Aprillikuu uued raamatud
Lasteraamatud
Tallinna Keskraamatukogu filiaalide kingitused Audentese raamatukogule.
Täname kinkijaid!

KAIRI LOOK „HÄRRA KLAASI PÖÖRANE MUUSEUM“ (2016)
Laste poolt armastatud ja mitmeid lastekirjanduse auhindu pälvinud kirjaniku Kairi Loogi
raamat „Härra Klaasi pöörane muuseum“ räägib Renest, Annast ja Augustist, kes klassiga
muuseumi külastades satuvad pöörastesse seiklustesse. Raamat räägib sõprusest,
unistamisest ja avastustest. Kunstnik Marge Nelgi erksavärvilistes ja fantaasiaküllastes
illustratsioonides seguneb fantaasia reaalsusega.
Nagu raamatus direktor Klaas sõnab: „Kunst on nagu sild kahe kalda vahel: ühel pool
fantaasia ja teisel päris maailm. Ja palun väga – minu muuseumis käige mõlemal pool nii palju,
kui tahate.”

KINKERAAMAT „PISIKE PUU“ (2015)
Raamatusse „Pisike puu“, mille nimi tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest, ning
mis on ühtlasi ka raamatu nimiluuletus, on nopitud luuletusi ja jutte tuntud ja armastatud
eesti lastekirjanike loomingust. Siin on nii vanu, mitmele põlvele armsaks saanud kui ka
päris uusi lugusid, sekka mõned muinasjutud ja liisusalmid, mille seovad tervikuks kunstnik
Catherine Zaripi võrratud pildid. Raamat on kokku pandud nii, et see puudutaks igaüht –
nii raamatu ettelugejat, pisikest kuulajat kui ka noort lugejat.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone: „Vaevalt leidub väikelast, kellele ei
meeldi raamatuid vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. See, nagu mistahes muu mänguline
tegevus, on lapse igapäevaelu loomulik osa ja tema arengu alus. Raamat on lapsele sama
tähtis mänguasi kui muud lelud. Meie, täiskasvanute, roll on tuua raamatud laste ellu ja
lasta neil lugemisest rõõmu tunda.“
Raamatu on välja andnud Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Kultuuriministeeriumiga ja
see on mõeldud kingitusena 2015.–2018. aastal Eestis sündinud ja sündivatele
lastele. Kinkeraamatu eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada eesti
lastekirjandust.

EPP PETRONE „KUST TULI PILV?“ (2015)
See on raamat lastele ja lapsemeelsetele.
Teksti autor Epp Petrone: „See lugu juhtus minuga, kui olin kuueaastane ja maal vanaemavanaisa juures. Oli mu viimane suvi enne kooliminekut, kui ühel päeval nägin pärnapuu
lähistel seda, kuidas ime sündis.”

EPP PETRONE „SIIS, KUI SEENED VEEL RÄÄKISID“ (2015)
Minu ema õpetas mulle, kuidas avada oma süda nii, et mõista seente, puude, sääskede ja
koerte juttu. Mis juhtus siis, kui me kord seenel käies metsas ära eksisime ja päike ära
kadus? Ka siis ei jäänud üle muud, kui kuulata oma südant ja koduaia õunapuu kutset.

HENNO KÄO „VÄIKE SABATÄHT“ (2017)
Südamlik jutustus Väikesest Sabatähest, tema seiklustest maailmaruumis, langemisest
Saaremaale ning Kaali meteoriidikraatri tekkimisest.

HEIKI VILEP „KAPIUKSE KOLLID“ (2017)
Jan on lohakas poiss. Õhtuti ei viitsi ta kunagi oma mänguasju kokku korjata ja need
vedelevad mööda tuba laiali. Kõik muutub aga päevast, mil kapiukse kollid teda ründavad
ja rünnak ainult tänu vapratele mänguasjadele tagasi lüüakse.
2., uuendatud trükk.

KAZU KIBUISHI „AMULETT 1: KIVIVARDJA“ (2015)
KELDRIUKSE TAGA ON MIDAGI VÄGA IMELIKKU ...
Koomiksimeister Kazu Kibuishi loodud maailmas on hirmuäratavad inimsööjatest
deemonid, mehhaaniline jänes, rääkiv rebane ning hiiglaslik robot – ja kaks tavalist last
ohtlikul ülesandel.
Perekondliku tragöödia järel kolivad Emily, Navin ja nende ema vanavanemate koju, et
alustada uut elu. Pere kõige esimesel ööl salapärases majas röövitakse Emi ja Navini ema
kombitsatega olendi poolt. Ema päästes ja elukat jälitades satuvad lapsed maa-alusesse
maailma, kus elutsevad kollid, robotid ja rääkivad loomad.
Koos uue abilise, väikse mehhaanilise jänese Miskitiga astuvad nad vastu kõige
hirmuäratavamatele kollidele ja ehk on Emil ka võimalus päästa oma ema.

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT „OOKEANI KUTSE“ (2013)
Ühel tormisel ööl äratab väike Yann oma kuus vanemat venda ja kutsub nad endaga kaasa
kodust ja vägivaldse isa eest põgenema. Kõhklemata järgnevad poisid oma tummale
väikevennale ööpimedusse. Nii algab müstiline teekond ookeani äärde ja unustamatu lugu
vennaarmastusest.
Jean-Claude Mourlevat on üks silmapaistvamaid prantsuse lastekirjanikke, keda on
tunnustatud prestiižika Prix Sorcières auhinnaga ja nomineeritud H. C. Anderseni
preemiale.
Paabeli Torn 2014 laureaat

Suurtele
MATHURA „JÄÄMINEK“ (2016)
„Jääminek” on lüüriline lugu ühe vanamehe eraklikust elust üksildasel, mahajäetud
maastikul – oma varalahkunud naist leinav Manivald mõtleb möödunule tagasi ja püüab
selgusele jõuda, mis on saatus, mida tähendab aeg ja mida peidab talve kõikehõlmav
vaikus tema ümber. Ootamatult saabuvad filmitegijad on talle selles kõnekaks,
kontrastseks peegliks. Raamat on inspireeritud Kasari jõe luhast ja ümbruskonna tühjaks
jäänud küladest.
„Jääminek” on autori esimene proosaraamat. 2014. aastal pälvis tema luulekogu „Käe all
voogav joon” Gustav Suitsu luulepreemia. Toimetanud Jan Kaus.

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT „SILUETT“ (2015)
Tagasihoidlik pereema Pauline avastab, et tema lemmiknäitleja tuleb tema kodukanti
filmivõtetele. Ta leiab lehest kuulutuse ja otsustab kandideerida episoodilisse rolli,
“siluetiks”. Härra Duci elupäevad on otsa saamas ja tal on üksainuke soov: otsida üles
inimesed, kellele ta kunagi on halba teinud, ja neilt andestust paluda. Neljateistkümneaastasele Guillaume’ile meenub bussiga suvelaagrisse sõites, et ta on kassi tuppa kinni
jätnud. Ta peab kindlasti tagasi minema. Mis on saatusel varuks neile kangelastele, kellel
on vaid head kavatsused?
Kümme väga erinevat lugu, mille lõpp rabab alati nagu välk selgest taevast. Jean-Claude
Mourlevat kirjeldab musta huumori ja puhta rõõmu kaudu inimsaatuse absurdsust ja meie
püüdluste tühisust.
Jean-Claude Mourlevat (s 1952) on üks silmapaistvamaid prantsuse lastekirjanikke. Tema
sulest on ilmunud üle kahekümne raamatu, teda on tunnustatud prestiižika Prix Sorcières
auhinnaga ja nomineeritud H. C. Anderseni preemiale. Eesti keeles on varem ilmunud
tema noorteraamat “Ookeani kutse” (Paabeli Torn 2014).

J.A. REDMERSKI „IGAVESTI KOOS“ (2017)
Kui kõik muu veab viltu, jääb armastus ikka alles …
Camryn Bennett on õnnelikum kui iial varem. Viis kuud pärast kohtumist on ta kihlatud
oma hingesugulase Andrew Parrishiga ja pulmad pole ainus eriline sündmus, mis neid ees
ootab. Närviline, aga elevil Camryn ei jõua ära oodata, millal saab alustada elu koos
Andrew’ga, mehega, kes teda igavesti armastab. Neid ootavad ees nii paljud asjad, kuid siis
lööb õnnetus nad jalust.
Tõelist armastust raskused ei murra …
Andrew ei mõista, kuidas nendega sai midagi sellist juhtuda. Ta püüab eluga edasi minna,
kuid Camryn on kaotanud lootuse. Andrew on otsustanud tõestada, et nende armastus
saab kõigest võitu, ning tahab viia Camryni uuele reisile täis lootust ja kirge. Kui tal vaid
õnnestuks veenda Camrynit kaasa tulema…
Ka Eestis ülimalt menuka romaani “Igaviku äärel” järg.

Teadmisraamatud
EVE HELE SITS „MOONI METSAUUDISTAJA“ (2012)
Mooni on 10-aastane linnatüdruk, kes kolis perega maale väikesesse talumajja elama.
Moonile meeldis metsas jalutamas käia ja omi mõtteid mõlgutada. Metsas jälgis Mooni
loomi ja taimi ning asus kõike seda kohe ka kirja panema. Tüdruk õppis, et tegelikult pole
mets kunagi lihtsalt mets, raba lihtsalt raba või järv lihtsalt järv – kõik nad paiknevad
läbisegi, olles tihedalt üksteisega seotud. Mis aga kõige olulisem – mets õpetas talle, et ta
võib olla väga hea sõber, kui ise tema vastu hea oled – temasse heatahtlikult suhtud ja
teda hoiad. Siis on metsal sinu jaoks musttuhat ilusat üllatust varuks.
Sellest raamatust saadki lugeda, milliseid loomi, linde, puid ja taimi Mooni oma
kodumetsas märkas ning mida huvitavat ta nende kohta teada sai.

EVE HELE SITS „MOONI EESTIMAA RAAMAT“ (2013)
Mooni võtab nõuks käia koos ema-isa ja väikevend Maruga Eestimaa kõigis
viieteistkümnes maakonnas ja jutustada lugejailegi, mida huvitavat ta kodumaa kaunite
paikade, inimeste elu-olu ning looduse, loomade ja lindude kohta teada sai. Pea igas
maakonnas kuuleb Mooni ka kohalikke legende ja muistendeid ning paneb kõrva taha nii
mõnegi tarkusetera.
Epp Marguste suurepäraste illustratsioonidega raamat sobib nii ise avastamiseks kui
ettelugemiseks-arutlemiseks kodus, koolis või lasteaias.
„Mooni Eestimaa raamat” on järjeks Eve Hele Sitsi varasematele Mooni-lugudele „Õunte
ootel”, „Mooni talurahva tähtpäevik” ja „Mooni metsauudistaja”.

EPP PETRONE „ROHELISEKS KASVAMINE“ (2011)
Mahukas raamat võtab kokku erinevad keskkonnateemad. Siin on Rohelise Värava
võrgulehe kirjutatud kolumneid, katkendeid internetipäevikust, lühiintervjuusid Eesti
ekspertidega, kokkuvõtteid ingliskeelsetest ökoteemalistest bestselleritest. Ühte on
koondatud üldine ja konkreetne, kaugem ja lähedasem info. Miks on Aafrikas näljahäda,
miks on maailmameri reostunud, kuhu viia oma vana arvuti, mismoodi säästa oma kodus
elektrit, kuidas teha loodussõbralikku remonti? Lisaks rohelistele elunippidele leiab siit
rohelist eneseanalüüsi: on keskkonnasäästlikkus uus religioon? Kas üks inimene suudab
midagi muuta siin tarbijamaailmas?

Pedagoogiline kirjandus
GLYNIS HANNELL „ERIVAJADUSTE MÄÄRATLEMINE. VAATLUSLEHED INDIVIDUAALSETE
ERIPÄRADE HINDAMISEKS“
Raamatus käsitletakse laste ja noorukite üldisi arenguhäireid, autismispektri häireid,
spetsiifilisi õpiraskusi, emotsionaalseid ja käitumishäireid, sensoorseid kahjustusi ning teisi
erivajaduste vorme.
Raamatus olevad erivajaduste kirjeldused ja vaatluslehed aitavadki nii õpetajatel,
vanematel kui ka teistel laste ja noorukitega tegelevatel spetsialistidel märgata õpilaste
eripärasid ja häireid, välja selgitada iga õpilase võimalikke erivajadusi, mõista
mitmesuguste erivajaduste põhjusi ja iseloomulikke tunnusjooni, koostada iga õpilase
kohta täpne ja ülevaatlik vaatluskaart, kooskõlastada õpetajatelt ja teistelt spetsialistidelt
pärinevat informatsiooni ning talletada lihtsal moel olulist informatsiooni ning vältida
aeganõudvate ülevaadete kirjutamist.

***
Raamatukogu tänab õpetaja Hedi Larionovit raamatukogule annetatud mitmete
raamatute eest!
Mõned nimetused:
S. Pinker „Sugude paradoks“
G. Gerland „Päris inimene“
E. N. Aron „Ülitundlik inimene“
E. Abrahmson „Valutud muutused“
L. Yutang „Kong Fuzi tarkus“
H. Raudla „Õpetaja Albert“
F. McCourt „Koolmeister“
D. Lodge „Väärt töö“
M. Juur „Teie kallis peaminister“
T. Karuks „101 Eesti spordilugu“
„Tee tarkuse juurde. Aforismiraamat“
N. Gleason „1001 vanasõna igaks elujuhtumiks. Tarku mõtteid ja asjalikke nõuandeid kogu
maailmast“
Erinevad kokaraamatud

