
OTSITAKSE 2014. AASTA MAAILMA RAAMATUPEALINNA 
 
UNESCO egiidi all tegutsev maailma raamatupealinna valimiskomitee kuulutab välja 2014. aasta 
maailma raamatupealinna konkursi. Varasematel aastatel on seda tiitlit kandnud näiteks Ljubljana 
(2010) ja Buenos Aires (2011). Käesoleval aastal kuulub tiitel Jerevanile ning 2013. aasta 
raamatupealinnaks on valitud Bangkok.  Raamatupealinna tegevusaasta saab alguse rahvusvahelisel 
raamatu ja autoriõiguse päeval (23. aprill 2014) ning kestab järgmise aasta 22. aprillini. 
 
Raamatupealinnaks kandideeriv linn tähtsustab raamatuid ja lugemist ning pakub välja põneva 
tegevusprogrammi, mis tuleb vormistada kuni 25-leheküljelise taotlusena ühes UNESCO ametlikus 
keeles (prantsuse, inglise, hispaania, vene, araabia või hiina). Nõuetekohaselt täidetud ja 
põhjendatud taotlus, millele tuleb lisada kandideeriva linna linnapea kaas- või toetuskiri, peab 
UNESCOsse jõudma hiljemalt 27. aprillil 2012. 
  
Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmist: 
 

1. maailma raamatupealinna tegevusprogramm, milles on sõnastatud ka pikaajaline kasu 
tegevusprogrammi partneritele ja ühiskonnale;  

 
2. üldine ülevaade kavandatud kuludest ja strateegia võimalike rahaliste vahendite leidmiseks; 

 
3. kogukondliku, piirkondliku, riikliku ja rahvusvahelise osaluse, sh kutse- ja vabaühenduste 

osaluse määr ning programmi mõju; 
 

4. ühekordsete või jätkuvate tegevuste arv ja sisu kirjeldus, mida taotlev linn korraldab koos 
kohalike ja rahvusvaheliste kutseühendustega, mis esindavad kirjanikke, kirjastajaid, 
raamatukaupmehi ja raamatukogutöötajaid, ning kaasates teadus- ning kirjandusringkonna 
eri osalisi; 

 
5. kõikide teiste raamatuid ja lugemist propageerivate ja toetavate projektide arv ja sisu 

kirjeldus; 
 

6. vastavus sõna-, trüki- ja teabe levitamise vabaduse põhimõtetele, mis on sätestatud UNESCO 
põhikirjas, inimõiguste ülddeklaratsioonis (art 19 ja 27) ning hariduses, teaduses ja muus 
kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppes (Firenze kokkulepe). 

 
Taotluse esitamisega võtab iga kandideeriv linn nimetamise korral endale kohustuse 
 

1. seostada UNESCOt ja valimiskomitees esindatud kolme kutseühendust oma reklaami- ja 
teavituskampaaniaga, avaldades nende logod, viidates neile kõikidel algatusega seotud 
trükistel ja algatuse jaoks loodud veebisaidil; 
 

2. esitada UNESCOle 
a. vahearuanne tegevuste kohta, mis viiakse läbi nimetamise aasta esimesel poolel 

(23. aprill 2014 kuni oktoober 2014); 
b. lõpparuanne tegevuste kohta, mis viiakse läbi kogu nimetamise aasta jooksul 

(23.aprill 2014 kuni 22. aprill 2015); 
 

3. kutsuda UNESCO ja valimiskomitees esindatud kolme kutseühingu esindajaid kõige 
olulisematele maailma raamatupealinna programmiga seotud üritustele; 
 



4. koostada ja levitada teavet raamatupealinna programmi kohta nii emakeeles kui ka levinud 
võõrkeeltes. 

 
Kandideerivad linnad annavad UNESCOle ja teistele valimiskomitee liikmetele õiguse avaldada 
taotlused UNESCO veebilehel. Samuti võtavad linnavalitsused endale kohustuse aidata kaasa 
võimalike UNESCO nõudmisel korraldatavate hindamisauditite toimumisele. 
 
UNESCO egiidi all tegutsevasse valimiskomiteesse kuulub üks Rahvusvahelise Kirjastajate Liidu (IPA) 
esindaja, üks Rahvusvahelise Raamatukaupmeeste Ühingu (IBF) esindaja, üks Rahvusvahelise 
Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu (IFLA) esindaja ja üks UNESCO esindaja.  
 
Kandideerival linnal tuleb saata viis allkirjastatud taotluseksemplari UNESCOsse postiga allpool oleval 
kontaktaadressil. Lisaks palutakse saata pdf-formaadis taotlus ka e-posti aadressil wbcc@unesco.org. 
Taotlused peavad sisaldama linna kontaktisiku andmeid (nimi, amet, postiaadress, telefon ja e-posti 
aadress), kellega UNESCO raamatupealinna valimiskomitee saaks kõikides küsimustes suhelda. 
 
 
Kontakt: 
UNESCO 
Kultuurilise mitmekesisuse, arengu ja dialoogi osakond 
1, rue Miollis 
F-75732 Paris Cedex 15  
Prantsusmaa 
Tel.: +33 1 45 68 43 52 
E-mail: wbcc@unesco.org 
 


