RENGINIŲ
PROGRAMA
2022 VASARIO 24–27

BIČIULIAI, PAGALIAU
VĖL SUSITINKAME!
Kviečiame įžengti į Jaunųjų skaitytojų salės Kūrybos erdvę
be formulių, Knygų šalį, Bibliotekų erdvę, pasibūti prie
Vaikų scenos, taip pat patyrinėti naujovių pilną Jaunimo
taško programą. Jūsų laukia susitikimai su pasiilgtais knygų
autoriais, pažintys su pamėgtais ir naujais personažais,
istorijos mįslės ir jaudinantys detektyvai, kūrybiniai
malonumai ir diskusijos apie labai rimtus dalykus.
Pirmą kartą pačius mažiausius skaitytojus, jų mamas ir
tėčius kviečiame į jaukų Knygų starto kampelį. Čia įsikurs
pirmųjų knygelių biblioteka, vyks edukaciniai užsiėmimai
ir konsultacijos ankstyvojo skaitymo klausimais ir taip pat
valandėlė – Tėčiai skaito vaikams.
Ar teko skaityti knygą, kurioje nėra nė vieno žodžio?
„Skaityti?!“ – paklausite. „Taip, skaityti!“ Būtent tokias
vaizdais kalbančias knygas rasite parodoje Bežodės knygos:
iš pasaulio į Vilniaus knygų mugę. Kokias knygas galima
atsispausdinti ir susilankstyti namie, pamatysite Baltijos šalių
rašytojų ir iliustruotojų sukurtų „knygiukų“ stende.
Išskirtinėse parodose susipažinsite su užsienio knygų
autorių kūriniais.
Ateikite, laukiame jūsų Jaunųjų skaitytojų salėje!
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KŪRYBOS ERDVĖS
BE FORMULIŲ PROGRAMA
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

11:00–12:00
„Už devynių marių...“. Pasaulio pasakojimų rinktinė pagal
profesionalią istorijų pasakotoją Mildą Varnauskaitę
(amžiaus grupė 6–10 m.)
Istorijos iš už devynių marių apie Afrikoje gyvenančias medų
mėgstančias varles, apie du brolius Indijos vandenyne sutikusius žuvų
Karalių, apie kažkur Persijoje gyvenusius triušius, nugalinčius vilkus…
Vaikų vaizduotės kelionė aplink pasaulį nepajudant iš vietos.

12:30–13:30
„Kas vyksta šiame paveiksle?“ (amžiaus grupė 6–12 m.)
Dirbtuvėse taikomu vizualinio mąstymo metodu vaikai kviečiami
kalbėti apie kūrinius iš MO muziejaus kolekcijos, dailininkės Tanios
Rex iliustracijas, rašytojos, Vaikų literatūros premijos laureatės,
Kazimieros Kazijevaitės tekstus. Bus žaidžiami dėmesingumo
lavinimui ir vaizduotės ugdymui skirti žaidimai. Veda Karen Vanhercke
ir Kazimiera Kazijevaitė–Astratovienė. Dirbtuvės vyks anglų ir lietuvių
kalbomis.

14:00–15:00
Baltijos šalių kūrėjų knygiukų pristatymas (amžiaus grupė 7–10 m.)
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygiuko „Skundas“ autoriais
Kotryna Zyle (Lietuva) ir Mārtiņš Zutis (Latvija). Dirbtuvės vyks anglų ir
lietuvių kalbomis.

15:30–16:30
„Susikurk atvirlaiškį“ (amžiaus grupė 0+)
Knygų vaikams iliustruotoja Agnė Nananai kviečia stabtelti ir sukurti
atviruką, naudojant iliustracijų antspaudais techniką.

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

11:00–12:00
Baltijos šalių kūrėjų knygiukų pristatymas (amžiaus grupė 7–10 m.)
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygiuko „Skundas“ autoriais
Kotryna Zyle (Lietuva) ir Mārtiņš Zutis (Latvija). Dirbtuvės vyks anglų ir
lietuvių kalbomis.
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12:30–13:30
„Linksmai su Daukantu“ (amžiaus grupė 7+)
Simono Daukanto muziejus siūlo originalią ir autentišką pramogą,
kur praeitis jungiasi su dabartimi, senieji menai su ateities idėjomis,
o teorija su praktika, ir kviečia pasigaminti atvirukų su tamsoje
šviečiančiais dažais bei juos originaliai užrašyti senoviniu būdu –
žąsies plunksna. (Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto
muziejaus Simono Daukanto memorialinio muziejaus padalinys)

14:00–15:00
Ar knygų antspaudas yra ekslibrisas? Sužinok ir
susikurk savo ekslibrisą (amžiaus grupė 7–18 m.)
Dirbtuves veda kultūros istorikė Neringa Jarmalienė ir grafikė Rita
Stašauskaitė. (Studija Ekslibris.lt)

15:30–16:30
Grafinės erdvinės knygelės kūrimas (amžiaus grupė 9–15 m.)
Veda iliustruotoja, dizainerė Greta Duobienė ir Ditė Duobaitė.

17:00–18:00
O kas čia parašyta? O kas čia pavaizduota? (amžiaus grupė 0+)
Grupė O! žaidžia su mugės pavadinimu ir kviečia kūrybinių dirbtuvių
dalyvius žodžius paversti vaizdu. Kūrybinio proceso kulminacija
tampa sukurto meno objekto projekcija ne tik ant autoriaus kūno, bet
ir ant Vilniaus knygų mugės Jaunųjų skaitytojų salės sienų. Veda Aušra
Kiudulaitė, Ieva Babilaitė, Rasa Jančiauskaitė.

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

11:00–12:00
Erdvinių atvirukų kūrybinės dirbtuvės (amžiaus grupė 6–11 m.)
Dirbtuvėse Prancūzijoje gyvenanti ir kurianti dailininkė Elena Selena
dalyvius supažindins su savo pop-up knygomis ir pakvies kartu sukurti
erdvinį atviruką.
„Už devynių marių...“. Pasaulio pasakojimų rinktinė pagal
profesionalią istorijų pasakotoją Mildą Varnauskaitę
(amžiaus grupė 6–10 m.)
Istorijos iš už devynių marių apie Afrikoje gyvenančias medų
mėgstančias varles, apie du brolius Indijos vandenyne sutikusius žuvų
Karalių, apie kažkur Persijoje gyvenusius triušius, nugalinčius vilkus…
Vaikų vaizduotės kelionė aplink pasaulį nepajudant iš vietos.
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12:30–13:30
„Sukurk miško žemėlapį“ (amžiaus grupė 3+)
Kūrybinės dirbtuvės pagal „Kirvarpa“ miško knygeles vaikams
„Miškas ir mažas“ ir „Slaptoji kerpių knyga“. Veda iliustruotoja
Kornelija Žalpytė ir rašytoja Monika Kalinauskaitė.
Laisvo miesto kūrimas pagal knygą „Akmenėlis“
(amžiaus grupė 7–12 m.)
Holokausto tema Lietuvoje kalbėti kviečia knygos iliustruotoja
Inga Dagilė ir „Tikros knygos“ kūrybos vadovė Daiva Rudytė.

14:00–15:00
Baltijos šalių kūrėjų knygiukų pristatymas (amžiaus grupė 7–10 m.)
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygiuko „Rankos, kuriose
gimstama“ autorėmis Rasa Bugavičute-Pēce (Latvija) ir k2rte (Kärt
Einasto, Estija). Susitikimas vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
„Kas vyksta šiame paveiksle?“ (amžiaus grupė 6–12 m.)
Dirbtuvėse taikomu vizualinio mąstymo metodu vaikai kviečiami
kalbėti apie kūrinius iš MO muziejaus kolekcijos, dailininkės Tanios
Rex iliustracijas, rašytojos, Vaikų literatūros premijos laureatės, Kazimieros Kazijevaitės tekstus. Bus žaidžiami dėmesingumo lavinimui ir
vaizduotės ugdymui skirti žaidimai. Veda Karen Vanhercke ir Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė. Dirbtuvės vyks anglų ir lietuvių kalbomis.

15:30–16:30
„Linksmai su Daukantu“ (amžiaus grupė 7+)
Simono Daukanto muziejus siūlo originalią ir autentišką pramogą,
kur praeitis jungiasi su dabartimi, senieji menai su ateities idėjomis,
o teorija su praktika, ir kviečia pasigaminti atvirukų su tamsoje
šviečiančiais dažais bei originaliai užrašyti senoviniu būdu – žąsies
plunksna. (Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus
Simono Daukanto memorialinio muziejaus padalinys)
„Ugnikalniukas ieško draugų“ (amžiaus grupė 7–10 m.)
Per užsiėmimą kalbėsime apie draugystės svarbą, atsakomybę,
nesusikalbėjimą ir tai, kiek bėdos kartais gali privirti pyktis.
Kartu gaminsime ugnikalnius, aplink juos auginsime miškus,
apgyvendinsime juose egzotiškus žvėris, statysime miestus.
Kiekvienas dalyvis susikurs savo ugnikalnį, galės kurti jo charakterį,
išryškinti tam tikras jo savybes, stengtis suprasti įvairių poelgių
priežastis. Veda knygos autorius Virgis Šidlauskas.

17:00–18:00
„Mano vaizduotės gyvūnai“ (amžiaus grupė 5+)
Bežodžių knygų užsiėmimas vaikams: kūrybingai ir žaismingai,
lavinant vaizduotę, žodyną, pasakojimo įgūdžius grupėje skaitomos
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bežodės knygos. Vaikai mokomi skaityti vaizdus ir jų pagrindu kurti
pasakojimą. Veda vaikų literatūros specialistė Inga Mitunevičiūtė.

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

11:00–12:00
Baltijos šalių kūrėjų knygiukų pristatymas (amžiaus grupė 7–10 m.)
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygiuko „Mažasis Rudis yra
turtingas“ autorėmis Triinu Laan (Estija) ir Ieva Babilaitė (Lietuva).
Susitikimas vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
„Lapės ir lapino pėdsakai girių knygoje“ (amžiaus grupė 0+)
Pasitelkę knygas su vaikais kalbame apie viską – apie baimes ir
džiaugsmus, laimes ir nelaimes, vertybes ir santykius. Istorijos
suteikia vietos fantazijai – kaip iš tikrųjų tas personažas atrodo, kodėl
jis taip elgiasi? Bus įdomu sužinoti, kaip vaikai vertins lapę, išviliojusią
sūrį iš varnos, kaip Mažajam Princui pavyko prisijaukinti lapę? Kas
galėjo atsitikti, kad gudruolis Lapinas, ilgai ir laimingai gyvenęs,
pametė protą? (Teatriukas)

12:30–13:30
O kas čia parašyta? O kas čia pavaizduota? (amžiaus grupė 0+)
Grupė O! žaidžia su mugės pavadinimu, ir kviečia kūrybinių dirbtuvių
dalyvius žodžius paversti vaizdu. Kūrybinio proceso kulminacija
tampa sukurto meno objekto projekcija ne tik ant autoriaus kūno, bet
ir ant Vilniaus knygų mugės Jaunųjų skaitytojų salės sienų. Veda Aušra
Kiudulaitė, Ieva Babilaitė, Rasa Jančiauskaitė.
Ar knygų antspaudas yra ekslibrisas? Sužinok ir
susikurk savo ekslibrisą (amžiaus grupė 7–18 m.)
Dirbtuves veda kultūros istorikė Neringa Jarmalienė ir grafikė
Rita Stašauskaitė. (Studija Ekslibris.lt)

14:00–15:00
Lino raižinių atvirukų dirbtuvės (amžiaus grupė 10+)
Lino raižinys – tradicinė grafikos technika, įdomus ir gana paprastas
būdas pasigaminti unikalius atspaudus. Išraižius vieną raižinį, galima
ji atspausti daug kartų ant įvairių paviršių. Atviruką susikurti kviečia
iliustruotoja Vilija Kvieskaitė.

14:30–15:30
„Mano vaizduotės gyvūnai“ (amžiaus grupė 5+)
Bežodžių knygų užsiėmimas vaikams: kūrybingai ir žaismingai,
lavinant vaizduotę, žodyną, pasakojimo įgūdžius grupėje skaitomos
bežodės knygos. Vaikai mokomi skaityti vaizdus ir jų pagrindu kurti
pasakojimą. Veda vaikų literatūros specialistė Inga Mitunevičiūtė.
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JAUNIMO TAŠKO
PROGRAMA
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

12:00–13:00
Kūrybinio rašymo dirbtuvės
Dirbtuvėse kiekvienas dalyvis suplanuos, apgalvos ar net parašys
trumpą istoriją, remdamasis savo patirtimi ir taikydamas kūrybinio
rašymo principus. Dirbtuvės lavins vaizduotę ir mokys knygos
formavimo pagrindų. Veda Eglė Ramoškaitė.

14:00–15:00
Komiksų dirbtuvės su Migle Anušauskaite
Komiksas – grafinis pasakojimas – atsiskleidžia įvairiausiomis formomis
ir suteikia daugybę galimybių. Dirbtuvėse dalyviai per pavyzdžius
ir praktiką susipažins su komikso „taisyklėmis“, aptars, kaip ir kada
galima jas laužyti, o tuomet pabandys nupiešti komiksą patys.

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

12:00–13:00
Tyliųjų komiksų dirbtuvės su Viktorija Ežiuku
Šiose dirbtuvėse dalyviai susipažins su „tyliaisiais“ komiksais (silent
comics), atliks linksmus ir nuotaikingus trumpus pratimus, o vėliau
mėgins papasakoti savo istoriją vien vaizdais.

15:00–16:00
„Pažvelk baimei į akis“
Bežodžių knygų skaitymo užsiėmimas, kuriame supažindinama
su bežodžių knygų fenomenu, jų skaitymo strategijomis ir jos
išbandomos praktiškai. Toks skaitymas lavina vaizduotę ir
pasakojimo įgūdžius, išlaisvina iš tam tikrų stereotipų bei augina
skaitytojus, suteikdamas daugiau pasitikėjimo savimi susidūrus su
skirtingų žanrų ir formatų literatūra. Veda vaikų literatūros specialistė
Inga Mitunevičiūtė.

16:00–17:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą su kino
ir teatro dramaturge Tekle Kavtaradze
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.
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ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

12:00–13:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie kūrybą su komiku,
vaizdų turinio kūrėju Mantu Bartuševičiumi
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

13:30–14:30
„Pažvelk baimei į akis“
Bežodžių knygų skaitymo užsiėmimas, kuriame supažindinama
su bežodžių knygų fenomenu, jų skaitymo strategijomis ir jos
išbandomos praktiškai. Toks skaitymas lavina vaizduotę ir pasakojimo
įgūdžius, išlaisvina iš tam tikrų stereotipų bei augina skaitytojus,
suteikdamas daugiau pasitikėjimo savimi susidūrus su skirtingų žanrų
ir formatų literatūra. Veda vaikų literatūros specialistė
Inga Mitunevičiūtė.

15:00–16:00
„Kaip kurti jaunam žmogui?“
Diskusija apie jaunimo literatūrą su knygų autore Kotryna Zyle,
režisiere Sigita Pikturnaite ir Jaunimo taško kuratoriais.

16:00–17:00
Interaktyvios knygos „Kilnieji sukčiai“ pristatymas.
Sugihara ir Zwartendijk – diplomatai už gyvybę
Dalyvauja Sergej Grigorjev ir Agnė Žagrakalytė. Moderuoja
Kotryna Zylė. (Kultūrinės ir organizacinės idėjos)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

12:00–13:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą su tekstinio
ir vaizdinio turinio kūrėja Simona Cymbaliukaite
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

13:30–14:30
Mini komiksų (zino) kūrybinės dirbtuvės
su Akvile Magicdust
Dirbtuvėse dalyviai galės sukurti mažą komiksų knygelę (ziną). Bus
supažindinama su klasikiniu scenarijaus rašymo modeliu, pridedant
žaidimo ir eksperimento elementų.
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KNYGŲ ŠALIES
PROGRAMA
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

12:00–15:00

„Vyzhyvanka“ arba kryželiu iliustruotos kronikos
su Rufina Bazlova

15:00

Su lankytojais bendrauja ir autografus dalija Rufina Bazlova.
Mohammado Barrangi Fashtami kūrinio „My Dreams“ dirbtuvės

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

16:30–18:30

Iliustravimo dirbtuvės „Migruojantys paukščiai“
su Mohammadu Barrangi Fashtami

18:00
19:00

Su lankytojais bendrauja ir autografus dalija Piotras Socha
Iliustruotojų slemas „Vaizdas kaip tekstas“
Dalyvauja Rufina Bazlova, Mohammad Barrangi Fashtami, Piotr Socha
ir kiti, Roma Jaraminaitė, Justė Martinkėnaitė, veda Oliver Spatz.
(Das Düstere und das Heitere, Knygų šalis, Lenkijos institutas Vilniuje,
Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Goethe’s institutas Vilniuje)
Renginio vieta: Konferencijų salė 5.3

20:00

Su lankytojais bendrauja ir autografus dalija Rufina Bazlova.
Mohammado Barrangi Fashtami kūrinio „My Dreams“ dirbtuvės

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

11:00–13:00

Užaugink „Medį“ su iliustruotoju Piotru Socha

13:00
14:00

Savo iliustracijų parodą Wojciecho Grajkowski knygoms „Bitės“,
„Medžiai“, „Brudas“ pristato ir autografus dalija Piotras Socha
PASIMATYMAS: Menininkas, paratletas Mohammadas Barrangi
Fashtami pristato savo kūrybą
Pokalbis vyks farsi kalba su sinchroniniu vertimu.
(Knygų šalis, Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje)
Renginio vieta: Konferencijų salė 5.3
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15:00
17:00

Su lankytojais bendrauja ir autografus dalija
Mohammadas Barrangi Fashtami
Siuvinėjimas kaip solidarumas ir istoriJOS rašymo būdas
Kaip tradicinis siuvinėjimas kryželiu tapo Baltarusijos protesto
judėjimo metraščiu? Ar siuvinėjimas kaip solidarumo forma
peržengia fizines ir mentalines sienas? Kaip menininkės vaizdais
permąsto konfliktą, prievartą ir žmogiškumo ribas?
Dalyvauja Rufina Bazlova, Dileta Deikė, Severija InčirauskaitėKriaunevičienė, Laima Kreivytė, Jelena Škulis. (Knygų šalis,
Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje)
Renginio vieta: 15min forumas, 3 salė

18:00

Su lankytojais bendrauja ir autografus dalija Rufina Bazlova.
Mohammado Barrangi Fashtami kūrinio „My Dreams“ dirbtuvės

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

12:00–15:00

„Vyzhyvanka“ arba kryželiu iliustruotos kronikos
su Rufina Bazlova

15:00

Mohammado Barrangi Fashtami sukurto kūrinio „My Dreams“
tarptautinės Vilniaus knygų mugės dienomis pristatymas.
„Knygų šalies“ Naujųjų metų paskelbimas

Už paramą ir partnerystę Knygų šalis dėkoja:
Kazio Varnelio namams-muziejui, Lenkijos institutui Vilniuje, Jungtinės
Karalystės ambasadai Vilniuje, Čekijos Respublikos ambasadai Vilniuje,
Čekų literatūros muziejus, Vilniaus grafikos meno centrui, VIVISTOP Užupis,
Stasio Eidrigevičiaus menų centrui, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo
bibliotekai, Goethe’s institutui Vilniuje, Festivaliui Das Düstere und
das Heitere, Vytauto Kasiulio dailės muziejui, Pabėgėlių priėmimo centrui,
Leidykloms Aukso žuvys, Odilė, Dwie Siostry, Lietuvos IBBY skyriui,
World Jewish Congress, UAB Antalis, RoJus, leidiniams Literatūra ir menas,
7 meno dienos, Moteris, LRT.
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BIBLIOTEKŲ ERDVĖS
PROGRAMA
Lietuvos bibliotekininkų kuriama atvira ir kitokia biblioteka be sienų. Tai
dar viena skaitymo, bendravimo ir renginių erdvė, kurioje mugės svečiai
kviečiami įsitraukti į kūrybinius užsiėmimus, edukacinius žaidimus ir kitas
žaismingas veiklas.
Bibliotekų erdvės organizatorius – Lietuvos bibliotekininkų draugija.

KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

10–11; 12–13; 14–15;
16–17; 18–19 val.

Pasakojimo meną pristatantys edukaciniai užsiėmimai
Mugės dalyviai kartu su pasakotoju-edukatoriumi kviečiami
susipažinti su pasakojimo menu. Kartu nagrinėsime net keturis
pasakojimus: kursime pasakojimą vaikams pagal Ievos Babilaitės
bežodę knygą „(Ne)vienas“, vyks pasakojimo edukacija vaikams,
jaunimui ir suaugusiesiems „Akmenų sriuba“, bus nagrinėjamas
pasakojimas apie stebuklingą teptuką ir tradicinė pasaka „Dvylika
brolių, juodvarniais lakstančių“. Kiekvieną iš jų geriau patirti padės
iliustracijos, rimo ir ritmo elementai.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

10–16 val.

Ekslibriso kūrybinės dirbtuvės „Vienas atspaudas“
Kviečiame monotipijos technika susikurti unikalų ekslibrisą –
knygos ženklą. Monotipija – spaudos technologija, kurią taikant yra
padaromas tik vienas atspaudas. Ši kūrybos forma suteikia daug
galimybių eksperimentuoti, yra lengvai įvaldoma bet kurio amžiaus
kūrėjui, todėl rezultatą pamatysite čia ir dabar!
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

10–16 val.

Stalo žaidimas „Lietuvos istorija“ ir loterija
„Lietuvos istorija“ – tai edukacinis atmintį lavinantis žaidimas, kurį
sudaro 300 kortų su istorijos įvykiais nuo Lietuvos vardo paminėjimo
iki 2020 metų. Žaidėjams nereikia būti istorijos žinovais, jie varžosi
dėliodami istorijos įvykius chronologine tvarka. Be to, mugės dalyviai
galės dalyvauti loterijoje ir laimėti stalo žaidimą „Lietuvos istorija“.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

10–19 val.

Vaizdų ir tekstų mozaika
Kviečiame surasti ir patiems susikurti savo vaizdą iš knygų ar bibliotekos
vaizdų, pasidomėti parengta komiksų paroda, dalyvauti viktorinoje.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
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11–18 val.
Vilniaus centrinė biblioteka – susipažinkime!
Pristatysime bibliotekos Kūrybos erdvę, papasakosime apie galimybę
nemokamai naudotis pažangia programine įranga bei išmaniaisiais
įrenginiais, kuriuos galėsite išbandyti čia pat: 3D rašiklius,
išmaniuosius Lego robotus, piešimo planšetę, droną, virtualiosios
realybės akinius ir kt. Jaunuosius mugės lankytojus kviesime
registruotis į nemokamus STEAM būrelius, vykstančius bibliotekoje.
Vilniaus miesto centrinė biblioteka

11–15 val.
Kūrybinės dirbtuvėlės „Kėdainiai kviečia į svečius“
Kviečiame į asmeninio ekslibriso – knygos ženklo – kūrimo ir odinio
skirtuko gaminimo dirbtuves. Edukaciją ves dailininkė ir knygrišė
Ramutė Toliušytė.
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

11–14 val.
Archeologas vienai dienai
Ar dažnai susimąstote, ką veikia paslaptingi žmonės, kurių profesijos
skamba itin įmantriai: archeologai, restauratoriai, paleozoologai ir
paleobotanikai? Mes nesame veiksmo filmų herojai, tačiau įdomybių,
atradimo džiaugsmo ir nedidelių, kartais pritrenkiančių pergalių
turime į valias. Prieš 2000 metų stovėjusio namo liekanos, iš šukių
krūvelės sulipdytas ir atkurtas puodas, iš šimtmečių senumo šiukšlių
duobės išrinkti bei sudėlioti protėvių pietūs… Atvykite, išbandykite ir
sužinokite, kaip archeologai „skaito“ istoriją iš atrastų daiktų.
Lietuvos nacionalinis muziejus

11–14 val.
Vizualios interpretacijos trimatėje erdvėje
Grupinė kūrybinė veikla drauge interpretuojant parinktus
literatūrinius tekstus, pagal jų interpretacijas kuriant 360° aplinkas ir
jas peržiūrint trimatėje erdvėje.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

12–16 val.
Knygos „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas“ sutiktuvės
Lankytojai kviečiami pasukti interaktyvų laimės ratą ir sužinoti
įdomių faktų apie poetės E. Mezginaitės gyvenimą ir kūrybą,
paklausyti eilėmis kalbančio suolelio įrašų, virtualioje galerijoje
pamatyti dar niekur neskelbtų poetės nuotraukų, paskaityti jos
dienoraščio ištraukų ir pavartyti jos pokalbių su žymiais žmonėmis
rinktinę (2021 m.).
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka
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12–13 ir 13–14 val.
Galiu kitaip: turiu disleksiją, mąstau vaizdiniais
Edukacija – patirtys, vedančios į disleksiją (skaitymo sutrikimą)
turinčių vaikų pasaulį, atveriančios didesnį supratimą, girdėjimą,
susikalbėjimą. Kaip disleksiją turintis draugas mato raides ir tekstą?
Kaip jis jaučiasi, kai tenka skaityti prieš klasę? Ar tikrai garsinės knygos
gali jam padėti? Atliksime smagias praktines užduotis – rašysime
raides „su paslaptimi“, skaitysime tekstą tokį, kokį jį mato disleksiją
turintis draugas. Nes mes visi galime, tik skirtingai!
Lietuvos aklųjų biblioteka

14–16 val.
„Linkėjimai iš Marijampolės“
Dovanos ir linkėjimai iš Sūduvos sostine vadinamo Marijampolės
miesto kiekvienam Knygų mugės dalyviui! Jūsų laukia atvirlaiškiai
su papildytosios realybės 3D objektais ir edukacinis užsiėmimas,
kurio metu sužinosite apie 3D projektavimo galimybes bei patys
išmėginsite erdvinių kūnų modeliavimą.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

14–17 val.
Tapk Vilniaus miesto gynėju: virtualiosios realybės patirtys!
Tapk Vilniaus miesto gynėju ir išbandyk virtualiosios realybės akinius.
Vilniaus gynybinės sienos bastėja kviečia didelius ir mažus persikelti į
praeitį ir pasinerti į virtualiosios realybės patirtis.
Lietuvos nacionalinis muziejus

15–17 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Herojai tarp mūsų“
2022-uosius paskelbus Sūduvos metais, kviečiame kurti šiuolaikinį
komiksą, pasakojantį apie iškilias Sūduvos asmenybes, tautinio
atgimimo žadintojus.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

16–18 val.
Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu
Knygų restauratorės išmokys pasigaminti istorinio galo rašalo.
Sužinosite, kaip jis buvo naudojamas senovėje, pamatysite juo rašytų
ir pieštų pavyzdžių, o pasigamintu rašalu galėsite parašyti atvirlaiškį.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

16–18 val.
Kūrybinės dirbtuvėlės „Pasigamink pasakų veikėją“
Ir maži, ir dideli galės pasigaminti žinomus ir mylimus pasakų veikėjus:
princesę, Raudonkepuraitę, raganą ir simpatišką knygelių skaitytoją.
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Gruzdžių Augustino
Griciaus padalinys
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16–18 val.
Edukacinis užsiėmimas „Įamžink akimirkas kūrybiškai“
Dalyviai bus mokomi kompozicijos taisyklių, spalvų suderinamumo
ir įvairių dekoravimo (skrebinimo) technikų, įgytas žinias pritaikys
dekoruodami knygas ar albumus, kuriuose vaizdinėmis priemonėmis
įamžinama asmens, šeimos istorija, įsimintiniausi įvykiai.
Kauno apskrities viešoji biblioteka

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

10–11; 12–13; 14–15;
16–17; 18–19 val.
Pasakojimo meną pristatantys edukaciniai užsiėmimai
Mugės dalyviai kartu su pasakotoju-edukatoriumi kviečiami
susipažinti su pasakojimo menu. Kartu nagrinėsime net keturis
pasakojimus: kursime pasakojimą vaikams pagal Ievos Babilaitės
bežodę knygą „(Ne)vienas“, vyks pasakojimo edukacija vaikams,
jaunimui ir suaugusiesiems „Akmenų sriuba“, bus nagrinėjamas
pasakojimas apie stebuklingą teptuką ir tradicinė pasaka „Dvylika
brolių, juodvarniais lakstančių“. Kiekvieną iš jų geriau patirti padės
iliustracijos, rimo ir ritmo elementai.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

11–13 ir 16–18 val.
Mirę žodžiai
Ar žinote, kaip atgaivinti mirusį žodį? Patyriminėje edukacijoje
bandysime prikelti mirusius baltų kalbos žodžius: atkasime juos,
išgirsime, užuosime, pajusime ir išsinešime.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

11–12 ir 12–13 val.
Galiu kitaip: turiu disleksiją, mąstau vaizdiniais
Edukacija – patirtys, vedančios į disleksiją (skaitymo sutrikimą)
turinčių vaikų pasaulį, atveriančios didesnį supratimą, girdėjimą,
susikalbėjimą. Kaip disleksiją turintis draugas mato raides ir tekstą?
Kaip jis jaučiasi, kai tenka skaityti prieš klasę? Ar tikrai garsinės knygos
gali jam padėti? Atliksime smagias praktines užduotis – rašysime
raides „su paslaptimi“, skaitysime tekstą tokį, kokį jį mato disleksiją
turintis draugas. Nes mes visi galime, tik skirtingai!
Lietuvos aklųjų biblioteka
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11–18 val.
Vilniaus centrinė biblioteka – susipažinkime!
Pristatysime bibliotekos Kūrybos erdvę, papasakosime apie galimybę
nemokamai naudotis pažangia programine įranga bei išmaniaisiais
įrenginiais, kuriuos galėsite išbandyti čia pat: 3D rašiklius,
išmaniuosius Lego robotus, piešimo planšetę, droną, virtualiosios
realybės akinius ir kt. Jaunuosius mugės lankytojus kviesime
registruotis į nemokamus STEAM būrelius, vykstančius bibliotekoje.
Vilniaus miesto centrinė biblioteka

10–20 val.
Vaizdų ir tekstų mozaika
Kviečiame surasti ir patiems susikurti savo vaizdą iš knygų ar bibliotekos vaizdų, pasidomėti parengta komiksų paroda, dalyvauti viktorinoje.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–14 val.
Tapk Vilniaus miesto gynėju: virtualiosios realybės patirtys!
Tapk Vilniaus miesto gynėju ir išbandyk virtualiosios realybės akinius.
Vilniaus gynybinės sienos bastėja kviečia didelius ir mažus persikelti į
praeitį ir pasinerti į virtualiosios realybės patirtis.
Lietuvos nacionalinis muziejus

12–13.30 ir 14–15.30 val.
Kūrybinis užsiėmimas „Pirštukinių lėlių siuvimas“
Pasisiūk savo mėgstamiausios knygos personažą – pirštukinę lėlę.
Kauno apskrities viešoji biblioteka

13–16 val.
Vizualios interpretacijos trimatėje erdvėje
Grupinė kūrybinė veikla drauge interpretuojant parinktus
literatūrinius tekstus, pagal jų interpretacijas kuriant 360° aplinkas ir
jas peržiūrint trimatėje erdvėje.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

14–16 val.
Edukacinis užsiėmimas „Įamžink akimirkas kūrybiškai“
Dalyviai bus mokomi kompozicijos taisyklių, spalvų suderinamumo
ir įvairių dekoravimo (skrebinimo) technikų, įgytas žinias pritaikys
dekoruodami knygas ar albumus, kuriuose vaizdinėmis priemonėmis
įamžinama asmens, šeimos istorija, įsimintiniausi įvykiai.
Kauno apskrities viešoji biblioteka

15

/ BIBLIOTEKŲ ERDVĖS PROGRAMA /

14–17 val.
Archeologas vienai dienai
Ar dažnai susimąstote, ką veikia paslaptingi žmonės, kurių profesijos
skamba itin įmantriai: archeologai, restauratoriai, paleozoologai ir
paleobotanikai? Mes nesame veiksmo filmų herojai, tačiau įdomybių,
atradimo džiaugsmo ir nedidelių, kartais pritrenkiančių pergalių
turime į valias. Prieš 2000 metų stovėjusio namo liekanos, iš šukių
krūvelės sulipdytas ir atkurtas puodas, iš šimtmečių senumo šiukšlių
duobės išrinkti bei sudėlioti protėvių pietūs… atvykite, išbandykite ir
sužinokite, kaip archeologai „skaito“ istoriją iš atrastų daiktų.
Lietuvos nacionalinis muziejus

16–18 val.
Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu
Knygų restauratorės išmokys pasigaminti istorinio galo rašalo.
Sužinosite, kaip šis rašalas buvo naudojamas senovėje, pamatysite
juo rašytų ir pieštų pavyzdžių, o pasigamintu rašalu galėsite parašyti
atvirlaiškį.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

16–18 val.
Virtualaus edukacinio žaidimo „Knygos kelias“ pristatymas
Pasijusk pirmųjų knygų savininku, knygrišiu ar leidėju, pasigamink
rankraštinę knygą ir atsispausdink knygą pirmąja spausdinimo
mašina, sužinok, kas yra manuskriptas, inkunabulas, skriptoriumas,
maca. Pažink knygos istoriją interaktyviai ir įdomiai!
Kauno apskrities viešoji biblioteka

17–19 val.
„Geometrinė pasaka, arba kaip geltona žirafa įkrito į juodą
spaudą“
Kviečiame į geometrijos ir grafikos kūrybinį žaidimą mažiems ir
dideliems. Pažadinsime vaizduotę, vizualinius erdvinius įgūdžius ir
išmėginsime iškiliaspaudės grafikos techniką. Kiekvienas dalyvis
iš dirbtuvių išsineš savo sukurtą originalų atspaudą, o papildomi
atspaudai keliaus į bendrą iliustracijų knygą.
Kauno apskrities viešoji biblioteka

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

10–11; 12–13; 14–15;
16–17; 18–19 val.
Pasakojimo meną pristatantys edukaciniai užsiėmimai
Mugės dalyviai kartu su pasakotoju-edukatoriumi kviečiami
susipažinti su pasakojimo menu. Kartu nagrinėsime net keturis
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pasakojimus: kursime pasakojimą vaikams pagal Ievos Babilaitės
bežodę knygą „(Ne)vienas“, vyks pasakojimo edukacija vaikams,
jaunimui ir suaugusiesiems „Akmenų sriuba“, bus nagrinėjamas
pasakojimas apie stebuklingą teptuką ir tradicinė pasaka „Dvylika
brolių, juodvarniais lakstančių“. Kiekvieną iš jų geriau patirti padės
iliustracijos, rimo ir ritmo elementai.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

11–18 val.
Vilniaus centrinė biblioteka – susipažinkime!
Pristatysime bibliotekos Kūrybos erdvę, papasakosime apie galimybę
nemokamai naudotis pažangia programine įranga bei išmaniaisiais
įrenginiais, kuriuos galėsite išbandyti čia pat: 3D rašiklius,
išmaniuosius Lego robotus, piešimo planšetę, droną, virtualiosios
realybės akinius ir kt. Jaunuosius mugės lankytojus kviesime
registruotis į nemokamus STEAM būrelius, vykstančius bibliotekoje.
Vilniaus miesto centrinė biblioteka

10–20 val.
Vaizdų ir tekstų mozaika
Kviečiame surasti ir patiems susikurti savo vaizdą iš knygų ar
bibliotekos vaizdų, pasidomėti parengta komiksų paroda, dalyvauti
viktorinoje.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–12 ir 12–13 val.
Galiu kitaip: turiu disleksiją, mąstau vaizdiniais
Edukacija – patirtys, vedančios į disleksiją (skaitymo sutrikimą)
turinčių vaikų pasaulį, atveriančios didesnį supratimą, girdėjimą,
susikalbėjimą. Kaip disleksiją turintis draugas mato raides ir tekstą?
Kaip jis jaučiasi, kai tenka skaityti prieš klasę? Ar tikrai garsinės knygos
gali jam padėti? Atliksime smagias praktines užduotis – rašysime
raides „su paslaptimi“, skaitysime tekstą tokį, kokį jį mato disleksiją
turintis draugas. Nes mes visi galime, tik skirtingai!
Lietuvos aklųjų biblioteka

11–17 val.
Virtualaus žemėlapio „Žydų kultūros paveldas Kaune“
pristatymas
Išmanus žemėlapis pakvies virtualiai aplankyti daugiau kaip 40 žydų
kultūros paveldo paminklų Kaune, pamatyti unikalius archyvinius
kadrus. Žemėlapis pritaikytas ne tik besidomintiems istorija, bet ir
žaidimų mėgėjams – norintieji galės pasirinkti sužaidybintą maršruto
versiją, dalyvauti rungtyse bei laimėti virtualius apdovanojimus.
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
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11–13 val.
Edukacija „Transformacijos knygelė iš vieno lapo“
Pažink ir sukurk smagių transformacijų knygelę iš vieno lapo.
Kūrybiniame kelyje tave lydės Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos edukatorės.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

11–13 ir 16–18 val.
Mirę žodžiai
Ar žinote, kaip atgaivinti mirusį žodį? Patyriminėje edukacijoje
bandysime prikelti mirusius baltų kalbos žodžius: atkasime juos,
išgirsime, užuosime, pajusime ir išsinešime.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka

12–13 ir 15–16 val.
Kūrybinės popieriaus marmuravimo dirbtuvės suminagaši
technika
Suminagaši („plūduriuojantis tušas“) – tai seniausia žinoma popieriaus
marmuravimo technika, atsiradusi XII a. Japonijoje. Originaliai
technika naudota dekoratyvaus popieriaus gamybai kaligrafijai ir
tušo piešiniams, dokumentams ir knygoms. Kūrybines dirbtuves ves
Marius Vinskus – menininkas, studijavęs filosofiją Vilniaus universitete,
tapybą Vilniaus dailės akademijoje, aktyviai kuriantis klasikinės
grafikos ir medijų, 3D modeliavimo srityse.
Vilniaus miesto centrinė biblioteka

12–14 val.
Edukacinis užsiėmimas „Viduramžių raidės knygose“
Raidžių menas viduramžiais buvo labai įmantrus ir išplėtotas.
Prisiminsime, kokios buvo raidės tais laikais. Kopijuosime savo
asmenvardžio raidę ant medžio lentelės naudodami kalkę. Ją
dekoruosime spalvomis.
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

14–16 val.
Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu
Knygų restauratorės išmokys pasigaminti istorinio galo rašalo.
Sužinosite, kaip šis rašalas buvo naudojamas senovėje, pamatysite
juo rašytų ir pieštų pavyzdžių, o pasigamintu rašalu galėsite parašyti
atvirlaiškį.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
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SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

10–11; 12–13;
14–15; 16–17 val.
Pasakojimo meną pristatantys edukaciniai užsiėmimai
Mugės dalyviai kartu su pasakotoju-edukatoriumi kviečiami
susipažinti su pasakojimo menu. Kartu nagrinėsime net keturis
pasakojimus: kursime pasakojimą vaikams pagal Ievos Babilaitės
bežodę knygą „(Ne)vienas“, vyks pasakojimo edukacija vaikams,
jaunimui ir suaugusiesiems „Akmenų sriuba“, bus nagrinėjamas
pasakojimas apie stebuklingą teptuką ir tradicinė pasaka „Dvylika
brolių, juodvarniais lakstančių“. Kiekvieną iš jų geriau patirti padės
iliustracijos, rimo ir ritmo elementai.
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

11–13 val.
Edukacija „Transformacijos knygelė iš vieno lapo“
Pažink ir sukurk smagių transformacijų knygelę iš vieno lapo.
Kūrybiniame kelyje tave lydės Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos edukatorės.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

11–12 ir 12–13 val.
Galiu kitaip: turiu disleksiją, mąstau vaizdiniais
Edukacija – patirtys, vedančios į disleksiją (skaitymo sutrikimą)
turinčių vaikų pasaulį, atveriančios didesnį supratimą, girdėjimą,
susikalbėjimą. Kaip disleksiją turintis draugas mato raides ir tekstą?
Kaip jis jaučiasi, kai tenka skaityti prieš klasę? Ar tikrai garsinės knygos
gali jam padėti? Atliksime smagias praktines užduotis – rašysime
raides „su paslaptimi“, skaitysime tekstą tokį, kokį jį mato disleksiją
turintis draugas. Nes mes visi galime, tik skirtingai!
Lietuvos aklųjų biblioteka

10–17 val.
Vaizdų ir tekstų mozaika
Kviečiame surasti ir patiems susikurti savo vaizdą iš knygų ar
bibliotekos vaizdų, pasidomėti parengta komiksų paroda, dalyvauti
viktorinoje.
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
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VAIKŲ SCENOS
PROGRAMA
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

10.00
11.00

12.00
13.00
14.00
16.00
17.00

Mugės atidarymas (Muzikos salė)
Knygelių vaikams, verstų iš jidiš kalbos, pristatymas
Moderuoja Juozas Žitkauskas. Dalyvauja Eimantas Bareikis,
Roza Bieliauskienė, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos
moksleiviai. (Slinktys)
Kuriam kartu su žurnalu „Nykštukas“
Dalyvauja Jurgita Smeu, Laura Labutienė. (Jūsų Flintas)
Dovilės Zavedskaitės knygų „Fidelis ir kiparisas“ ir „Ilgesys
ir eglutės“ pristatymas
Dalyvauja autorė, Evelina Simanavičiūtė, Aistė Žalaitė. (Dvi tylos)
Elijos Svigarytės knygos „Žirgyno istorijos“ pristatymas
Moderuoja Žilvinas Svigaris. Dalyvauja Elija Svigarytė. (Sophia)
Liis Sein knygos „Silvija ieško spalvų“ pristatymas
Dalyvauja autorė. (Baltų lankų vadovėliai)
Zigmo Vitkaus knygos „Lietuvos valdovai pasakoja vaikams“
įkvėptas protų mūšis
Dalyvauja Leonas Milius. (Alma littera)

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

11.00

12.00

13.00

Danguolės Gervytės ir Jūratės Tamošiūnaitės-Karašauskienės
knygos „Kronika: slaptos knygos istorija“ pristatymas
Dalyvauja autorės, ses. Bernadeta Mališkaitė SJE. Moderuoja
Matas Macevičius. (VšĮ Caritas leidykla Artuma, Labdaros ir paramos
fondas Bažnyčios kronika)
Edukacija „Žurnalas Kutis spalvų pasaulyje“
Linksma edukacija patiems mažiausiems 0–4 metų mažyliams.
Dalyvauja dainelių autorė Inga Šeduikienė, žurnalo Kutis redaktorė ir
iliustratorė Jurgita Jakaitienė. (Jūsų Flintas)
Jovilės Jurgutytės knygos „Olivija. Devyni pasauliai“ pristatymas
Dalyvauja autorė. (Vaiga)
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14.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Vitalijos Maksvytės ir Mariaus Marcinkevičiaus knygos
„Betė ir skraidanti gimtadienio dovana“ pristatymas
Dalyvauja Vitalija Maksvytė, jaunoji nuomonės formuotoja Barbora.
(Alma littera)
Kakės Makės nuotykiai virtuvėje
Dalyvauja Netvarkos nykštukas, Kakė Makė, Indrė Trusovė,
Kristina Pišniukaitė-Šimkienė. (Alma littera)
Girių kaukų dainuotuvės
Moderuoja Justinas Žilinskas. (Aukso žuvys)
Knygos „Makiažo studija“ pristatymas
Padažykime Miau Mados Namų modelius kartu! Dalyvauja
Živilė Agurkytė, iliustratorė Neringa Daumantaitė. (Jūsų Flintas)
Monstropedija. Apie pasaulį su monstrais
Dalyvauja aktorius monstro kostiumu, Tomas Dirgėla,
Skaistė Dirgėlienė, Benas Bėrantas. (Alma littera)
Ievos Toleikytės knygos „Kepurėje žvaigždė“ pristatymas
Dalyvauja autorė, Eglė Rudzionytė-Meškelienė, Drasida Žemaitė.
(Dvi tylos)

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

11.00

12.00
13.00
14.00

Danguolės Kandrotienės knygos „Pasaiba ir sapnų knyga“
pristatymas
Dalyvauja autorė, iliustruotoja Jurgita Rancevienė, Pasaiba.
(Debesų ganyklos)
Lietuvos spalvos
Dalyvauja Selemonas Paltanavičius. (Baltų lankų vadovėliai)
Rašytoja Rasa Dmuchovskienė ir dailininkas Gintaras Jocius
pasakos apie Skruzdėliuko Nežiniuko knygų kūrimo procesus
Dalyvauja Rasa Dmuchovskienė, Gintaras Jocius. (Jūsų Flintas)
Aurikos Kettler ir Erikos Kettler knygos „Eva ir Ema Palangoje“
pristatymas
Dalyvauja autorės, dailininkas Ramūnas Vaitkus. Renginį moderuoja
Daiva Tamošiūnaitė. (Verslas ar menas)
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15.00

16.00
17.00
18.00
19.00

Vaikiškų detektyvų pinklėse – susitikimas su detektyvų autoriumi
Viliumi Mačiliūnu
Moderuoja Rasa Milerytė. Dalyvauja Vilius Mačiliūnas, Juozas
Žitkauskas, Kauno mokyklos-darželio Šviesa 4b klasės moksleiviai.
(Slinktys)
Ignės Zarambaitės ir Gretos Alice knygos „Debesėlis“ pristatymas
Dalyvauja autorės. (Nieko rimto)
Šešėliais atgiję: Dorianas Grėjus ir Mažasis princas
Moderuoja Karolina Valentaitė. (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus)
Raimondas Jurgaitis: tolerancija vaikiškose knygose „Žirafa
netelpa į lapą“ ir „Drambliukas netelpa į žaidimų aikštelę“
Dalyvauja autorius. (Jūsų Flintas)
Stefanijos Jokštytės, Eglės Marijos Ažubalytės knygos „Pūkelis“
pristatymas
Dalyvauja autorės, moderuoja Aistė Jūrė. (Dvi tylos)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

11.00
12.00
13.00

14.00

15.00
17.00

Tomo Dirgėlos knygos „Akių obuolių pyragas“ pristatymas
Dalyvauja autorius, Mantas Cegelskas, jaunieji influenceriai. (Alma littera)
Interaktyvus renginys: Kakė Makė ir katinas vienai savaitei
Dalyvauja Netvarkos nykštukas ir Kakė Makė. (Alma littera)
Dovilės Bajoraitės knygos „Visurų laboratorija. Miško paslaptis“
pristatymas
Dalyvauja autorė, Simona Jurčiukonytė, Justas Kažys, Drasida
Žemaitė. (Dvi tylos)
„Karališka vaikystė: viena 1529 metų rudens diena“
Moderuoja LNDT aktorė Vitalija Mockevičiūtė. Dalyvauja
Nelė Kostinienė, Živilė Mikalienė, Lina Itagaki ir Valdovų rūmų
edukatoriai. (Valdovų rūmai)
Skaitome šokį
Dalyvauja Birutė Banevičiūtė, Giedrė Subotinaitė.
(Šokio teatras Dansema)
Mugės uždarymas (Konferencijų salė 5.1 / LRT)
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KNYGŲ STARTO
PROGRAMA
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

11.00

Spektaklis pagal Indrės Zalieckienės knygą „KAPT KAPT KAPT“
Spektaklis skirtas 0–3 metų vaikams. Kūrėjai – Vėjų teatras ir Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Renginio vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ·
Gedimino pr. 51, Vilnius

13.00
15.00

Edukacinis užsiėmimas su aktore Kristina Savickyte
Konsultacijos su specialistais ankstyvojo skaitymo klausimais

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

11.00

Spektaklis pagal Indrės Zalieckienės knygą „KAPT KAPT KAPT“
Spektaklis skirtas 0–3 metų vaikams. Kūrėjai – Vėjų teatras ir Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Renginio vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ·
Gedimino pr. 51, Vilnius

13.00
15.00

Edukacinis užsiėmimas su aktore Kristina Savickyte
Konsultacijos su specialistais ankstyvojo skaitymo klausimais

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

13.00
15.00

Edukacinis užsiėmimas su rašytoja Indre Zalieckiene
Konsultacijos su specialistais ankstyvojo skaitymo klausimais

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

13.00
14.00

Edukacinis užsiėmimas su rašytoja Indre Zalieckiene
„Tėčiai skaito vaikams“
Dalyvauja vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas ir rašytojas, televizijos laidų
vedėjas, sporto komentatorius, istorikas Robertas Petrauskas.
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PARODOS JAUNŲJŲ
SKAITYTOJŲ SALĖJE
Bežodės knygos: iš pasaulio į Vilniaus knygų mugę
(Lietuvos kultūros institutas, IBBY Lietuva)
Mohammado Barrangi Fashtami grafikos ir iliustracijų paroda
Mugės metu menininkas kurs kūrinį, kurio pristatymas vyks
vasario 27 d., 15 val. (Knygų šalis)
Piotr Socha iliustracijų paroda knygoms „Bitės“,
„Medžiai“, „Brudas“
Parodos pristatymas dalyvaujant autoriui vyks vasario 26 d., 13 val.
(Lenkijos institutas Vilniuje, Dwie siostry, Debesų ganyklos, Knygų šalis)
Rufinos Bazlovos paroda „Vyzhyvanka“, arba Nūdienos kronikų
komiksai ir iliustracijos kryželiu
(Knygų šalis, Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje)

PARODOS MIESTE
Iki
04.23

Gražiausių 2020 metų Čekijos knygų paroda
(Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, Čekų literatūros muziejus,
Kazio Varnelio namai-muziejus, Knygų šalis)
Renginio vieta: Kazio Varnelio namai-muziejus · Didžioji g. 26, Vilnius

Iki
03.27

Antano Mončio iliustruotos Oskaro Milašiaus „Contes et fabliaux
de la vieille Lithuanie / Senosios Lietuvos pasakos ir padavimai“
faksimilės ir Jean-Christophe’o Mončio knygos „Mon Pere Ant /
Mano Tėvas Antas“ paroda
(Vytauto Kasiulio dailės muziejus, Aukso Žuvys, Knygų šalis)
Renginio vieta: Vytauto Kasiulio dailės muziejus · A. Goštauto g. 1,
Vilnius

Iki
03.01

Ievos Naginskaitės autorinės knygos „Ką padarė žirklės“ paroda
Renginio vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ·
Gedimino pr. 51, Vilnius
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AUTORIAI
STENDUOSE
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

13:00

4.08 Danguolė Kandrotienė, Pasaiba (Debesų ganyklos)
4.05 Selemonas Paltanavičius (Nieko rimto)

14:00
15:00
17:00
18:00

4.08 Pasaiba (Debesų ganyklos)

4.01 Tomas Dirgėla (Alma littera)

4.06 Gabriel Pacheco (Muzikija)

4.01 Zigmas Vitkus (Alma littera)

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

12:00
13:00

4.08 Danguolė Kandrotienė ir Pasaiba (Debesų ganyklos)

4.08 Renata Bee (Debesų ganyklos)
4.01 Vitalija Maksvytė (Alma littera)

14:00

4.09 Vytautas V. Landsbergis (Dominicus Lituanus)
4.08 Selemonas Paltanavičius (Debesų ganyklos)
4.05 Virgis Šidlauskas (Nieko rimto)

15:00

4.35 Živilė Agurkytė (Jūsų Flintas)
4.01 Tomas Dirgėla (Alma littera)
4.08 Pasaiba (Debesų ganyklos). Iki 17 val.

16:00

4.01 Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas, Indrė Trusovė,
Kristina Pišniukaitė-Šimkienė (Alma littera)
4.05 Selemonas Paltanavičius (Nieko rimto)
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18:00

4.01 Jurga Baltrukonytė (Alma littera)
4.06 Gabriel Pacheco (Muzikija). Iki 20 val.

19:00

4.01 Tomas Dirgėla, Skaistė Dirgėlienė, Benas Bėrantas
(Alma littera)

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

11:00

4.11 Viktoras Miliūnas, Reinoldas Kelpša
(Verslas ar menas). Iki 13 val.
4.05 Neringa Vaitkutė (Nieko rimto)

12:00
13:00

4.08 Danguolė Kandrotienė ir Pasaiba (Debesų ganyklos)

4.11 Aurika Kettler, Erika Kettler, dailininkas Ramūnas Vaitkus
(Verslas ar menas)
4.08 Jovita Starkutė ir Indrė Neimantė (Debesų ganyklos)
4.01 Lina Žutautė (Alma littera)

14:00

4.08 Renata Bee (Debesų ganyklos)
4.05 Marius Čepulis (Nieko rimto)
4.35 Rasa Dmuchovskienė (Jūsų Flintas)
4.01 Selemonas Paltanavičius (Alma littera)

15:00

4.01 Inga Dagilė (Alma littera)
4.01 Tomas Dirgėla (Alma littera). Iki 17 val.
4.11 Aurika Kettler, Erika Kettler, dailininkas Ramūnas Vaitkus
(Verslas ar menas)
4.08 Pasaiba (Debesų ganyklos). Iki 17 val.

17:00

4.01 Jurga Baltrukonytė (Alma littera)
4.11 Algirdas Toliatas (Verslas ar menas)
4.05 Ignė Zarambaitė, Greta Alice (Nieko rimto)

19:00

4.35 Raimondas Jurgaitis (Jūsų Flintas)
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SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

10:00
11:00

4.11 Viktoras Miliūnas, Reinoldas Kelpša
(Verslas ar menas). Iki 12 val.

4.08 Pasaiba (Debesų ganyklos). Iki 13 val.
4.01 Indrė Pavilonytė ir Martynas Pavilonis (Alma littera)
4.08 Jovita Starkutė, Indrė Neimantė (Debesų ganyklos)

12:00

4.01 Tomas Dirgėla (Alma littera)
4.08 Danguolė Kandrotienė (Debesų ganyklos)
4.11 Aurika Kettler, Erika Kettler, dailininkas Ramūnas Vaitkus
(Verslas ar menas). Iki 14 val.
4.05 Ignė Zarambaitė, Greta Alice (Nieko rimto)

13:00

4.01 Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas, Lina Žutautė
(Alma littera)
4.08 Robertas Petrauskas (Debesų ganyklos)
4.05 Neringa Vaitkutė (Nieko rimto)

14:00
15:00

4.05 Eglė Ramoškaitė (Nieko rimto)

4.05 Marius Čepulis (Nieko rimto)
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RENGINIAI
STENDUOSE
KET VIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.24

14.00
17.00

4.05 Kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Keistuoliai“
su rašytoja Gaja Guna Ekle (Nieko rimto)

4.01 Kūrybinės dirbtuvėlės su knygos „Paslapčiausia paslaptis“
iliustruotoja Agne Nananai (Alma littera)

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.25

13.00
15.00
18.00

4.05 Kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Alvile Rimaite
„Kukū iš pašto dėžutės. Susikurk sau draugą!“ (Nieko rimto)

4.05 Kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Keistuoliai“
su rašytoja Gaja Guna Ekle (Nieko rimto)

4.01 Dirbuvėlės su „Margarita (ne)tobulų piešinių šalyje“ autore
Šarūne Baltrušaitiene ir dalininke Greta Duobiene (Alma littera)

ŠEŠTADIENIS, PASIMAT YMŲ DIENA | 02.26

10.00
11.00
12.00

4.05 Žurnalo „Laimiukas“ kūrybinės dirbtuvės su Virgiu
Šidlausku ir Kornelija Žalpyte (Nieko rimto)

4.01 Dirbtuvėlės su knygos „Kaip Tilis džiaugsmo ieškojo“
autore, aktore Kristina Savickyte (Alma littera)

4.01 Monstriškos dirbtuvėlės su knygų iliustratore Greta Alice
(Alma littera)
4.05 Kūrybinės dirbtuvės „Kukū iš pašto dėžutės. Kuriame
knygos dioramą!“ su rašytoja Alvile Rimaite (Nieko rimto)
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13.00
17.00
18.00

4.05 Kūrybinės dirbtuvės visai šeimai „Gyva linija“
su dailininke Sigute Ach (Nieko rimto)

4.01 Dirbtuvėlės su „Marmių“ serijos knygų autoriais
Indre Pavilonyte ir Martynu Paviloniu (Alma littera)

4.01 Dirbtuvėlės su knygos „Betė ir skraidanti gimtadienio
dovana“ autore Vitalija Maksvyte (Alma littera)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.27

10.00
11.00
14.00

4.05 Lėėėtas kūrybinis rytas su panduku Bambuku ir
jo kūrėjais Benu Bėrantu ir Vilija Kvieskaite (Nieko rimto)

4.05 Kūrybinės dirbtuvės visai šeimai „Gyva linija“
su dailininke Sigute Ach (Nieko rimto)

4.01 Dirbtuvėlės su knygos „Kaip sutramdyti žvėryną“
autore Indre Zalieckiene (Alma littera)
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STENDO NR.

Aurora group

4.36

Bigbooktalk

4.34

Disco products

4.09

Dominicus lituanus

4.09A

Herojus

4.14A

INVL Asset Management

4.07

Januškevičius Remigijus

4.12A

Jūsų Flintas

4.35, 4.34

Lietuvos jūrų muziejus

4.30

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

4.02

Muzikija

4.06

Muzikiniai projektai

4.04B

Nieko rimto

4.05

Noreikienė Justina

4.04

Presvika

4.12

Račickas Vytautas

4.10

Raštinė

4.27

Rimanto Kaukėno paramos grupė

4.14

Švieskime vaikus, labdaros ir paramos fondas

4.03

Terra publica

4.08

Tikra knyga

4.32

Vaiga

4.28

Verslas ar menas

4.11

Žalias kalnas

4.37
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