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4 salė

		
Susitikimai (autoriai skaito savo knygas)

		 Knygos kodas

02.23 Skaitytojų mylimi ir vertinami Lietuvos rašytojai bei poetai skaitys
		
15.00–17.00 savo kūrinius. Tai 15 minučių trukmės susitikimai, kurių metu
mugės svečiai turės unikalią galimybę paklausyti, kaip knygos pra02.24
byla jų kūrėjų balsais. Kviečiame pasinerti į skaitymo malonumą su
14.00–17.00
Aurimu Švedu, Mindaugu Kvietkausku, Justinu Žilinsku, Aušra Kaziliūnaite, Antanu Jonynu ir kitais. Detali informacija apie konkretaus
autoriaus skaitymo laiką pateikiama Bibliotekų erdvėje (Vilniaus
universiteto biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkų draugija)

		 Bibliotekų erdvės lankytojai bus kviečiami išbandyti „Knygos
kodą“ – edukacinį žaidimą apie literatūrą. Smagios užduotys pareikalaus klasikinės ir naujausios pasaulio literatūros išmanymo –
reikės gerokai pasukti galvą ir prisiminti tai, ko mokė (ar nemokė)
mokykloje! (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

		
Gyvoji biblioteka
02.23 Ši biblioteka sudaryta iš gyvųjų knygų, bibliotekininkų ir skaitytojų.
		
10.00–17.00 Gyvosios knygos – tai žmonės iš pažeidžiamų socialinių grupių,
visuomenėje patiriantys diskriminaciją ar išankstines nuostatas.
02.24
„Skaitytojas“ kviečiamas pasirinkti pašnekovą („knygą“) ir iš
14.00–19.00
pirmų lūpų išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus (Nacionalinis
socialinės integracijos institutas)
		
Literatūrinė vaistinė
		 Tam tikroms ligoms gydyti nebūtina griebtis vaistų, kartais užtenka
knygos. Tačiau kaip žinoti, kuri knyga padeda nuo peršalimo, o
kuri nuo ilgesio? „Vaistinėje“ budintys bibliotekininkai-vaistininkai
atsakys į šiuos klausimus, taip pat pasiūlys savo jėgas ir proto
galias išbandyti žaidžiant stalo žaidimą „Pasižvalgymai po Vilnių“
(Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka)
		
Roko skaitykla
		 Šioje skaitykloje tavęs lauks viskas, kas susiję su roko muzika –
patefonas su senosiomis vinilo plokštelėmis, knygos, viktorinos
(žinoma, ir prizai) ir net roko muzikantams dedikuota fotografijų
paroda. Joje užfiksuotos spaudos fotografų Ramūno Danisevičiaus,
Vytauto Liaudanskio ir Vytauto Petriko akimirkos iš roko muzikos
koncertų (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka)
		 Kvepiančių knygų salonas
Koks kvapas slepiasi M. Prousto kūriniuose? Kaip kvepia T. Shaho
„Kalifo rūmų“ menės? Kodėl toks svaigus moters bučinio aromatas
P. Coelho „Alchemike“? Atsakymus rasti padės intriguojanti, skaityti ir diskutuoti, per kvapo prizmę knygą pažinti kviečianti knygų
ir jų kvapų ekspozicija (Organizuoja: Kauno apskrities viešoji
biblioteka)

		 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas
		 Šiame Interaktyviajame terminale – intriguojantys vaizdo
pasakojimai apie miesto bažnyčias. Juos pasakoja įvairių Lietuvos
laikotarpių įgarsinti personažai: nuo istorinių asmenybių ir
dvasininkų iki šių laikų repuojančio jaunimo! Taip pat bus galima
pasitikrinti žinias išbandant virtualią viktoriną (Kauno apskrities
viešoji biblioteka)
		 Bibliotekų laboratorija
		 Žaismingi ir įtraukiantys kūrybiniai užsiėmimai, edukaciniai
žaidimai, virtualus pasaulis, literatūrinės kelionės ir kitos veiklos,
skirtos visai šeimai.
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10.00–19.00 Interaktyvūs IT užsiėmimai. Žaidimai, prizai ir siurprizai kartu
su interaktyviuoju Bitės ekranu. Dalyvauk robotukų lenktynėse,
programavimo valandėlėje, patikrink savo žinias krašto pažinimo
žaidime, suk laimės ratą ir laimėk įvairiuose Bitės bibliotekos
žaidimuose! (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka)
10.00–19.00 Aukštaitijos etnokilimas. Interaktyvus kilimas padės pažinti Aukš
taitiją per gražiausius, įdomiausius kultūrinius objektus ir jų mitus.
Išgirsite gražiausias Aukštaitijos legendas apie Puntuko akmenį,
Karvės olą, gražiuosius Lietuvos ežerus ir kalvas (Panevėžio apskri
ties Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
10.00–19.00 Susikurk savo DIENoRAŠTĮ. Bibliotekininkai pasidalins žiniomis
apie knygrišių ir restauratorių darbo ypatumus bei kvies susikurti
unikalaus, savo dizaino dienoraščius/užrašų knygeles (Panevėžio
apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
11.00–15.00 Interaktyvi edukacinė erdvė. Mugės svečiai kviečiami išmokti
valdyti „Lego Mindstorms“ ir „Makeblock“ robotus bei sudalyvauti
jų varžybose. Biblioteka taip pat siūlys pakeliauti po virtualią
realybę ar ramiai leisti laiką piešiant piešimo planšete (Kauno
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka)
11.00–15.00 Plungės išmanusis parkas: biblioteka išeina pasivaikščioti.
Virtuali pažintis su Plungės viešąja biblioteka, įsikūrusia laikro
dinėje-oranžerijoje: mugės svečiai turės galimybę pasivaikščioti
po įspūdingą XIX a. kunigaikščio Mykolo Oginskio parką (Plungės
viešoji biblioteka)
12.00–16.00 Lego robotika bibliotekoje: ateik, sužinok ir išbandyk. Bibliotekos
komanda kvies mugės lankytojus įsitraukti į robotikos veiklas,
dalinsis žiniomis apie robotų konstravimą, programavimą ir supa
žindins su robotikos mokslu (Kauno rajono savivaldybės viešoji
biblioteka)
12.00 ir 14.00 Dideli Vabalninko lygumų žmonės. Literatūrinis maršrutas po
Biržų kraštą – Vabalninkus. Šios kelionės metu susipažįstama su
tokiais žymiais kūrėjais kaip Alma Karosaitė, Mamertas Indriliūnas,
Balys Sruoga bei kitais rašytojais. Visa tai bus pristatyta dekla
muojant ir skaitant kūrinių ištraukas. Lankytojai taip pat bus kvie
čiami gaminti ir skanauti kulinarinio paveldo patiekalą – čiupką
(Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka)

12.00 ir 15.00 Šimtmetis ant tavo stalo – žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“.
Mugės svečiai kviečiami išbandyti žaidimą ir sužinoti, kaip dviejų
bibliotekininkių idėja ir spalvotu popieriumi apklijuota saldainių
dėžutė virto didžiulio dėmėsio ir tūkstantinio tiražo sulaukusiu
stalo žaidimu (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka)
15.00 Atkurtos Valstybės šimtmečio proga Vilniaus knygų mugės
ir Encyclopaedia Britannica dovanos – enciklopedijų rinkinio –
teikimas Zarasų rajono viešąjai bibliotekai. Dalyvauja: Lietuvos
bibliotekininkų draugijos, Vilniaus knygų mugės ir Encyclopaedia
Britannica atstovai
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11.00–15.00 Plungės išmanusis parkas: biblioteka išeina pasivaikščioti
(Plungės viešoji biblioteka)
12.00–18.00 Virtualus gniūžčių mūšis. Vilniaus miesto centrinė biblioteka kvies
užkariauti sniego senių tvirtovę virtualioje sniego gniūžčių kovoje.
Skirta ir vaikams, ir suaugusiems (Vilniaus miesto savivaldybės
centrinė biblioteka)
15.00–17.00 Ekslibriso kūrimo dirbtuvės. Mūsų protėviai savo asmenines
knygas žymėdavo ekslibrisais – išskirtiniais ženklais, nurodančiais
knygos savininką. Šios dirbtuvės kvies ne tik susipažinti su Lietu
vos grafikų kurtais ekslibrisais, bet ir pačiam smagiai paplušėti –
bus galima susikurti savo asmeninį atspaudą (Vilniaus universiteto
biblioteka)
15.00–20.00 Stalo vaidmenų žaidimai su „Tolkien Lietuva“. Dž. R. R. Tolkino
gerbėjų klubas pakvies į greitas ir neilgas stalo vaidmenų žaidimų
sesijas (angl. Role Playing Game, RPG). Tai žaidimai, susiję su
netikėtais fantastinių pasaulių ir Lietuvos, jos herojų, deriniais.
Laukiami tiek naujokai, tiek žaidimą išmanantys žaidėjai
(Dž. R. R. Tolkino gerbėjų klubas „Tolkien Lietuva“)

02.24
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10.00–21.00 Interaktyvūs IT užsiėmimai (Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
10.00–21.00 Aukštaitijos etnokilimas (Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
10.00–21.00 Susikurk savo DIENoRAŠTĮ (Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)
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10.30 Protmūšis „ALF knygų lobyno asmenybės ir idėjos“. Protų
mūšis kvies prisiminti per tūkstantį Atviros Lietuvos fondo
išleistų knygų, jų autorius, nagrinėtas idėjas ir susirungti
ieškant atsakymų s magiame komandiniame žaidime. Laimėtojų
komandai bus įteikiamos ALF išleistos knygos. Protmūšį ves
Donatas Puslys (Atviros Lietuvos fondas)
11.00–17.00 Proginė fotobūdelė. Nori įsiamžinti Knygų mugėje? Užsuk
į bibliotekų erdvę – visi norintys bus kviečiami fotografuotis
išskirtinėje fotobūdelėje ir gauti nuotrauką dovanų! (Vilniaus
miesto savivaldybės centrinė biblioteka)
13.00 Diskusija „Aš užaugau bibliotekoje“. Diskusijoje dalyvaus
rašytojai, kurie savo vaikystę, laisvalaikį, tobulėjimą, kūrybos
įkvėpimą sieja su lankymusi bibliotekoje ir knygų skaitymu
(Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka)
13.00–17.00 Ekslibriso kūrimo dirbtuvės (Vilniaus universiteto biblioteka)
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10.00–14.00 Stalo vaidmenų žaidimai su „Tolkien Lietuva“ (Dž. R. R. Tolkino
gerbėjų klubas „Tolkien Lietuva“)
11.00–14.00 Ekslibriso kūrimo dirbtuvės (Vilniaus universiteto biblioteka)

Kultūrinių renginių programa

