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30. jaanuaril toimus Rahvusraamatukogus ümarlaud "Kas eesti kirjandus lahkub koolist?" Selle 

korraldasid Tallinna Kirjanduskeskus, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts ja 

Eesti Rahvusraamatukogu. Ümarlaual osalesid õpetajad Viivika Hein ja Anu Kell, emeriitprofessor Rein 

Veidemann, raamatukogude esindaja Jaanus Kõuts, HTM-I esindaja Mihkel Rebane ja Kirjanike Liidu 

häälekandja “Looming” esindaja Toomas Haug. Rohke kuulajaskonnaga ümarlaua kandis üle ERR-i 

kultuuriportaal, vestlusring on järelvaadatav. 

Ümarlaual toodi välja järgmised tõsised ebakohad eesti kirjanduse õpetamises: 1) kirjandustundide arv 

ei ole piisav materjali korralikuks õpetamiseks ja omandamiseks; 2) kursuste süsteem ei võimalda 

õpetada eesti kirjandust süsteemselt ja vajalikus mahus; 3) pakutavate valikkursuste asemel võtavad 

koolid õppekavadesse õpilaste jaoks atraktiivseid ja vähem pingutust nõudvaid kursusi, seega ei täida 

kirjanduse valikkursused oma ülesannet; 4) kooliraamatukogude olukord ei soosi lugemist ja kirjanduse 

prestiiži tõstmist; 5) puuduvad eesti kirjandusele ja eesti kirjanduse ajaloole keskenduvad ajakohased 

õpikud, samuti vastavad eesti kirjanduse lugemikud ja antoloogiad. 

Ümarlaual rõhutati, et eesti kirjanduse õpetamine peab olema eesti kooli kui rahvusriigi kooli üks 

kindlaid prioriteete. 

Väljatoodud tõsiasjadest lähtuvalt pöörduvad ümarlaua korraldanud organisatsioonide esindajad Teie 

poole järgmiste ettepanekutega:  

- tõsta kirjandustundide arv 2. Ja 3. kooliastmes kolmele tunnile nädalas ja lisada gümnaasiumi 

õppekavva üks kohustuslik eesti kirjanduse kursus. 

- ehitada õppekava üles nii, et eesti kirjandusel (ja eesti kirjanduse ajaloo õpetamisel) on eriroll ning see 

on esitatud süsteemselt, kronoloogiliselt ja õpilastele arusaadavalt 

- tellida õppekavadele vastavad eesti kirjanduse õpikud 

- koostada antoloogiaid ja lugemikke eesti kirjanduse tüvitekstide tutvustamiseks 

- muuta kirjandus, eriti eesti kirjandus ja kirjandusklassika kooliraamatukogudes maksimaalselt 

kättesaadavaks ning toetada igati kooliraamatukogusid ja eesti kirjanduse lugemist soodustavaid 

tegevusi. 

- leida rahalised ressursid eesti kirjanduse olümpiaadi iga-aastaseks üleriigiliseks korraldamiseks Eesti 

Emakeeleõpetajate Seltsi eestvedamisel. 
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