhindadele.
Kaks teost – „Suur Olendite raamat“ (Didžioji Būtybių knyga) ja „Vahetatud“
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
(Sukeistas) on lisatud the White Ravens kataloogi. Leedu lapsed võivad
rõõmustada ka autori raamatute järgi lavastatud teatrietenduste „Olendid“
(Būtybės) ja „Hiiglaslik kääbik“ (Milžinas mažylis) üle.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

Mārtiņš Zutis

Kaebus

Kõigi Elus (ja Surnud)
Olendite Õiguskaitse
Ametile

Eelmisel nädala
lükati häbitult k
minu avaldus as
vana mõisa vahi
ametikohale.
Õigustuseks too
järgmised põh

Nende autorite
raamat on

Kaebus
/ Läti

Mārtiņš Zutis (1988) on õppinud visuaalset kommunikatsiooni Läti
Kunstiakadeemias. Teinud aktiivselt kaastööd koomiksikultuurile pühendunud
ajakirjale Kuss! (Kuš!) ja teistele väljaannetele, loob zine-raamatuid (sapsikuid)
ja on illustreerinud mitmeid lasteraamatuid, nende hulgas autoriraamatu
„Ärajäänud avastus” (Nenotikušais atklājums), mis tõi talle 2015. aastal Jānis
Baltvilksi lastekirjandusauhinna uute tulijate arvestuses. Raamat on tõlgitud
ja välja antud seitsmes keeles. Mārtiņši illustratsioonid mängivad raamatu
funktsiooniga ja püüavad tihti näidata tõsiseid asju mittetõsiste vahenditega.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Kotryna Zylė

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas sina võtaksid sellise
kummituse enda juurde tööle?
Miks ei / jah?
2. Kas saab keegi olla
töötamiseks liiga vana?
Mis sa arvad, miks enamus
vanainimesi ei lähe enam
tööle, vaid hakkavad
pensionärideks?
3. Mis vanuses inimest
sa nimetaksid vanaks?
Mis vanuses inimest
nimetaksid sinu vanemad või
vanavanemad vanaks?

Lauris Gundars

/ Läti

Kõik Balti riikide miniraamatud leiate siit:
Lauris Gundars (1958) on läti näitekirjanik, lavastaja ja kirjanik, kes
oskab
WWW.TINYBOOKS.EU
rääkida lugusid nii suurematele kui ka väiksematele inimestele. Enam kui
Autor LAURIS GUNDARS
neljakümne näidendi ja stsenaariumi autor, keda on lavastatud Läti ©ja
© Kunstnik LINA ITAGAKI
Eesti teatrites. Dramaturgia õppejõud, kirjutanud raamatu “Dramaatika
© Tõlkija CONTRA
ehk Ratsionaalpoeetika” (Dramatika jeb Racionālā poētika). Lauris hakkas
kirjutama oma lastele ja lapselaps Lotele, ja Lote ongi tõeline peategelane
Projekti toetab:
kolmeosalises raamatusarjas vanaisa Vaalast ja väikesest tüdrukust
Spindzelest. Kirjastuses Liels un mazs välja antud jutustused ”Tere, Vaal”,
„Vaala hääl” ja „Vaal on tagasi” (Sveiks, Vali!, Vaļa balss ja Valis ir atpakaļ) on
sündinud laste ootamatutest küsimustest täiskasvanutele – kumb saab sellest
maailmast paremini aru? Kõik tema lasteraamatud on pälvinud auhindu, neid
on tõlgitud saksa, vene ja korea keelde.
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

www.laurisgundars.lv

Lina Itagaki

Nende autorite
raamat on
/ Leedu

Õppis Tokio ülikoolis jaapani keelt ja omandas 2003.a. rahvusvahelise majanduse
bakalaureuse diplomi. Hiljem hakkas huvi tundma joonistamise vastu ja 2010.a.
lõpetas Vilniuse Kunstiakadeemia graafika eriala. Praegu on ta vabakutseline
kunstnik-illustraator ja koomiksite looja.
Esimene tema illustreeritud raamat – graafiline novell „Siberi haiku“ (Sibiro
haiku) pälvis mitmeid auhindu nii Leedus kui välismaal.Raamat on tõlgitud
kolmeteistkümnesse keelde, selle järgi on lavastatud teatrilavastus ning hetkel on
pooleli täispikk animafilm.
Hiljem on Lina illustreerinud Leedu ajaloost kõneleva lasteraamatu „Vilniuse lossid
ja nende peremehed“ (Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai).
Koostöös Albaania Kommunismi Kuritegude Uurimise Instituudiga joonistas
kunstnik 2020.a. koomiksi kuulsast Albaania teadlasest Sabiha Kasimatist, kes
hukati diktaator Enver Hoxha käsul.
Aastal 2021 ilmus Lina uus koomiks „Grybase kuld“ (Grybo auksas), mis jutustab
ühest XX sajandi esimese poole kuulsaimast Leedu skulptorist Vincas Grybasest.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

Kes on Stella?
Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Mis sa arvad, kas vanemad
või vanavanemad saavad olla
lapse sõbrad?
2. Kas sulle meeldiks, kui sinu
vanaema rulaga rulataks?
3. Kas sinu vanavanemad
oskavad midagi sellist, mida
teiste laste vanavanemad
ei oska? Kui sul ei ole
vanavanemaid, mis sa arvad,
mis võiks olla äge asi, mida
vanemas eas inimene oskaks /
saaks teha?

The Boy got so angry and screamed
what he knew:
© Text Paulius Norvila
© IIlustrations Olga Skomorokhova
© Translation Darius Sužiedėlis

Paulius Norvila

Supported by

/ Leedu

The NOSE mumbled and muttered and
grumbled, quite mad,

Find more Tiny Books from Baltic authors:
WWW.TINYBOOKS.EU

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

THE

NOSE

Nelja täiskasvanutele mõeldud luuleraamatu ja ühe lastele mõeldud pildiraamatu
autor. Püüab nautida iga eluhetke, mida pole eriti lihtne teha, kui sul on kolm
last, kes ei püsi pudeliski paigal.Võib öelda et just lapsed on suunanud kirjaniku
ja luuletaja lastekirjanduse radadele.
2017. aastal võitis P. Norvila lasteraamat „Hipsti-hopsti!“ (Strykt pastrykt!
© Tiny Books from ,Baltic Authors, 2021
kunstnik Jurga Šulskytė) üleriigilisel lastekirjanduse konkursil debüütraamatu
auhinna ning 2019 valiti aasta viie parima lasteraamatu hulka.
p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

Nende autorite
raamat on

Nina
/ Eesti

Olga Skomorokhova (Oilikki) on sündinud Venemaal, kuid viimased aastad elab ja
töötab Tallinnas.
Teda inspireerib reisimine, erinevate riikide arhitektuur, taimestik ja loomastik,
kuid kõige rohkem inimesed. Tema stiil on maagiline, veider ja originaalne ning
paneb vaataja pea ees sukelduma väljamõeldud maailmadesse ja nautima
tekstuuri ja mustririkkaid kujutisi. Olga on spetsialiseerunud lasteraamatutele,
mustritele ja illustratsioonidele. Tema klientide hulgas on kirjastus Familius,
Telekanal Yu, Eesti Loto, Harper’s Bazaar, M-video, AVON USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

The Boy played calmly and th
until lightning struck like a

Küsimused lapsega
vesteldes:
1. Kas keegi on kunagi
naernud sinu mänguasjade,
riiete, juuste või välimuse üle?
2. Mis sa arvad, miks lapsed
või täiskasvanud naeravad
teiste üle?
3. Kes peaks otsustama,
millised mänguasjad on
lapsele kõige paremad?
4. Mida sina ütleksid, kui
keegi naeraks sinu
mänguasjade üle?

