1.
Raamatud lõbustavad ja
harivad meid.
Raamatud panevad meid
naerma ja nutma.
Raamatud lohutavad ja
näitavad väljapääsu raskest
olukorrast.
Raamatud annavad tuge ja
elujõudu.

Raamatute abil elan läbi
tuhandeid elusid ja jään
seejuures ikka iseendaks.
C.S.Lewis

Lugemine on vaimule sama, mis
võimlemine kehale.
R.Steele
Me harjume hästi kõnelema, kui
loeme sageli neid, kes on hästi
kirjutanud.

4.

16.

Raamatud tekitavad meis
küsimusi, mille üle
tasub põhjalikult järele mõelda.

Lasteraamat on iga riigi jaoks
oluline kultuuriväärtus.

5.
Raamatud arendavad mõistust.
Nad panevad kaasa mõtlema,
aitavad meil oma mõtteid
korrastada ja sõnastada.

Voltaire

Kui sa pole kolm päeva midagi
lugenud, muutub sinu jutt
igavaks.

Lasteraamat annab tegevust
kirjanikele, kunstnikele,
kirjastajatele, trükkijatele,
tõlkijatele, kriitikutele, müüjatele,
raamatukoguhoidjatele jne jne.
Teistesse keeltesse tõlgitud
lasteraamat toob kodumaale
kasu ja kuulsust.

Hiina vanasõna

Mitte millestki mõtleb ainult see,
kes mitte midagi ei loe.
Diderot

7.

14.

11.

12.

Raamatud arendavad
empaatiavõimet.
Seeläbi saame paremini aru,
mida teised inimesed tunnevad

Raamatute kaudu saame osa
kultuuripärandist.

Raamatud aitavad iseendast
paremini aru saada.

Raamatud aitavad paremini
mõista ka meist erinevaid
inimesi.

Ühine lugemiskogemus loob
inimestele sarnase maailmapildi, mis
omakorda aitab meil üksteist mõista.

Meie enesekindlus saab
tuge mõistmisest, et
paljud inimesed mõtlevad ja
tunnevad samamoodi, kui
meie.

8.
Raamatud õpetavad eetikat.
Nad panevad meid mõtlema,
mis on hea ja halb,
mis on õige ja vale.

Me saame üle
eelarvamustest ja võõristusest
teistsuguste kommete ja
välimuse suhtes, kui oleme
raamatute abil saanud tuttavaks
kaugete maade ja möödunud
aegade eluga.

17.

2.

Lasteraamat avab ukse
kirjanduse ääretusse maailma,
milles jätkub
avastamisrõõmu
kogu
inimeluks.

Raamatud arendavad
emakeeleoskust
ja suurendavad sõnavara.
Nad õpetavad meid
omaenese mõtteid sõnastama
ja paremini mõistma, mida
teised räägivad ja kirjutavad.

Seitseteist
põhjust,
miks on vaja
lasteraamatuid
Illustratsioonid: Sven Nordqvist

3.
Raamatud ergutavad fantaasiat
ja õpetavad meid looma
kujutluspilte oma peas.

Rootsi
Lasteraamatuakadeemia
Skärholmens bibliotek, SE-127 48 Skärholmen, Sweden
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13.

9.

15.

6.

Raamatud on meile seltsiks, kui
tunneme end üksildasena.
Neid on lihtne kaasa võtta ja
lugeda ükspuha kus.
Nende avamiseks ei ole vaja
elektrikontakti ega akut.

Raamatud aitavad mõista,
mis meie ümber toimub
ja taibata sündmuste ja nähtuste
vahelisi seoseid.

Hea lasteraamatu
ettelugemine
pakub rõõmu
nii suurtele kui väikestele
ja loob silla põlvkondade vahele.

Raamatut lugedes
saame tuttavaks teiste
maade ja rahvastega,
õpime tundma loodust,
tehnikat, ajalugu ja üldse
kõike huvitavat,
mis maailmas leidub.

Raamatuid saab tasuta
raamatukogust laenata.

10.
Raamatut lugedes mõistame, et
igale küsimusele võib olla
mitu erinevat vastust, sest igaüks
meist näeb asju erinevalt.

