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21-ą kartą rengiama tarptautinė Vilniaus knygų
mugė lankytojų lauks su Jono Meko išsakyta mintimi
„Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“.
Kitų metų Vilniaus knygų mugės tema neatsitiktinai
siejasi su lietuvių kilmės menininku Jonu Meku.
Pasauliui gerai pažįstamo ir savo gyvenimu bei
darbais laisvę skelbusio menininko žodžiai „Gyventi
reikia be formulių, reikia būti atviram“ taps 2020
metų Vilniaus knygų mugės leitmotyvu, kviečiančiu
ieškoti naujų saviraiškos formų, skelbti kūrybos
laisvę, atvirai žvelgti į pasaulį, nesusisaistant
egzistuojančiais stereotipais ir kiekvienam atrasti
savo kelią.
Mes vis dar turime savyje baimių būti kitokiais,
nepritapti, likti nesuprastais. Vilniaus knygų mugė,
2019-taisiais atšventusi savo dvidešimtmetį, verčia
naują puslapį, kviesdama ieškoti drąsių bei atvirų
saviraiškos formų, eksperimentuoti, kurti tai, kas
aktualu, įdomu ir svarbu kiekvienam iš mūsų.
Taigi, atvira ir be formulių. Pradedanti naują etapą.
Tokia yra Vilniaus knygų mugė. Atvira kūrybai,
veiksmui ir žodžiui. Nekasdienių susitikimų,
pokalbių, nuomonių, nesibaigiančių atradimų vieta,
kur laukiami visi, nes
„Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram“.
J.Mekas

VILNIAUS KNYGŲ
MUGĖS IŠSKIRTINUMAS
VAIKŲ IR PAAUGLIŲ
KNYGŲ SALĖ

Šioje salėje persipina dvi erdvės. Lietuvos ir užsienio
leidėjai čia pristato ir parduoda knygas, skirtas vaikams
ir paaugliams. Tuo pačiu tai ir erdvė jauniesiems
skaitytojams, kur jie gali įvairiomis formomis ir būdais
patirti literatūros ir skaitymo stebuklą, nevaržomai
bendrauti, žaisti ir skaityti. Salėje veikia Bibliotekų
erdvė, Kūrybinės dirbtuvės, o scenoje vyksta renginiai
vaikams. Nuolat gyva ir šurmuliuojanti Vaikų ir paauglių
knygų salė traukia lankytojus tiek knygų naujienų gausa
leidyklų stenduose, tiek įvairiomis veiklomis.

KNYGŲ ŠALIES
KŪRYBINĖ STUDIJA

Unikalus renginys, gimęs Vilniaus knygų mugėje 2003
metais. Studijos sumanytoja – grafikė, knygų dailininkė
Sigutė Chlebinskaitė su savo komanda kasmet kviečia
mugės lankytojus dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse ir
susitikimuose su garsiausiais Lietuvos bei užsienio šalių
knygų vaikams kūrėjais ir iliustruotojais, patirti gražiausių
knygų vaikams stebuklą.

BIBLIOTEKŲ
ERDVĖ

Lietuvos bibliotekininkų kuriama atvira ir kitokia
biblioteka be sienų. Skaitymo, bendravimo ir susitikimų
erdvė jaunimui.

FORUMAS

Tai rimtų temų, intelektualių pokalbių vieta, kurioje
diskusijos persipina su naujų leidinių pristatymais,
iškeliamos aktualiausios visuomeninės, kultūrinės
problemos. Kasmet čia susitinka Diskusijų klubo
žaidėjai – garsūs Lietuvos ir užsienio kultūros, meno,
visuomenės ir mokslo žmonės.
Forume rengiamas ir naujo formato renginių ciklas
Šortai. Tai „karštas“ mugės debatų turnyras, literatūrinė
dvikova, kurioje per 15 minučių du pokalbininkai –
knygos autorius ir kritikas – kuo turiningiau atskleidžia
aptariamos knygos privalumus ir trūkumus.

LRT SALĖ / 5.1

Nuolatinio mugės partnerio – Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos – salė, iš kurios LRT transliuoja
populiariausius mugės renginius. Būtent čia mugės
lankytojai renkasi į nekasdienius pasimatymus su savo
lauktais rašytojais.

MUZIKOS SALĖ

Kiekvienais metais unikalia programa ir turiniu
stebinanti erdvė jau šeštus metus yra organizuojama
asociacijos AGATA ir suburia daugumą Lietuvos
muzikantų po vienu stogu. Tai didžiausia Lietuvos
muzikinės produkcijos mugė.

GRAŽIAUSIŲ METŲ
KNYGŲ PARODA

Vilniaus knygų mugėje kasmet lankytojams pristatomos
Lietuvos leidyklų per praėjusius kalendorinius metus
išleistos gražiausios metų knygos bei apdovanojami jų
dailininkai, leidėjai ir poligrafijos specialistai.

KNYGOS
KINO SALĖ

Mugės lankytojai turi galimybę pamatyti naujausias
garsių romanų ekranizacijas, dokumentinius filmus
apie rašytojus, poetus, menininkus.

2019 M. MUGĖS SKAIČIAI
DALYVIAI
KULTŪRINIAI RENGINIAI
SUSITIKIMAI SU AUTORIAIS
LEIDYKLŲ STENDUOSE
UŽSIENIO SVEČIAI
EKSPOZICINĖS SALĖS
RENGINIŲ ERDVĖS
AKREDITUOTI ŽURNALISTAI
LANKYTOJAI

360 iš 8 pasaulio šalių
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5
18
303
68 430

MUGĖS PLANAS
1 – Muzikos salė
2 – Lietuvos kultūros centrai
3 – Mokslo, akademinė,
specializuota literatūra /
užsienio dalyviai
4 – Vaikų ir paauglių
knygų salė
5 – Grožinė ir specializuota
literatūra
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INFORMACIJA
Visa informacija apie mugę
ir dalyvių registracija čia
Dalyvavimo mugėje sąlygos čia
Mugės naujienos čia
Kontaktai dėl dalyvavimo
knygų mugėje
Projekto vadovė
Greta Kerienė
Tel. +370 615 67682
El. p. bookfair@litexpo.lt
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