
JAUNŲJŲ 
SKAITYTOJŲ
SALĖ
RENGINIŲ PROGRAMA
2023 VASARIO 23–26



TURINYS

2
Kūrybos erdvės Be formulių programa

10
Jaunimo taško programa

13
Knygų šalies programa

16
Bibliotekų erdvės programa

31
Jaunųjų skaitytojų scenos programa

36 
Knygų starto programa

37 
Parodos

37
Parodos mieste

38
Autoriai stenduose

41
Renginiai stenduose

43
Knygų mugės 2023 dalyviai

SVEIKI, BENDRAMINČIAI!
Gera su jumis susitikti Vilniaus knygų mugėje ir drauge švęsti 
laisvojo Vilniaus 700-ąjį gimtadienį! 

Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas Vilniaus vartus atkėlė 
visiems draugiškiems, kūrybiškiems ir talentingiems žmonėms,  
o Jaunųjų skaitytojų salė atveria širdį Ukrainai ir ukrainiečiams. 
Visas mugės dienas čia vyks susitikimai su Ukrainos knygų kūrėjais, 
specialūs renginiai scenoje, kūrybinės dirbtuvės, veiks bendravimo 
ir rankdarbių gamybos erdvė Lietuvoje gyvenantiems vaikams ir 
paaugliams iš Ukrainos. 

Vasario 23–26 dienomis jūsų lauks garsių knygų kūrėjų parodos. 
Bus galima apžiūrėti Niujorke gyvenančios vokietės menininkės 
Noros Krug iliustracijų, kurtų Timothy Snyderio knygai „Apie  
tironiją“, ir Ukrainos kūrybinio dueto „Agrafka“ darbų parodas.  
O šeštadienį — dalyvauti pačių kūrėjų vedamose ekskursijose.  
Kiekvieną dieną bus galima pasinerti į nežmogiškų padarų stu- 
dijas parodoje „Būtybių tyrinėtojos kabinetas“. 

Jaunimo taško programa auga ir laisvėja – patikrinkite!  
Čia sutiksite būrį žinomų rašytojų, režisierių, muzikos atlikėjų  
ir galėsite jiems užduoti rūpimus klausimus apie kūrybą ir skaitymą. 
Planuojate tapti rašytoju? Užsukite į renginį „Ateities rašytojų 
klubas“. Domitės savanoryste? Verskite programos puslapius  
ir ieškokite diskusijos šia tema!

10-ąjį kartą Jaunųjų skaitytojų salėje įsikurs Bibliotekų erdvė, 
kurioje lauks kūrybinės grafikos, ekslibrisų, dienoraščių, atvirukų 
gamybos dirbtuvės, atradimai virtualioje erdvėje, skaitymo 
terapijos užsiėmimai, pažintis su garsinėmis knygomis. Antrus 
metus džiugins jauki Knygų starto erdvė ir programa, skirta 
vaikams nuo 0 metų bei jų tėvams. 

Savo lankytojų lauks Knygų šalis ir kūrybos erdvė Be formulių, 
kurioje paveikslėlių knygos „Geriausia diena“ autorės Kotryna Zylė 
ir Inga Dagilė bei literatūrinių veiklų edukatorė Rūta Lazauskaitė  
tris knygų mugės dienas – nuo penktadienio iki sekmadienio — 
statys daugiabutį, atvirą 700-ams draugiškų kaimynų. 
  
Užsukite, laukiame! 

Organizatoriai



KŪRYBOS ERDVĖ 
BE FORMULIŲ

/ KŪRYBOS ERDVĖ BE FORMULIŲ /

KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA | 02.23

11:00–12:00
Palieskime lapę | amžiaus grupė 3+

Kūrybinės dirbtuvės pagal taktilinę ir audioknygą „Laimė yra lapė“ 
ukrainiečių kalba. Veda knygos iliustruotoja Aušra Kiudulaitė. 
Dirbtuvės vyks ukrainiečių kalba.  
(Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Ukrainos visuomeninės 
organizacijos Ukrainos neįgaliųjų sąjungos Lvivo regioninis skyrius, 
Lietuvos kultūros institutas)

11:00–12:00
Atvirukas Vilniui | amžiaus grupė 0+

Eksperimentine grafikos spaudos technika sukursime klišę ir nuo 
jos spaudos presu atspausime atspaudą. Ją įvairiai formuojant ir 
spausdinant sukuriami labai įdomūs atspaudai ir nenuspėjamas 
rezultatas. Dirbtuves veda Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
dėstytojos Rūta Mozūraitė, Virginija Kalinauskaitė, Inga Dargužytė ir 
Grafinio dizaino studijų studentai.

12:30–13:30
Kaip žmonės leido knygas tremtyje? | amžiaus grupė 8–13 m.

Veiklos metu vaikai sužinos apie knygos vietą tremtyje ir kaip žmonės 
užrašydavo savo mintis, kūrybą, eilėraščius, maldas, dienoraščius, 
laiškus. Dirbtuvėse vaikai sukurs knygelę pagal žinomiausią 
sovietinės tremties literatūros pavyzdį – Magadano lageryje 
parašytą maldaknygę „Viešpatie, prikelk mano tautą“. Veda Jūratė 
Tamošiūnaitė-Karašauskienė, Kostas Karašauskas.

12:30–13:30
„Savanos istorijos“ | amžiaus grupė 6–10 m.

Užsiėmimo metu kalbėsime apie Virgio Šidlausko ir Gretos Alice 
knygą „Savanos istorijos“, kurioje apstu trumpų linksmų istorijų  
apie keistus, ne visada tarp savų pritampančius, iš kitų išsiskiriančius 
šiltų kraštų gyvūnus. Dirbtuvėlėse vaikai ne tik turės galimybę 
įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, juos išpildyti, bet ir 
susimąstyti apie svarbius vertybinius dalykus – žmogiškumą  
ir empatiją. Veda Virgis Šidlauskas.

14:00–15:00
Laisvė aštuonkojams, keturkojams, dvikojams  
ir visiems kitiems šimtakojams! | amžiaus grupė 7–11 m.

Dirbtuvės, įkvėptos Jurgos Vilės ir Akvilės Magicdust paveikslėlių 
knygelės „Pulpas ir jo žalia koja“. Jose vaikai turės galimybę išsiuvinėti 
paveikslą su povandeninio pasaulio motyvu. Siuvinėdami kryželiu 
kalbėsime, kokios grėsmės tyko jūros gyvių, kodėl jie nyksta, ką mes, 
žmonės, galime padaryti, kad išsaugotume pasaulį tokį nuostabų, 
koks jis buvo sukurtas. 

14:00–15:00
Interaktyvios paveikslėlių knygelės „Lėtapėdžiai metų rate“ 
kūrimas | amžiaus grupė 6–9 m.

Kūrybinės dirbtuvės pagal Evelinos Daciūtės ir Gretos Duobienės 
paveikslėlių knygą „Loris Lėtapėdis“, per kurias vaikai drauge su 
iliustruotoja kurs interaktyvias knygeles ir mokysis suvokti metų  
laikų kaitą. Veda Greta Duobienė.

15:30–16:30
Namelis kaip iš pasakos | amžiaus grupė 7–11 m.

Medinės miesto architektūros muziejus kartu su Lietuvių literatūros  
ir tautosakos institutu kviečia jaunuosius knygų mugės dalyvius 
pabandyti pavaizduoti Pepės Ilgakojinės vilą vilaitę Vilniuje. Dirbtuves  
veda Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Medinės miesto  
architektūros muziejaus muziejininkas-edukatorius Vilius Mateika.

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS | 02.24

11:00–12:00 
Istorijos ir iliustracijos skaitantiems pirštais.  
Kaip tai atrodo? | amžiaus grupė 8–13 m.

Ukrainos visuomeninės organizacijos Ukrainos neįgaliųjų sąjungos 
Lvivo regioninis skyrius išleidžia dešimtis vaikiškų knygų, kurias 
sudaro tekstai Brailio raštu, didesniu šriftu, knygos su taktilinėmis 
iliustracijomis turintiems regos negalią, vaidmenimis įskaitytos 
knygos audioformatu. Apie jų kūrimo procesus ir atradimus su 
Lietuvoje prieglobstį radusiais Ukrainos vaikais pasidalins dirbtuvių 
vedėjos Oksana Potimko, Katerina Ivašutina ir spaudos Brailio raštu 
specialistė. Dirbtuvės vyks ukrainiečių kalba.  
(Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Ukrainos visuomeninės 
organizacijos Ukrainos neįgaliųjų sąjungos Lvivo regioninis skyrius, 
Lietuvos kultūros institutas) 
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11:00–12:00 
Proginiai ekslibrisai – svarbių kultūros sukakčių ženklai. Kuriame 
ekslibrisą Vilniui | amžiaus grupė 7–18 m.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai bus trumpai supažindinami su 
antspaudų-ekslibrisų istorija, paskirtimi, rūšimis, naudojimo būdais ir 
jų svarba istorinėje perspektyvoje. Nagrinėsime proginio ekslibriso 
žanrą ir padedami grafiko suteiktomis priemonėmis kursime 
ekslibrisą Vilniui, švenčiančiam 700 metų sukaktį. Dirbtuves veda 
kultūros istorikė Neringa Jarmalienė ir grafikė Rita Stašauskaitė. 
(Studija Ekslibris.lt)

12:30–13:30
„Vilniaus vienuolynų istorijos“ | amžiaus grupė 8–13 m.

Kūrybinės dirbtuvės pagal knygą „Vilniaus vienuolynų istorijos“, 
kurią rengiant didžiausias iššūkis buvo parodyti miesto kaitą, visą 
jo gyvybę. Kartu su knygos dailininke Justina Norkute ir muziejaus 
edukatoriais piešime, lankstysime, kirpsime – iš popieriaus statysime 
gražiausius vienuolynus ir bažnyčias, prašnekinsime veikėjus, gyvai 
prisiliesime prie Vilniaus vienuolijų gyvenimo.  
(Lietuvos muziejų asociacija / Bažnytinio paveldo muziejus)

12:30–13:30
Istorijų ir iliustracijų dirbtuvės „Mano Vilnius“ | amžiaus grupė 5+

Sunku rasti knygų vaikams be iliustracijų. O pasimatuoti iliustruotojo 
rūbą ne visi drįsta, rašytojas taip pat atrodo gana mistinis asmuo. 
Iliustruotoja Agnė Nananai kvies lankytojus žaidžiant sukurti unikalią 
iliustraciją apie Vilnių – kaip kiekvienas jį jaučia, mato ar įsivaizduoja. 
Nufotografuoti darbai pavirs virtualia knyga – visą istoriją renginio 
metu pagal iliustracijas ir pokalbius su dalyviais sukurs rašytoja 
Evelina Daciūtė.

13:00–16:00
700 knygų mugės kaimynų!

Įsiamžink ir tapk draugiško knygų mugės daugiabučio gyventoju! 
Dirbtuves veda rašytoja Kotryna Zylė, iliustruotoja Inga Dagilė ir 
edukatorė Rūta Lazauskaitė.

14:00–15:00
Geležinio Vilko dienoraštis | amžiaus grupė 7–16 m.

Dirbtuvių metu vaikai, naudodami komikso mediją, sukurs ir nupieš 
trumpą istoriją apie Geležinį Vilką. Kas jis toks, iš kur atsirado, kodėl 
jis geležinis, kaip susipažino su Gediminu, kokia jo šeima ar draugai, 
pomėgiai, kaip atrodo jo laisvalaikis? Gal net atskleisime iki šiol 
nežinomas ir istorikų neišaiškintas Vilniaus miesto įkūrimo paslaptis? 
 

Iš dirbtuvių kiekvienas vaikas išsineš savo mažą komiksų knygelę su 
sava Vilniaus miesto įkūrimo istorija. Dirbtuves veda iliustruotoja 
Viktorija Ežiukas.

14:00–15:00
Pėdsekio mokinys | amžiaus grupė 6–11 m.

Kūrybinės dirbtuvės, įkvėptos šiais metais pasirodysiančios rašytojo 
Mariaus Marcinkevičiaus ir iliustruotojos Linos Itagaki knygos 
„Mergaitė su šautuvu. Tikra istorija apie mergaitę partizanę“. Renginio 
metu vaikai susipažins su Lietuvoje gyvenančių gyvūnų pėdsakais 
ir galės patys tapti pėdsekiais. Naudodamiesi iš anksto pateiktomis 
priemonėmis ir fantazija, dirbtuvių dalyviai galės sukurti savo 
fantastinį gyvūną ir jo judėjimo žemėlapį. Veda Lina Itagaki.  
(Misteris Pinkmanas)

15:30–16:30
Slapta istorija sau | amžiaus grupė 6–12 m.

Visi mėgsta istorijas – tiek klausyti, tiek kurti. Bet ar kada teko 
kurti slaptą istoriją, tokią, kuriai pamatyti ir išgirsti prireiktų net... 
stebuklingų akinių? Dirbtuvių metu jaunieji kūrėjai turės galimybę 
patys sukurti dvigubą istoriją: tą, kurią gali matyti kiekvienas, ir kitą, 
slaptą, kuriai pamatyti prireiks savo rankomis pagaminto raudono 
stikliuko / akinių. Susitikimo metu analizuosime, kodėl taip svarbu 
nepasitikėti pirmu vaizdu, kad tiek literatūroje, tiek iliustracijose, tiek 
gyvenimiškose situacijose turime ugdyti kritinį mąstymą net ir būdami 
itin jauno amžiaus. Veda Greta Alice.

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA | 02.25

11:00–12:00
Leporello knyga „Ševeliūra šen, ševeliūra ten!“ | amžiaus grupė 4+

Kūrybinės dirbtuvės pagal Evelinos Daciūtės ir Agnės Nananai knygą 
„Ševeliūra“. Iliustruotoja Agnė Nananai ir rašytoja Evelina Daciūtė 
kviečia pasismaginti ir parodyti savo kūrybiškumą kuriant ševeliūras 
tiek augintiniams, tiek jų šeimininkams. 

11:00–12:00
„Skeleto Jono nutikimai“: dirbtuvės ir susitikimas su knygos 
autorėmis Triinu Laan ir Marja-Lisa Plats | amžiaus grupė 7+

Dirbtuvių dalyviai susitiks su estų autorių duetu Triinu Laan ir  
Marja-Lisa Plats, kartu pieš skeletą ir žmogų, kuriuo prieš tai buvo 
skeletas. Taip pat išgirs teksto autorę skaitant lietuvišką teksto 
ištrauką ir istoriją, kaip ji susipažino su pačiu Skeletu Jonu.  
(700 eilučių) 
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12:30–13:30
Raidė-žmOgus-žOdis | amžiaus grupė 0+

Dirbtuvių dalyvis burtų tvarka išsitraukia raidę, išsikerpa ją iš žalio 
popieriaus ir užsiklijuoja ant popieriaus karūnos ant galvos. Dabar jo 
užduotis yra įsivaizduoti, kaip tokią raidę būtų galima suformuoti iš 
žmogaus figūros ir iškirpti. Toliau dalyviai kartu fotografuojasi stodami 
į eilę ir taip suformuodami žodį. Matome lengvai perskaitomas raides 
ant dalyvių karūnų, taip pat kūrybines interpretacijas iš raidės-
žmooogaus figūros jų rankose ant popieriaus. Atstovaujant tam tikrai 
raidei smagu dairytis ir ieškoti raidžių-žmooonių, kurie padės sudaryti 
žodį. Veda Aušra Kiudulaitė, Ieva Babilaitė, Rasa Jančiauskaitė.  
(Grupė O!)

12:30–13:30
Atstatant Rondą | amžiaus grupė 0+

Kūrybinis duetas Agrafka (Romana Romanyšyn ir Andrij Lesiv) kviečia 
vaikus ir jų tėvus išreikšti kūrybiškumą kuriant bendrą didžiulio 
formato piešinį pagal knygą „Kaip Karas pakeitė Rondą“.  
Dirbtuvės vyks anglų kalba. (Agrafka, Lietuvos kultūros institutas)

13:00–16:00
700 knygų mugės kaimynų!

Įsiamžink ir tapk draugiško knygų mugės daugiabučio gyventoju! 
Dirbtuves veda rašytoja Kotryna Zylė, iliustruotoja Inga Dagilė ir 
edukatorė Rūta Lazauskaitė.

14:00–15:00
Tvaraus knygų pakavimo dirbtuvės | amžiaus grupė 5+

Dirbtuvėse išmoksime pakuoti į audinius furošiki būdu. Aptarsime 
tvaraus dovanojimo principus, pagrindinius rišimo mazgus,  
rišimo pritaikymą dovanoms ir kasdienėms reikmėms.  
Veda Dalia Matijošaitienė.

14:00–15:00
Sukurk savo dėlionę „Avinėlio sapnas“ | amžiaus grupė 5+

Kūrybinės dirbtuvės pagal Mariaus Marcinkevičiaus ir Tanios Rex 
knygą „Miego avinėliai“, kurios vieni iš pagrindinių veikėjų yra 
avinėliai, besislepiantys skirtingose sapnų pasaulio vietose. Vaikai 
galės sukurti savo asmeninį avinėlio formos žaislą dėlionę ir pasiimti 
su savimi. Veda iliustruotoja Tania Rex. (Misteris Pinkmanas) 
 
 
 

15:30–16:30
Istorijos pasakojimo ir gyvo piešimo pasirodymas „Vieno keisto 
buto viena keista istorija“ | amžiaus grupė 6–15 m.

Gyvo pasakojimo pasirodymas kvies kiekvieną stebėtoją įsitraukti 
ir tapti istorijos kūrėju. Dalyviai bus kviečiami kartu su aktore kurti 
istoriją apie keistą butą: kurti jame gyvenančio veikėjo portretą,  
kartu nuspręsti, kaip butas atrodo, kas jame vyksta ir t. t. Visas aktorės 
ir dalyvių mintis didelio formato lape gyvai pieš iliustruotoja Greta 
Alice. Veda Greta Alice ir Sigita Pikturnaitė. (Liežuvis ir teptukas)

17:00–18:00
Susikurk mechanotrono kaukę | amžiaus grupė 8–14 m.

Kas yra mechanotronas? Robotas ar žmogus? Kiek jame roboto, o 
kiek – žmogaus? Mechanotronai – tai rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus 
sugalvoti personažai, kuriuos galima sutikti naujoje jo ir iliustruotojos 
Martos Žuravskajos knygoje „Mažasis piratas ir didysis lobis“. Šiose 
kūrybinėse dirbtuvėse kviesime vaikus sugalvoti, kaip atrodo 
mechanotronai, ir pasigaminti jų kaukes iš popieriaus.  
Veda Marta Žuravskaja. (Misteris Pinkmanas)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA | 02.26

11:00–12:00
Savi namai | amžiaus grupė 4+

Kūrybinėse dirbtuvėse pagal Rasos Jančiauskaitės knygą „Namai“ 
dalyviai kartu skaitys knygą, įsijaus į personažus, kurie svarsto, kas 
yra savas kelias ir tikrieji namai, o tada pratęs jos kūrybinį procesą 
dirbdami su atskiromis knygos personažų detalėmis. Naujas kūrinys 
taps knygos autorės ir dirbtuvių dalyvių kūrybiniu dialogu.  
(Žalias kalnas)

11:00–12:00
Edukacinis renginys – iliustracijų „Namelis Mėnuliui“ kūrimas, 
sutinkant Vidos Bladykaitės knygą „Mėnulio pasakėlės“ |  
amžiaus grupė 4–12 m.

Renginio metu bus supažindinama su pagrindine piešimo technika, 
mokoma suprasti tekstą ir išreikšti jį vaizdu. Drauge su knygos 
iliustruotoja Živile Jackūnaite-Šantariene kursime pasakų personažui 
Mėnuliui batelius arba namelį. (Homo liber) 
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12:30–13:30
Očio pasaulio kūrimas pagal knygą „Otis eina į darželį“ |  
amžiaus grupė 2–4 m.

Knygos „Otis eina į darželį“ autorė kūrybininkė Skaistė Dirgėlienė ir 
knygos iliustruotoja Greta Alice mažuosius kvies drauge kurti, ugdytis 
kūrybiškumą ir smagiai praleisti laiką su knygos pagrindiniu veikėju 
Očiu ir jo draugais.

12:30–13:30
Vytynankų (tradicinių popierinių karpinių) dirbtuvės |  
amžiaus grupė 10+

Vytynanka – tai Ukrainos liaudies menas iš popieriaus karpyti 
elegantiškus raštus, siužetus ir tikrus paveikslus. Kurso metu, 
vadovaujami patyrusio meistro, galite sukurti tikrą ažūrinių siluetų 
kaleidoskopą. Veda Julija Dačenko. (Gerda)

13:00–16:00
700 knygų mugės kaimynų!

Įsiamžink ir tapk draugiško knygų mugės daugiabučio gyventoju! 
Dirbtuves veda rašytoja Kotryna Zylė, iliustruotoja Inga Dagilė ir 
edukatorė Rūta Lazauskaitė.

14:00–15:00
Vabalas ženkliuke – susikurk savo! | amžiaus grupė 5+

Iliustruotoja Kornelija Žalpytė kviečia susikurti ženkliuką su 
fantastiškiausiu ir dar visai nematytu pasaulyje vabalu! Dirbtuves 
įkvėpė autorės vabalų piešinių serija, kurioje visi vabalai atsirado 
pritaikant skirtingų raštų, technikų jungimo metodą. 

14:00–15:00
Kad nušvistų visas miškas: žibintų-miško gyvūnų kūrimas  
su Benu Bėrantu ir Vilija Kvieskaite | amžiaus grupė 5–8 m.

Paveikslėlių knygų kūrėjai Benas Bėrantas ir Vilija Kvieskaitė kviečia 
ukrainiečių vaikus pasikalbėti apie pačias įvairiausias baimes ir 
pasigaminti tamsoje šviečiančius žibintus-miško gyvūnus. Šias 
kūrybines dirbtuvėles įkvėpė paveikslėlių knyga „Baubaimė“, kuri 
verčiama į dešimt užsienio kalbų ir įtraukta į prestižinį tarptautinį 
katalogą „Baltieji varnai 2019“. (Lietuvos audiosensorinė biblioteka, 
Ukrainos visuomeninės organizacijos Ukrainos neįgaliųjų sąjungos 
Lvivo regioninis skyrius, Lietuvos kultūros institutas)
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JAUNIMO TAŠKAS
KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA  |  02.23

14:00–15:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su vaikų ir jaunimo knygų autore Kotryna Zyle 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

16:00–17:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

12:00–13:00
Dainuojamosios poezijos dirbtuvės  
Veda Jaunimo taško kuratoriai.

14:00–15:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su rašytoja, aktore Daiva Čepauskaite

Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

16:00–17:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su atlikėju Džiugu Širviu 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

12:00–12:45
Diskusija „Savanorystės poveikio istorijos ir supratimai“ 
Dalyvauja Neringa Fadejevaitė, Titas Perskaudas, Linas Ruželė. 
Moderuoja savanorystės tyrėja, projektų koordinatorė, mokymų 
vadovė Milda Lukoševičiūtė.

/ JAUNIMO TAŠKAS /

13:00–13:45 
„Prisiimk atsakomybę už tai, kaip atrodo pasaulis“
Vokiečių ir amerikiečių iliustruotoja Nora Krug susitiks su vyresniųjų 
klasių moksleiviais ir aplankys parodą „Apie tironiją“, parengtą pagal 
savo iliustruotą to paties pavadinimo amerikiečių istoriko Timothy 
Snyderio knygą. Menininkė kartu su jaunimu ieškos atsakymo  
į klausimą, kodėl netgi vyraujant demokratijai kartais iškyla ir 
sustiprėja tironai. Taip pat ką kiekvienas žmogus gali ir turi padaryti, 
kad taip neatsitiktų. Susitikimą moderuoja Donatas Puslys. Renginys 
vyks anglų kalba. 
(Goethe’s institutas Lietuvoje, Lietuvos kultūros institutas)

14:00–14:45 
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su režisieriumi Sauliumi Baradinsku 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

16:00–16:45 
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su Gabrieliumi Liaudansku-Svaru 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

17:00–17:45
„Ateities rašytojų klubas“: į anoniminius jaunųjų kūrėjų 
klausimus atsako komiksų kūrėja Miglė Anušauskaitė, rašytojas 
Rimantas Kmita, vaikų ir jaunimo knygų autorė Kotryna Zylė.

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

12:00–13:00
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su Teatras P kūrėjais Artūru Dubaka ir Baliu Ivanausku 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.

14:00–15:00 
Veidas iš ekrano. Pokalbis apie skaitymą ir kūrybą  
su rašytoja Aušra Kaziliūnaite 
Kalbina Jaunimo taško kuratoriai.
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KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA  |  02.23

11:00–17:00
„Tu gali sukurti knygą“ pagal Agrafka iliustracijas

(Knygų šalis, Lietuvos kultūros institutas)

13:00–14:00
Jellos Lepman literatūrinio testamento „Knygų vaikams tiltas“ 
sutiktuvės

Dalyvauja Anna Maria Strauß, Renaldas Gudauskas, Kristina 
Sprindžiūnaitė, Kęstutis Urba, Inga Mitunevičiūtė, Bronius 
Leonavičius, Sigutė Chlebinskaitė.
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Goethe’s 
institutas Lietuvoje, Knygų šalis, IBBY Lietuvos skyrius, Internationale 
Jugendbibliothek, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada)

Renginio vieta: Konferencijų salė 5.3

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

11:00–19:00
„Tu gali sukurti knygą“ pagal Agrafka iliustracijas

(Knygų šalis, Lietuvos kultūros institutas)

12:00–13:00
Laiškas kaimynui: kūrybinės valandos pagal Lijos Goldberg ir 
Sigutės Chlebinskaitės interaktyvią knygą „Nuomojamas butas“

(Knygų šalis, Žalias kalnas, Arctic paper)

13:00–13:30
Parodą pristato ir su skaitytojais bendrauja Andrij Lesiv  
ir Romana Romanyšyn

Ekskursija vedama anglų kalba.

13:30–14:30
Atstatant Rondą: kūrybinės valandos pagal knygą „Kaip Karas 
pakeitė Rondą“

Kūrybinis duetas Andrij Lesiv ir Romana Romanyšyn (Agrafka) kviečia 
išreikšti kūrybiškumą kuriant bendrą didžiulio formato piešinį. 
Dirbtuvės vyks ukrainiečių kalba.  
(Knygų šalis, Agrafka, Lietuvos kultūros institutas)

KNYGŲ ŠALIS
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/ KNYGŲ ŠALIS / / KNYGŲ ŠALIS /

14:00–16:00
Viskas užprogramuota: kūrybinės valandos pagal  
Antano Kazakausko kūrybą

Veda Karolina Jakaitė. 
(Knygų šalis, Vilniaus grafikos meno centras)

15:00–16:30
Portfolio peržiūros su Andrij Lesiv ir Romana Romanyšyn

Tik iš anksto užsiregistravusiems.

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

10:30–15:00
„Tu gali sukurti knygą“ pagal Agrafka iliustracijas

(Knygų šalis, Lietuvos kultūros institutas)

10:30–11:30
Laiškas kaimynui: kūrybinės valandos pagal Lijos Goldberg ir 
Sigutės Chlebinskaitės interaktyvią knygą „Nuomojamas butas“

(Knygų šalis, Žalias kalnas, Arctic paper)

12:00–13:00
Lijos Goldberg knygos „Nuomojamas butas“ sutiktuvės

Dalyvauja Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg 
Silverstein, Noga Albalach, Antanas A. Jonynas, Sigutė Chlebinskaitė,
Daiva Čepauskaitė.
(Knygų šalis, Žalias kalnas, Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje)

Renginio vieta: Konferencijų salė 5.3

16:00–17:00
Valanda su Stasio Ušinsko marionetėmis bei interaktyvios 
knygos „Dra ta ta“ sutiktuvės

Dalyvauja Rimantas Driežis, Agnė Dautartaitė-Krutulė,  
Sigutė Chlebinskaitė, Aušra Endriukaitienė, Antanas Skučas  
ir kiti knygos rengėjai.  
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus  
dailės akademija, Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus, Vilniaus 
teatras Lėlė, Prano Gudyno restauravimo centras, Knygų šalis)

Renginio vieta: Knygos kino salė. Salė 1.1

18:00–19:00
Kūrybinės valandos pagal Stasio Ušinsko kūrybą

Veda Rimantas Driežis.  
(Knygų šalis, Vilniaus teatras Lėlė, Lietuvos nacionalinė  
Martyno Mažvydo biblioteka)

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

11:00–19:00
„Tu gali sukurti knygą“ pagal Agrafka iliustracijas

(Knygų šalis, Lietuvos kultūros institutas)

11:30–12:00
Parodą pristato ir su skaitytojais bendrauja Andrij Lesiv  
ir Romana Romanyšyn

Ekskursija vedama anglų kalba.

12:00–14:00
Odė Květai Pacovskai (1928—2023)

Kūrybines valandas veda Jurga Šarmavičiūtė, Sigutė Chlebinskaitė, 
Rūta Mozūraitė.  
(Knygų šalis, Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje)

14:00–15:00
Portfolio peržiūros su Nora Krug

Tik iš anksto užsiregistravusiems.
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BIBLIOTEKŲ ERDVĖ
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.

KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA  |  02.24

10–18 val.
„Draugoteka“: susipažinkite su naujais draugais!

Panevėžio regiono bibliotekos kviečia 5–8 klasių moksleivius pažaisti 
ir dalyvauti edukacijose! Naujame virtualiame žaidime „Draugoteka“ – 
šaunūs personažai, įdomios istorijos ir proga knygose rasti atsakymus 
į tau svarbius klausimus. Tavęs laukia Luna, Jonas, Klaudija, Elijus  
ir Saulė!  
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

10–18 val. 
Virtualūs žaidimai, skirti Vilniui

Kviečiame išmėginti jėgas sprendžiant internetines viktorinas apie 
sostinę „Vilniui 700“ ir Adomą Mickevičių Vilniuje. Viktorinose bus 
daug įdomių faktų apie mūsų jauną 700 metų sulaukusį Vilnių. 
Taip pat turėsime galimybę pasivaikščioti XIX a. Vilniaus gatvėmis, 
pamatyti sostinę tokią, kokią matė poetas. 5–7 klasių moksleiviai 
galės pasinerti į smagų, greitą ir intriguojantį protų mūšį, kuris padės 
išsiaiškinti tikrą Vilniaus žinovą.  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–17 val. 
Edukacinė programa „Aš – kūrėjas. Mano pirmasis dienoraštis“

Kviečiame dalyvauti smagiame kūrybiniame procese – susikurti 
dienoraštį. Paskui jį pasiimsite su savimi ir tai bus jūsų dienoraščio 
rašymo kelio pradžia!  
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

11–17 val. 
Edukacinė programa „Vytauto Tamulaičio vabalų pasaulyje“

V. Tamulaitis pirmasis Lietuvos vaikų literatūroje taip atidžiai pažvelgė 
į vabalų vabalėlių pasaulį, pats su juo gerai susipažino ir iki šiol toje 
srityje pirmauja tarp kitų mūsų rašytojų. Susipažinsite su įvairiais 
V. Tamulaičio vabalų personažais, spręsite kryžiažodį, atliksite 
„Skruzdėlytės užduotėlę“, dėliosite stalo dėliones vabalus. Jūsų lauks 
ir žmogaus dydžio vabalų dėlionė!  
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

/ BIBLIOTEKŲ ERDVĖ / 

11–16 val. 
Ekslibriso kūrybinės dirbtuvės „Vienas atspaudas“

Kviečiame susikurti vieną unikalų ekslibriso atspaudą monotipijos 
technika. Monotipija – spaudos technologija, kurią taikant yra 
padaromas tik vienas atspaudas. Technologija lengvai įvaldoma bet 
kokio amžiaus kūrėjui, suteikia daug galimybių eksperimentuoti ir 
gauti netikėtą rezultatą. 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

11–16 val. 
Keliaujančios kūrybos ir laisvalaikio dėžutės šeimoms  
ir mažyliams pristatymas

Šis edukacinis rinkinys skatina kokybišką tėvų ir vaikų tarpusavio 
bendravimą. Dėžutės turinį sudaro įvairūs lavinamieji žaidimai, 
priemonės smulkiajai motorikai lavinti ir knygelės mažyliams. Dėžutė 
rekomenduojama vaikams iki 3 metų. Edukacinės priemonės padeda 
lavinti vaikų kalbinius įgūdžius ir skatina kūrybiškumą, socialinį 
aktyvumą.  
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

11–16 val. 
Valandėlė su kimočiu

Kimočiai – emocijų žaislai, pasižymintys unikaliu charakteriu ir turintys 
jausmus. Per užsiėmimą bus galima susipažinti su kimočiais, dalyvauti 
įvairiose jų istorijose, kartu vaidinti, kalbėtis. Tai padės suprasti, kiek 
daug skirtingų emocijų ir jausmų turime. 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

11–15 val. 
„Apie molį ir Molėtus“

Molinukė, gyvenanti Molėtų viešosios bibliotekos Vaikų skaitykloje, 
entuziastingai kviečia visus vaikus susipažinti ir dalyvauti linksmoje 
viktorinoje apie Molėtus. Ši viešnia atvyksta ne viena, o su drauge –  
bibliotekininke Anželika Laužikiene. Bibliotekininkė jus įtrauks  
į vieną iš Molėtų krašto legendų ir tam panaudos mirioramą – ekrane 
besisukančius pieštus panoraminius vaizdus. Drauge kursime, 
piešime, spėliosime, minsime. 
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

11–14 val. 
Kūrybinis užsiėmimas „Atvirukas laisvei“

Kviečiame kurti šmaikščius, netikėtus muzikinius atvirukus laisvei  
ir už laisvę. Tai padaryti bus ypač paprasta, o rezultatas pradžiugins 
net ir pačius mažiausius dalyvius.  
Kauno apskrities viešoji biblioteka
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11–13 val. 
Atrask vieną gražiausių Lietuvoje Grabijolų etnografinį kaimą!

Kviečiame užsidėti virtualiosios realybės akinius ir pasivaikščioti po 
gyvąjį muziejų – Elektrėnų savivaldybėje esantį etnografinį Grabijolų 
kaimą ir šalia jo nusidriekusį Grabijolų pažintinį taką.  
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

11–13 val. 
Fototerapijos užsiėmimas

Kviečiame susipažinti su terapinio fotografavimo metodais, skirtais 
emocinei sveikatai stiprinti, įsisąmonintai atidai ugdyti. Tai būdas 
giliau patyrinėti save, atpažinti jausmus, mintis ir asociacijas. Kartu 
su specialistu patirsime, kaip kiekvienas iš mūsų fotografavimą 
galime naudoti kaip savęs tyrinėjimą, terapiją. Užsiėmimui reikalingas 
fotografuojantis telefonas.  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

11–12 ir 13–14 val. 
Kūrybinės dirbtuvės „Adomo Mickevičiaus užrašų knygelė“

Adomas Mickevičius paliko nemažai pėdsakų Lietuvos sostinėje. 
Spręsdami užduotis ypatingoje knygelėje, praskleisite paslapties  
šydą apie Adomo Mickevičiaus klajones Vilniuje. Jūsų laukia  
įnirtingas ir smagus galvosūkis!  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

12–12.30 ir 14–14.30 val. 
Sensoriniai skaitymai: Anna Llenas „Spalvų monstriukas“

Programos tikslas – pasitelkiant pojūčius (regą, klausą, lytėjimą, uoslę 
ar skonį) perteikti teksto prasmę taip, kad vaikas bent iš dalies gebėtų 
suprasti pasakojimą. Sensorinių skaitymų eigą sudaro trys dalys: 
istorijos skaitymas pasitelkiant pojūčius, praktinė užduotis pagal 
knygos tekstą, žaidimai ir diskusija su tėvais ar auklėtojais.  
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

12–13 ir 14–15 val. 
Kūrybinės dirbtuvės „Slapto radijo bangomis“

Amanda – jautriaausė. Alfredas – užmirštasis. Netikėtai prasidėjusi 
draugystė bus kupina nuotykių! Prisijunk prie jų ir tu – atidžiai sek 
radijo bangomis ir susipažink su šiais veikėjais artimiau. Žaidimas 
skirtas 1–4 klasių moksleiviams.  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

/ BIBLIOTEKŲ ERDVĖ / 

13–15 val. 
Atspėk, kas slepiasi knygų lentynose!

Mėgsti skaityti? O gal labiau patinka stalo žaidimai? Nuotaikingas 
žaidimas kviečia vaikus į kelionę po literatūros pasaulį – tereikia 
ridenti kauliuką ir teisingai atsakyti į klausimus! Dalyviams padės 
vaikų literatūros personažai, kurie yra ir užuominos.  
Lietuvos audiosensorinė biblioteka

13–15 val. 
Terapinių pasakų užsiėmimas ukrainiečiams

Terapinių pasakų skaitymas ir klausymas skatina vaikų vaizduotę 
ir kūrybiškumą, ugdo pasitikėjimą savimi, emocinį raštingumą. 
Užsiėmimas skirtas vaikams ir tėvams, jis vyks rusų kalba kartu su 
edukatore ukrainiete Olena Kostrytsia. 
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

14–16 val. 
Interaktyvus žaidimas „Atgimstančios žemaičių gėlės“

Žaidimo unikalumas ir koncepcija sukurta grafikos dizainerės Kristinos 
Siebaitės ir dizainerio Jaroslav Daveiko. Atnaujinti autentiški baltų 
ženklai interaktyviame žaidime prikelti moderniai ir šiuolaikiškai.  
Ateik ir sukurk savo unikalią gėlių pievą!  
Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka

14–16 val. 
Kuršėnų krašto šnektos ir Molio kelias

Žaisdamas dėlionės ir viktorinos principais parengtus žaidimus, 
interaktyviai ir patraukliai susipažinsi su kuršėniškių šnekta ir Šiaulių 
rajone gyvenusiais rašytojais, kalbininkais, jų kūryba, puodininkystės 
istorija. Žaidime integruoti interaktyvūs rajono žemėlapiai su 
žmogaus fotografija ir trumpa informacija padės nukeliauti į šių rajono 
šviesuolių gimtąsias, darbo ir gyvenamojo laikotarpio vietoves. 
Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka

15–19 val. 
Leiskis į kosmoso platybes: virtualiosios realybės patirtys

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka siūlo leistis į 
pažintinę kelionę po kosmoso platybes. Tai BBC sukurta virtuali 
patirtis, paremta NASA astronautų rengimo programa. Taip pat 
galėsite aplankyti bet kurį pasaulio kampelį ir išbandyti simuliacinį 
žaidimą – parodyti robotui, ką reiškia būti žmogumi ir ką reiškia 
„atostogauti“.  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

2120



/ BIBLIOTEKŲ ERDVĖ / / BIBLIOTEKŲ ERDVĖ / 

15–18 val. 
Laisvos eilės apie Vilnių ir laisvę

Po vieną ir grupelėmis kursime bendras eiles ir eilutes apie Vilnių  
ir laisvę. Jas užrašyti ar išpiešti mums padės specialus įrenginys.  
Ateik ir pašlovink Vilnių ir laisvę! 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

15–17 val. 
Atrask Lietuvos archyvus

Lietuvos valstybės archyvai kviečia tyrinėti savo krašto ir giminės 
istoriją, susikurti šeimos herbą, nusibraižyti giminės medį.  
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas 

15–17 val. 
Kino archyvai arčiau nei bet kada!

E-kinas.lt – pamatykite Lietuvą ir jos žmones įvairiais istorijos 
laikotarpiais, sukurkite savo filmą ar parodą jus dominančia tema.  
Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

16–18 val. 
Atrask Lietuvą skaitmeninėje „skrynioje“ – epaveldas.lt

Keliauk po Lietuvą atrasdamas suskaitmenintą šalies kultūros paveldą, 
tapk jo vartotoju, pažink ir kurk. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

10–19 val. 
„Draugoteka“: susipažinkite su naujais draugais!

Panevėžio regiono bibliotekos kviečia 5–8 klasių moksleivius pažaisti 
ir dalyvauti edukacijose! Naujame virtualiame žaidime „Draugoteka“ – 
šaunūs personažai, įdomios istorijos ir proga knygose rasti atsakymus 
į tau svarbius klausimus. Tavęs laukia Luna, Jonas, Klaudija, Elijus  
ir Saulė! 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

10–18 val. 
Virtualūs žaidimai, skirti Vilniui

Kviečiame išmėginti jėgas sprendžiant internetines viktorinas apie 
sostinę „Vilniui 700“ ir Adomą Mickevičių Vilniuje. Viktorinose bus 
daug įdomių faktų apie mūsų jauną 700 metų sulaukusį Vilnių.  

Taip pat turėsime galimybę pasivaikščioti XIX a. Vilniaus gatvėmis,  
pamatyti sostinę tokią, kokią matė poetas. 5–7 klasių moksleiviai 
galės pasinerti į smagų, greitą ir intriguojantį protų mūšį, kuris padės 
išsiaiškinti tikrąjį Vilniaus žinovą.  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

10–18 val. 
Įdomusis žmogaus kūnas: laisvė pažinti ir pamatyti save kitaip

Ar žinai, kaip išsidėstę tavo vidaus organai? O kaip jie vadinami? 
Kiek kaulų turi žmogaus skeletas? Koks gyvūnas gyvena tavo ausyje? 
Mesk sau iššūkį ir surink anatominį modelį. Pažintinė praktinė veikla 
pritaikyta vaikams, bet tinka ir suaugusiesiems.  
Lietuvos medicinos biblioteka

10–12 val. 
Vilniaus legendų ekspertas

Prieš 700 metų kunigaikštis Gediminas, pavargęs po sunkios geležinių 
vilkų medžioklės, prigulė ant Vilnios kranto pailsėti ir susapnavo ant 
kalno staugiantį baziliską... O gal buvo ne visai taip? Užsuk pas Lietu-
vos nacionalinio muziejaus edukatorius ir sužinok viską apie garsiau-
sių Vilniaus legendų veikėjus bei jų nuotykius. Susitikimo įspūdžius 
užantspauduosime specialiais geležinio vilko ir bazilisko antspaudais.  
Lietuvos nacionalinis muziejus

11–15 val. 
Perrašyk kunigaikščio Gedimino laišką: įveik dėlionės iššūkį!

1323 m. sausio 25 d. Gediminas rašė laiškus kitų miestų gyventojams 
ir kvietė juos į Lietuvą. Tuo metu gyvavo tradicija gavus laišką padaryti 
jo nuorašą ir pakabinti ant bažnyčios durų, kad su juo susipažintų 
miestiečiai. Kviečiame visus norinčius sudėti ir taip tarsi iš naujo 
perrašyti Gedimino laišką.  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

11–15 val. 
Svečiuose pas Harį Poterį

Apsilankyk magiškame Hario Poterio pasaulyje ir pasijausk tikru 
burtininku! Tavęs laukia burtų lazdelės, šluotos, paslaptingi eliksyrai, 
raganiškos skrybėlės ir burtažodžiai. 
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

11–14 val. 
Pirštukinių lėlių siuvimo dirbtuvės

Kviečiame pasisiūti mylimiausią knygos personažą – pirštukinę lėlę.  
Kauno apskrities viešoji biblioteka
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11–13 val. 
Atspėk, kas slepiasi knygų lentynose!

Mėgsti skaityti? O gal labiau patinka stalo žaidimai? Nuotaikingas 
žaidimas kviečia vaikus į kelionę po literatūros pasaulį – tereikia 
ridenti kauliuką ir teisingai atsakyti į klausimus! Dalyviams padės 
vaikų literatūros personažai, kurie yra ir užuominos. 
Lietuvos audiosensorinė biblioteka

12–14 val. 
Turtingi drauge

Dvi galvos visada geriau nei viena! Kviečiame vaikus patyrinėti 
bene labiausiai mus ir mūsų kraštą praturtinusias draugysčių ir 
bendradarbysčių istorijas: Gintaro kelią ir daugiakultūrį Vilnių. 
Susitikime ne tik išgirsite stulbinančių istorijų, bet ir nusipinsite 
romėnišką ir baltišką draugystės apyrankę ir pasigaminsite unikalų 
daugiakultūrio Vilniaus ženkliuką.  
Lietuvos nacionalinis muziejus

12–14 val. 
Kūrybinis užsiėmimas „Literatūrinis suvenyras“

Trupučio meno, trupučio literatūros ir daug fantazijos – štai ko prireiks 
šiame netikėtame užsiėmime visai šeimai, kuriame iš įvairiausių 
medžiagų ir daiktelių gaminsime literatūrinius suvenyrus. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka

13–15 val. 
Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Mano Vilnius“

Kviečiame išmėginti pop up techniką ir kurti savo svajonių Vilnių! Įjunk 
fantaziją ir pagamink 3D atviruką jubiliejų švenčiančiam Vilniui. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

14–17 val. 
Virtualus žaidimas „Knygos kelias“

Naudojant planšetinius kompiuterius žaidime išbandomi du knygos 
atsiradimo keliai – gaminama rankraštinė knyga ir spausdinama knyga 
pirmąja spausdinimo mašina. Žaidėjai virtualiai rašo arba spausdina 
tekstą, gamina rašalą, piešia inicialus, pjausto ir lanksto pergamentą, 
susiuva ir papuošia knygą, netgi įrašo prakeiksmą, kad atbaidytų 
vagis. Pasigaminę virtualią knygą žaidėjai gali išbandyti vieną iš 
knygos gaminimo etapų gyvai – naudodami tušą ir plunksną nusipiešti 
inicialą. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka

14–16 val. 
Atrask Lietuvos archyvus

Lietuvos valstybės archyvai kviečia tyrinėti savo krašto ir giminės 
istoriją, susikurti šeimos herbą, nusibraižyti giminės medį.  
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas 

15–19 val. 
Edukacinė programa „Aš – kūrėjas. Mano pirmasis dienoraštis“

Kviečiame dalyvauti smagiame kūrybiniame procese – susikurti 
dienoraštį. Paskui jį pasiimsite su savimi ir tai bus jūsų dienoraščio 
rašymo kelio pradžia! 
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

15–19 val. 
Edukacinė programa „Vytauto Tamulaičio vabalų pasaulyje“

V. Tamulaitis pirmasis Lietuvos vaikų literatūroje taip atidžiai pažvelgė 
į vabalų vabalėlių pasaulį, pats su juo gerai susipažino ir iki šiol toje 
srityje pirmauja tarp kitų mūsų rašytojų. Susipažinsite su įvairiais 
V. Tamulaičio vabalų personažais, spręsite kryžiažodį, atliksite 
„Skruzdėlytės užduotėlę“, dėliosite stalo dėliones vabalus. Jūsų lauks 
ir žmogaus dydžio vabalų dėlionė!  
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

15–19 val. 
Leiskis į kosmoso platybes: virtualiosios realybės patirtys

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka siūlo leistis į 
pažintinę kelionę po kosmoso platybes. Tai BBC sukurta virtuali 
patirtis, paremta NASA astronautų rengimo programa. Taip pat 
galėsite aplankyti bet kurį pasaulio kampelį ir išbandyti simuliacinį 
žaidimą – parodyti robotui, ką reiškia būti žmogumi ir ką reiškia 
„atostogauti“.  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

15–19 val. 
Kūrybinės grafikos dirbtuvės

Dirbtuvių dalyviai specialia technika gamins raižinio atspaudą ar 
knygos ekslibrisą. Atspaustas atvirkštinis vaizdas – netikėtas ir gražus 
rezultatas, nudžiuginantis kiekvieną. 
Iškiliaspaudė grafika – gilias tradicijas turinti grafikos technika: 
piešinys išraižomas linoleume, kartone ar kitame paviršiuje, 
padengiamas spaustuvės dažais ir atspausdžiamas presu. Dirbtuves 
ves menininkė Daiva Nevardauskienė. 
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
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15–17 val.
Susikurk erdvinę knygelę ir pasinerk į nuotykį!

Prisimenate knygas, kuriose daiktai ir veikėjai iššoka iš puslapių ir 
tampa beveik apčiuopiami? Ši edukacija yra apie tai... 
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

16–19 val. 
Edukacinės kūrybinės dirbtuvės „Dangaus abėcėlė“

Skaitysime naktinį dangų: priminsime žvaigždžių rašto abėcėlę, 
susipažinsime su dangaus kūnais ir žvaigždynais, virtualiai keliausime 
po Visatos platybes, išbandysime naują žaidimą „Žvaigždynų dėlionė“. 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

17–19 val. 
Atrask Lietuvą skaitmeninėje „skrynioje“ – epaveldas.lt

Keliauk po Lietuvą atrasdamas suskaitmenintą šalies kultūros paveldą, 
tapk jo vartotoju, pažink ir kurk.  
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

10–19 val. 
„Draugoteka“: susipažinkite su naujais draugais!

Panevėžio regiono bibliotekos kviečia 5–8 klasių moksleivius pažaisti 
ir dalyvauti edukacijose! Naujame virtualiame žaidime „Draugoteka“ – 
šaunūs personažai, įdomios istorijos ir proga knygose rasti atsakymus 
į tau svarbius klausimus. Tavęs laukia Luna, Jonas, Klaudija, Elijus ir 
Saulė!  
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

10–18 val. 
Virtualūs žaidimai, skirti Vilniui

Kviečiame išmėginti jėgas sprendžiant internetines viktorinas apie 
sostinę „Vilniui 700“ ir Adomą Mickevičių Vilniuje. Viktorinose bus 
daug įdomių faktų apie mūsų jauną 700 metų sulaukusį Vilnių. 
Taip pat turėsime galimybę pasivaikščioti XIX a. Vilniaus gatvėmis, 
pamatyti sostinę tokią, kokią matė poetas. 5–7 klasių moksleiviai 
galės pasinerti į smagų, greitą ir intriguojantį protų mūšį, kuris padės 
išsiaiškinti tikrą Vilniaus žinovą. 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

10–12 val. 
Vilniaus legendų ekspertas

Prieš 700 metų kunigaikštis Gediminas, pavargęs po sunkios geležinių 
vilkų medžioklės, prigulė ant Vilnios kranto pailsėti ir susapnavo ant 
kalno staugiantį baziliską... O gal buvo ne visai taip? Užsuk pas Lietu-
vos nacionalinio muziejaus edukatorius ir sužinok viską apie garsiau-
sių Vilniaus legendų veikėjus bei jų nuotykius. Susitikimo įspūdžius 
užantspauduosime specialiais geležinio vilko ir bazilisko antspaudais.  
Lietuvos nacionalinis muziejus

11–15 val.
Kūrybinės dirbtuvės. Popieriaus marmuravimas suminagaši 
technika

Išbandyk japonišką popieriaus marginimo techniką! Suminagaši, arba 
„plūduriuojantis tušas“, – tai popieriaus marmuravimo technika, XII a. 
kilusi Japonijoje. Kviečiame visus pasinerti į kūrybos procesą ir kurti 
unikalius popieriaus piešinius!  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

11–15 val. 
Edukacinė programa „Aš – kūrėjas. Mano pirmasis dienoraštis“

Kviečiame dalyvauti smagiame kūrybiniame procese – susikurti 
dienoraštį. Paskui jį pasiimsite su savimi ir tai bus jūsų dienoraščio 
rašymo kelio pradžia! 
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

11–15 val. 
Edukacinė programa „Vytauto Tamulaičio vabalų pasaulyje“

V. Tamulaitis pirmasis Lietuvos vaikų literatūroje taip atidžiai pažvelgė 
į vabalų vabalėlių pasaulį, pats su juo gerai susipažino ir iki šiol toje 
srityje pirmauja tarp kitų mūsų rašytojų. Susipažinsite su įvairiais 
V. Tamulaičio vabalų personažais, spręsite kryžiažodį, atliksite 
„Skruzdėlytės užduotėlę“, dėliosite stalo dėliones vabalus. Jūsų lauks 
ir žmogaus dydžio vabalų dėlionė! 
Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

11–15 val. 
Ekspozicija „Literatūrinis pojūčių salonas“

Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su VšĮ Pojūčių teatras kviečia 
atrasti sąsajų tarp literatūros ir pojūčių apsilankant interaktyvioje 
ekspozicijoje – Literatūriniame pojūčių salone. Čia jūsų lauks kūriniai, 
kuriems atskleisti savo siužetą ryškiau padės pojūčius žadinančios 
priemonės ir objektai. Tai skaityti, diskutuoti, pažinti literatūros kūrinį 
per kvapo, skonio ir net garso prizmę kviečianti pojūčių ekspozicija. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka
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11–13 val. 
Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Mano Vilnius“

Kviečiame išmėginti pop up techniką ir kurti savo svajonių Vilnių! Įjunk 
fantaziją ir pagamink 3D atviruką jubiliejų švenčiančiam Vilniui. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

11–12 val. 
Kūrybinės dirbtuvės „Slapto radijo bangomis“

Amanda – jautriaausė. Alfredas – užmirštasis. Netikėtai prasidėjusi 
draugystė bus kupina nuotykių! Prisijunk prie jų ir tu – atidžiai sek 
radijo bangomis ir susipažink su šiais veikėjais artimiau. 
Žaidimas skirtas 1–4 klasių moksleiviams.  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–13 val. 
Atspėk, kas slepiasi knygų lentynose!

Mėgsti skaityti? O gal labiau patinka stalo žaidimai? Nuotaikingas 
žaidimas kviečia vaikus į kelionę po literatūros pasaulį – tereikia 
ridenti kauliuką ir teisingai atsakyti į klausimus! Dalyviams padės 
vaikų literatūros personažai, kurie yra ir užuominos. 
Lietuvos audiosensorinė biblioteka

12–14 val. 
Edukacinis užsiėmimas-inspiracija pagal Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos išleistą knygą „Dra ta ta: Stasio 
Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu“

Marionečių rentgenogramos edukacijos dalyviams leis suvokti lėlių 
vidaus konstrukcijos principus, judesio subtilumus, iš vielos patys 
kursite lėlės konstrukciją, kostiumus, scenografiją. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

12–14 val. 
Turtingi drauge

Dvi galvos visada geriau nei viena! Kviečiame vaikus patyrinėti 
bene labiausiai mus ir mūsų kraštą praturtinusias draugysčių ir 
bendradarbysčių istorijas: Gintaro kelią ir daugiakultūrį Vilnių. 
Susitikime ne tik išgirsite stulbinančių istorijų, bet ir nusipinsite 
romėnišką ir baltišką draugystės apyrankę ir pasigaminsite unikalų 
daugiakultūrio Vilniaus ženkliuką. 
Lietuvos nacionalinis muziejus

13–15 val.
Teatralizuotas terapinis bežodžių knygų skaitymas

Kviečiame visą šeimą nuo 3 iki 99 metų susipažinti su linksmaisiais 
bežodžių knygų veikėjais: šauniąja bitute Blu, smalsiąja Matilda, 
paslaptingaisiais žvaigždžių statytojais, ir pasinerti į nuotykių bei 
smagiausių istorijų kupiną bežodžių knygų pasaulį! Kam skirta: visai 
šeimai, ypač vaikams nuo 3 iki 12 metų. 
Lietuvos audiosensorinė biblioteka ir MYC „Labirintas“

13–15 val. 
Kino archyvai arčiau nei bet kada!

E-kinas.lt – pamatykite Lietuvą ir jos žmones įvairiais istorijos 
laikotarpiais, sukurkite savo filmą ar parodą jus dominančia tema. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

14–18 val. 
Laisvos eilės apie Vilnių ir laisvę

Po vieną ir grupelėmis kursime bendras eiles ir eilutes apie Vilnių ir 
laisvę. Jas užrašyti ar išpiešti mums padės specialus įrenginys. Ateik  
ir pašlovink Vilnių ir laisvę!  
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

14–16 val. 
Atrask Lietuvos archyvus

Lietuvos valstybės archyvai kviečia tyrinėti savo krašto ir giminės 
istoriją, susikurti šeimos herbą, nusibraižyti giminės medį. 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas 

15–20 val.
Edukacinis žaidimas „Klasėje su Zuika“

Žaisdami susipažinsite su populiaraus rašytojo Vytauto Račicko 
knygų veikėjais bei jų nuotykiais. Atsakinėdami į linksmus klausimus 
ir atlikdami kūrybiškumo reikalaujančias užduotis pademonstruosite 
savo žinias ir rinksite taškus. Laimėtojų lauks prizai. 
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

15–19 val. 
Leiskis į kosmoso platybes: virtualiosios realybės patirtys

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka siūlo leistis  
į pažintinę kelionę po kosmoso platybes. Tai BBC sukurta virtuali 
patirtis, paremta NASA astronautų rengimo programa. Taip pat  
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galėsite aplankyti bet kurį pasaulio kampelį ir išbandyti simuliacinį 
žaidimą – parodyti robotui, ką reiškia būti žmogumi ir ką reiškia 
„atostogauti“.  
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

15–19 val. 
Lituaniconui jau 33 metai – ar Tu mus žinai?!

Ateik fantastiškai praleisti laiko: pabendrausim, sukursim baisiausią 
siaubo literatūros personažą ar pačią siaubingiausią istoriją. 
Nepamiršk rankšluosčio! 
Lietuvos fantastų bendruomenė: Lituanicon, Tolkien Lietuva

15–17 val. 
Edukacinis užsiėmimas „Įamžink akimirkas kūrybiškai“

Edukacijoje bus skatinamas dalyvių kūrybiškumas, mokomasi 
kompozicijos taisyklių, spalvų teorijos, įvairių dekoravimo (skrebinimo) 
technikų. Įgytos žinios pritaikomos dekoruojant atvirukus ar albumus, 
kuriuose įamžinama asmens, šeimos istorija, įsimintini įvykiai. 
Kauno apskrities viešoji biblioteka

15–17 val. 
Atrask Lietuvą skaitmeninėje „skrynioje“ – epaveldas.lt

Keliauk po Lietuvą atrasdamas suskaitmenintą šalies kultūros paveldą, 
tapk jo vartotoju, pažink ir kurk. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

10–16 val. 
„Draugoteka“: susipažinkite su naujais draugais!

Panevėžio regiono bibliotekos kviečia 5–8 klasių moksleivius pažaisti 
ir dalyvauti edukacijose! Naujame virtualiame žaidime „Draugoteka“ – 
šaunūs personažai, įdomios istorijos ir proga knygose rasti atsakymus 
į tau svarbius klausimus. Tavęs laukia Luna, Jonas, Klaudija, Elijus ir 
Saulė! 
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

10–16 val. 
Įdomusis žmogaus kūnas: laisvė pažinti ir pamatyti save kitaip

Ar žinai, kaip išsidėstę tavo vidaus organai? O kaip jie vadinami? 
Kiek kaulų turi žmogaus skeletas? Koks gyvūnas gyvena tavo ausyje? 
Mesk sau iššūkį ir surink anatominį modelį. Pažintinė praktinė veikla 
pritaikyta vaikams, bet tinka ir suaugusiesiems.  
Lietuvos medicinos biblioteka

10–15 val. 
Virtualūs žaidimai, skirti Vilniui

Kviečiame išmėginti jėgas sprendžiant internetines viktorinas apie 
sostinę „Vilniui 700“ ir Adomą Mickevičių Vilniuje. Viktorinose bus 
daug įdomių faktų apie mūsų jauną 700 metų sulaukusį Vilnių. 
Taip pat turėsime galimybę pasivaikščioti XIX a. Vilniaus gatvėmis, 
pamatyti sostinę tokią, kokią matė poetas. 5–7 klasių moksleiviai 
galės pasinerti į smagų, greitą ir intriguojantį protų mūšį, kuris padės 
išsiaiškinti tikrąjį Vilniaus žinovą. 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–13 val. 
Atrask Lietuvos archyvus

Lietuvos valstybės archyvai kviečia tyrinėti savo krašto ir giminės 
istoriją, susikurti šeimos herbą, nusibraižyti giminės medį. 
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas 

11–13 val. 
Kino archyvai arčiau nei bet kada!

E-kinas.lt – pamatykite Lietuvą ir jos žmones įvairiais istorijos 
laikotarpiais, sukurkite savo filmą ar parodą jus dominančia tema. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

11–14 val. 
Atrask Lietuvą skaitmeninėje „skrynioje“ – epaveldas.lt

Keliauk po Lietuvą atrasdamas suskaitmenintą šalies kultūros paveldą, 
tapk jo vartotoju, pažink ir kurk. 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

11–12 val.
Kūrybinės dirbtuvės „Slapto radijo bangomis“

Amanda – jautriaausė. Alfredas – užmirštasis. Netikėtai prasidėjusi 
draugystė bus kupina nuotykių! Prisijunk prie jų ir tu – atidžiai sek 
radijo bangomis ir susipažink su šiais veikėjais artimiau.  
Žaidimas skirtas 1–4 klasių moksleiviams.  
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

11–13 val. 
Atspėk, kas slepiasi knygų lentynose!

Mėgsti skaityti? O gal labiau patinka stalo žaidimai? Nuotaikingas 
žaidimas kviečia vaikus į kelionę po literatūros pasaulį – tereikia 
ridenti kauliuką ir teisingai atsakyti į klausimus! Dalyviams padės 
vaikų literatūros personažai, kurie yra ir užuominos.  
Lietuvos audiosensorinė biblioteka
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JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ 
SCENA

KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA  |  02.23 

12:00–12:45
Arbatėlė su begemotu 
Teatralizuoti skaitymai su Kateryna Michalicyna. Rašytoją pristato 
Julija Kozlovec. Renginys ukrainiečių kalba. (Knygų arsenalas)

13:00–13:45
Šuo – muitininko pagalbininkas 
Edukacija apie kinologiją ir muitinės tarnybinius šunis. Moderuoja 
Muitinės muziejaus visuomenės informavimo specialistas Artūras 
Zaleckas, dalyvauja Muitinės muziejaus muziejininkas Mindaugas 
Semėnas. (Lietuvos muziejų asociacija / Muitinės muziejus)

14:00–14:45
Jovilės Jurkonytės knygos ,,Katino Horacijaus nuotykiai“ 
pristatymas 
Vyks skaitymai, žaidimai, loterija. (Vaiga)

17:00–17:45
Knygos „Žalieji medeliai. Lietuvos vaikų žydų literatūros 
antologija“ pristatymas 
Moderuoja Lara Lempertienė, dalyvauja Artūras Dubaka. (Slinktys)

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

11:00–11:45
Pasaka lagamine 
Moderuoja Vilma Petrikienė, dalyvauja Daiva Šarkanauskaitė, Justina 
Džiuvytė, Kristina Tutlytė. (Lietuvos muziejų asociacija / Maironio 
lietuvių literatūros muziejus)

12:00–12:45
Skaitome Anzelmą Matutį 
Naujos poeto kūrybos rinktinės „Kas žmogiuko širdyje“ ir knygos 
„Pažintis su Anzelmu Matučiu“ pristatymas. Moderuoja Juozas 
Žitkauskas, dalyvauja Eimantas Bareikis, Giedrius Bernotavičius, 
Alytaus „Šaltinių“ progimnazijos moksleiviai. (Slinktys) 
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/ JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ SCENA / 

13:00–13:45
Danguolė Gervytė, Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė  
„Slapta vaikų draugė. Adelė“ 
Moderuoja Karolina Sadauskaitė-Varnelė, dalyvauja Jūratė 
Tamošiūnaitė-Karašauskienė, Danguolė Gervytė, Kauno arkivyskupas 
Kęstutis Kėvalas. (Artuma)

15:00–15:45
Istorijų pasakojimas „Kai Neryje šokinėjo lašišos...“ 
Istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė kviečia 5–9 m. vaikus 
įsivaizduoti ir patirti legendinį Vilnių, kuriame per 700 gyvavimo metų 
nutiko keisčiausių dalykų. (Lietuvos nacionalinis muziejus)

16:00–16:45
Teatralizuotas renginys „Vilnios slėnio paslaptys“ 
Moderuoja Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Jurga 
Kalvaitytė, Vitalija Mockevičiūtė, dalyvauja Valdovų rūmų edukatoriai 
Neda Marcinkonytė, Gabrielius Kuliešius, Gretė Ginaitytė, Benita 
Kaselytė, Daiva Tuinylienė, Beatričė Baltrušaitytė, Nelija Kostinienė, 
Živilė Mikailienė, archeologas Egidijus Ožalas. (Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

17:00–17:45
Magiškas gamtos pasaulis: nuo nepaprastųjų vabalų  
iki giliųjų vandenynų 
Moderuoja Marija Biteniekytė, dalyvauja Adomas Besagirskas.  
(Baltų lankų vadovėliai)

18:00–18:45
Vytauto V. Landsbergio knygos „Siaubamiškio pasakos“ pristatymas 
Moderuoja Tomas Dirgėla, dalyvauja Vytautas V. Landsbergis, 
Virginijus Malčius, Elena Malčiūtė. (Dominicus Lituanus)

19:00–19:45
Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“  
knygų pristatymai ir susitikimai su autoriais 
Moderuoja Vaida Mandrijauskaitė. (Švieskime vaikus)

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

11:00–11:45
Mažasis piratas ir kapitonas Flintas 
Teatralizuotas muzikinis knygos pristatymas. Moderuoja Saulius 
Bartaška, dalyvauja Marius Marcinkevičius, Marta Žuravskaja,  
Saulius Bartaška. (Misteris Pinkmanas)

12:00–12:45
Kaip pagauti banginį: knygos „Brigitos Begemotaitės  
ir jos draugų nuotykiai“ sutiktuvės 
Dalyvauja autorė Jūra Smiltė (tikr. Evelina Gužauskytė, JAV), dailininkė 
Gintarė Laurikėnienė (Zarasai), aktorė Birutė Mar. (Homo liber)

13:00–13:45
Profesijų enciklopedija: kuo būsi, kai užaugsi? 
Moderuoja Greta Alice. Dalyvauja knygos iliustruotoja Greta Alice, 
metų mokytoja Irma Krivickienė, vaikų ligų gydytoja Ignė Kairienė, 
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos komanda, Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnai. 
(Debesų ganyklos)

14:00–14:45
Ar draugystė augina? Ar meilė gali trukti amžinai?  
Evelinos Daciūtės, Aušros Kiudulaitės knygos „Pasakojimas  
apie katiną ir tulpę“ pristatymas 
Moderuoja Eglė Baliutavičiūtė, dalyvauja Evelina Daciūtė, Aušra 
Kiudulaitė. (Alma littera)

15:00–15:45
Kūrybinės dirbtuvės su rašytoja Kateryna Jehoruškina (Ukraina)  
Moderuoja Rasa Milerytė, dalyvauja Kateryna Jehoruškina. (Slinktys)

16:00–16:45
Jovitos Mazinos knygos ,,Kajaus ir Ateivuko nuotykiai  
į Burbuliandiją“ pristatymas  
Teatralizuotas pasirodymas, šokis su Ateivuku ir dovanos. (Vaiga)

17:00–17:45
Apie ką dainuoja mielas katinėlis, kvaksintis varlių choras, 
žirafa ir kirmėliukas? Knygelės „Gražiausios Džimbos dainelės 
vaikams“ pristatymas–muzikinis koncertas  
Moderuoja „Džimbos“ studijos auklėtiniai, dalyvauja „Džimbos“ 
studijos auklėtiniai. (Alma littera)

18:00–18:45
Apie klasikos knygas iš vaikų lūpų. Knygų „Pirmadienį viskas 
kitaip“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Dvynukės“, „Aš moku 
šokinėti per balas“ pristatymas–diskusija. 
Moderuoja Viktorija Urbonaitė, dalyvauja moksleiviai. (Alma littera) 

/ JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ SCENA / 
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/ JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ SCENA / 

19:00–19:45
Teatralizuotas renginys: Lejos Ben Shlomo ir Ilja Bereznicko 
pasakos „Nakties magija. Močiutės Meilės gimtadienis“ pristatymas 
Moderuoja Leonardas Armonas, dalyvauja Ilja Bereznickas,  
Lea Ben Shlomo, Europos humanitarinio universiteto studentai  
ir vertėjas. (Mintis)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  | 02.26

11:00–12:00
Šešėlių teatro spektaklio „Mėlynoji Paukštė pasirodymas 
Dalyvauja Elena Selena, Gabrielė Penčylaitė, Justina Kaminskaitė, 
Dominyka Adomaitytė. Vaikams nuo 3 metų.

Renginio vieta: Kino salė 1.1

11:00–11:45
Apie Raudonąją knygą su Kake Make ir Selemonu Paltanavičiumi 
Moderuoja Netvarkos Nykštukas, dalyvauja Selemonas Paltanavičius, 
Kakė Makė. (Alma littera)

12:00–12:45
Superbobutės. Teatralizuotas knygos pristatymas  
Moderuoja aktorė Aina Norgilaitė, dalyvauja Marius Marcinkevičius, 
Viktorija Ežiukas. (Misteris Pinkmanas)

13:00–13:45
Apie vaikų pasaulį monstrų akimis 
Tomo Dirgėlos ir Skaistės Dirgėlienės knygų „Monstropedija. 
Monstrai krepšinio turnyre?!“ ir „Monstropedija. Ateiviai mokyklos 
stadione?!“ pristatymas. Moderuoja Timūras Augucevičius, dalyvauja 
Tomas Dirgėla, Skaistė Dirgėlienė. (Alma littera)

14:00–14:45
Sekliai ir knygų mugėje nesnaudžia: detektyvo  
vidudienis su rašytoju Viliumi Mačiliūnu 
Dalyvauja Vilius Mačiliūnas, Paulius Čižinauskas. (Slinktys)

15:00–15:45
Teatralizuotas Kakės Makės ir Netvarkos Nykštuko pasirodymas  
Linos Žutautės knygų „Kakė Makė. Magiška kelionė“, „Kakė Makė. 
Enciklopedija. Noriu sužinoti apie pasaulio šalis“ ir Beno Bėranto 
knygos „Čiūčia ir Piratas. Laukiniai nuotykiai“ pristatymas. Moderuoja 
Kakė Makė, dalyvauja Netvarkos Nykštukas. (Alma littera)
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KNYGŲ STARTAS
KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA  |  02.23 

11:00–13:00
Konsultacijos su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos vaikų literatūros specialistais

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

13:00–14:00
Tėčiai skaito vaikams. Kviečiami visi skaityti norintys tėčiai.

14:00–14:30
Knygą „Kapt kapt kapt“ skaito autorė Indrė Pliuškytė-
Zalieckienė

15:30–16:00
Edukacija pagal knygą „Kapt kapt kapt“. Veda Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukatorė.

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

14:30–15:00
Tėčiai skaito vaikams. Skaito Domantas Razauskas.

15:30–16:30
Teatriniai žaidimai su knyga „Kapt kapt kapt“ (teatras Pradžia)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

11:00–12:00
Teatriniai žaidimai su knyga „Kapt kapt kapt“ (teatras Pradžia)

12:00–13:00
Tėčiai skaito vaikams. Skaito Jurgis Brūzga.

13:00–14:00
Knygą „Kapt kapt kapt“ skaito autorė Indrė Pliuškytė-
Zalieckienė

PARODOS
Noros Krug paroda „Apie tironiją“ 
Parodos ekspoziciją parengė Agnė Dautartaitė-Krutulė, Emilė 
Krutulytė (Goethe’s institutas Lietuvoje, Lietuvos kultūros institutas, 
Hubris, Knygų šalis).

Interaktyvi paroda pagal amerikiečių istoriko Timothy Snyderio knygą 
„Apie tironiją. Dvidešimt pamokų iš dvidešimtojo amžiaus“. Knygos 
iliustruotoja – vokiečių menininkė ir šių metų Vilniaus knygų mugės 
viešnia Nora Krug.

Paveikslėlių knygų kūrėjai „Agrafka“  
(Agrafka, festivalis Knygų arsenalas, Knygų šalis, Lietuvos kultūros 
institutas).

Vasario 24 d. 13.00 val. ir vasario 25 d. 11.30 val. parodą pristato  
ir su skaitytojais bendrauja Romana Romanyšyn ir Andrij Lesiv. 
Parodos pristatymas vyks anglų k.

Nuo kovo 1 d. paroda eksponuojama Lietuvos nacionalinėje  
Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Tiražinės knygos menas. Čekijos 2021 m. Knygos meno  
konkurso knygų–laureačių ekspozicija  
(Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Čekijos literatūros 
muziejus, Kazio Varnelio namai-muziejus (LNM), Knygų šalis).

Nuo kovo 1 d. paroda eksponuojama Kazio Varnelio namuose–
muziejuje, Didžioji g. 26, Vilnius 

Leporello — ilgiausia knyga Lietuvoje 
Tarptautinės Vilniaus knygų mugės dalyvių 2002 m. sukurtos 
pirmosios knygos paroda. (Knygų šalis)

„Būtybių tyrinėtojos kabinetas“ — edukacinė paroda visai šeimai, 
pristatanti 10-ies mitinių būtybių egzistavimo įrodymus 
Parodos autoriai Kotryna Zylė ir Antanas Dubra (Vaikų žemė). 

Parodos autorė Kotryna Zylė veda ekskursiją po parodą:  
Vasario 23–24 d. 12 val. ir vasario 25–26 d. 15 val. 

PARODOS MIESTE
02.20–03.31

Estų dailininkės Marja-Liisa Plats knygos vaikams  
„Skeleto Jono nutikimai“ iliustracijų paroda (700 eilučių)

Renginio vieta: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji 
biblioteka, Vaikų skyriaus skaitykla. Trakų g. 10, Vilnius.
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AUTORIAI STENDUOSE
KETVIRTADIENIS, BIČIULIŲ DIENA. 02.23 

12:00
4.30 Jovita Mazina (Vaiga). Iki 16 val. 

13:00
4.05 Gaja Guna Eklė (Nieko rimto) 

4.30 Jovilė Jurkonytė (Vaiga). Iki 16 val. 

4.08 Danguolė Kandrotienė (Debesų ganyklos) 

15:00
4.01 Evelina Daciūtė (Alma littera). Iki 17 val. 

16:00
4.05 Selemonas Paltanavičius (Nieko rimto) 

18:00
4.09 Viktorija Ežiukas, Marius Marcinkevičius (Misteris Pinkmanas) 

ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

11:00
4.08 Danguolė Kandrotienė (Debesų ganyklos)

4.05 Virgis Šidlauskas (Nieko rimto)

12:00
4.08 Selemonas Paltanavičius (Debesų ganyklos)

4.05 Akvilina Rimaitė (Nieko rimto)

13:00
4.30 Jovilė Jurkonytė (Vaiga). Iki 16 val.

14:00
4.01 Evelina Daciūtė (Alma littera). Iki 16 val.

4.05 Agnė Kairienė (Nieko rimto)

15:00
4.08 Miglė Janušauskienė, Asta Vaicekauskienė (Debesų 
ganyklos)

16:00
4.01 Skaistė Dirgėlienė (Alma littera)

17:00
4.09 Viktorija Ežiukas, Marius Marcinkevičius (Misteris Pinkmanas)  
 

/ AUTORIAI STENDUOSE / 

18:00
4.09 Ieva Gvazdaitytė, Marius Marcinkevičius, Marta Žuravskaja 
(Misteris Pinkmanas)

4.01 Martynas Pavilonis, Indrė Pavilonytė (Alma littera)

19:00
4.07 Vytautas V. Landsbergis (Dominicus Lituanus)

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

11:00
4.09 Ieva Gvazdaitytė (Misteris Pinkmanas)

4.01 Rūta Norkūnė (Alma littera)

4.08 Monika Žiūkaitė (Debesų ganyklos)

12:00
4.05 Benas Bėrantas, Vilija Kvieskaitė (Nieko rimto)

4.09 Ilona Ežerinytė, Marija Rubavičiūtė (Žalias kalnas)

4.08 Danguolė Kandrotienė (Debesų ganyklos)

4.09 Marius Marcinkevičius, Marta Žuravskaja (Misteris Pinkmanas)

4.08 Pasaiba (Debesų ganyklos). Iki 16 val.

4.01 Martynas Pavilonis, Indrė Pavilonytė (Alma littera)

13:00
4.09 Viktorija Ežiukas, Marius Marcinkevičius (Misteris Pinkmanas) 

4.30 Jovilė Jurkonytė (Vaiga). Iki 16 val.

4.01 Lina Žutautė (Alma littera). Iki 15 val.

14:00
4.08 Greta Alice (Debesų ganyklos)

4.09 Daiva Čepauskaitė (Žalias kalnas) 

4.30 Jovita Mazina (Vaiga). Iki 18 val.

4.05 Neringa Vaitkutė (Nieko rimto)

15:00
4.01 Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė (Alma littera). Iki 17 val.

4.05 Gaja Guna Eklė (Nieko rimto)

4.09 Marius Marcinkevičius, Tania Rex (Misteris Pinkmanas)

4.08 Kristina Rimkutė (Debesų ganyklos)

16:00
4.08 Renata Bee (Debesų ganyklos)

4.05 Selemonas Paltanavičius (Nieko rimto)
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/ AUTORIAI STENDUOSE / 

17:00
4.01 Jurga Baltrukonytė (Alma littera)

18:00
4.01 Agnė ir Andrius Borisevičiai (Alma littera)

4.09 Marius Marcinkevičius, Marta Žuravskaja (Misteris Pinkmanas)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

10:00
4.01 Lina Žutautė (Alma littera)

11:00
4.01 Evelina Daciūtė (Alma littera)

4.09 Tania Rex (Misteris Pinkmanas)

4.08 Dainius Šukys (Debesų ganyklos) 

12:00
4.05 Benas Bėrantas, Vilija Kvieskaitė (Nieko rimto)

4.09 Rasa Jančiauskaitė (Žalias kalnas)

4.08 Danguolė Kandrotienė (Debesų ganyklos)

4.01 Kakė Makė, Netvarkos Nykštukas, Selemonas Paltanavičius 
(Alma littera)

13:00
4.01 Jurga Baltrukonytė (Alma littera)

4.09 Viktorija Ežiukas, Marius Marcinkevičius, Marta Žuravskaja 
(Misteris Pinkmanas)

14:00
4.01 Tomas Dirgėla, Skaistė Dirgėlienė (Alma littera)

4.05 Neringa Vaitkutė (Nieko rimto)

15:00
4.01 Ignė Zarambaitė (Alma littera)

RENGINIAI STENDUOSE
ĮSPŪDŽIŲ PENKTADIENIS  |  02.24

15:00
4.08 Žaidimas „Metų laikai“ (Debesų ganyklos)

16:00
4.05 Draugystės apyrankių pynimas pagal knygą „Draugystė 
mainais“ (Nieko rimto)

ŠEŠTADIENIS, PASIMATYMŲ DIENA  |  02.25

11:00
4.08 Tapuko Mopio emocijų žaidimas ir batų kolekcijos kūrimas 
(Debesų ganyklos)

14:00
4.08 Leidyklos „Debesų ganyklos“ gimtadienis (Debesų ganyklos)

15:00
4.08 Nusikeliame į Profesijų enciklopediją (Debesų ganyklos)

16:00
4.08 Apsilankymas Spalvų namelyje (Debesų ganyklos)

18:00
4.05 Dirbtuvės su dailininke Sigute Ach „Linksmoji Monotipija“ 
(Nieko rimto)

SEKMADIENIS, ŠEIMOS DIENA  |  02.26

11:00
4.05 Dirbtuvės su dailininke Sigute Ach „Linksmoji Monotipija“ 
(Nieko rimto)
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KNYGŲ MUGĖS 2023 
DALYVIAI

DALYVIS STENDO NR.

Alma littera 4.01

Alma 4.31

Apkabink mėnulį 4.26

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis 4.22

Baltoptik 4.36

Brain games 4.16

Creator japonicus 4.37B

Dominicus lituanus 4.07

Eurotradus 4.10

Fantasy factory 4.17

Herojaus daiktai 4.15

Irena Šulskienė 4.35

Labutė Živilė 4.20

Laminos projektai 4.21

Megateka 4.25

Misteris pinkmanas 4.09

Muzikija 4.06

Nieko rimto 4.05

Normaliai 4.23

Oliveris 4.30A

Pankera 4.04

Pojūčių akademija 4.35A

Presvika 4.29

Račickas Vytautas 4.11
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Raudona paprika 4.37

Rimanto Kaukėno paramos grupė 4.14

Saulės mandala 4.30B

Simona Ruškytė 4.37A

Skaitau nuo gimimo 4.19

Stebuklingas dantų pasaulis 4.24

Stražinskaitė-Glinskienė Irena 4.13

Švieskime vaikus, labdaros ir paramos fondas 4.03

Terra publica 4.08

Tikra knyga 4.28

Unikor 4.27

Vaiga 4.30

Vaitkus Ramūnas 4.34

VIMS – International Meridian School 4.12

Vinokuras Arkadijus 4.18

Žalias kalnas 4.09

Zuikio lobis 4.32

Zuja 4.33

/ KNYGŲ MUGĖS 2023 DALYVIAI / JAUNŲJŲ SKAITYTOJŲ  
SALĖS PLANAS

4.33

4.34

4.37A 4.37B 4.37

4.36

4.35 4.35A

4.22 4.27 4.26

4.254.244.23

4.15

4.14

4.13

4.12

Jaunųjų 
skaitytojų

scena

4.11 4.10

4.05A

4.05

4.03

4.04

4.30A 4.30B

4.01 LRT

Būtybių 
tyrinėtojos 
kabinetas

Knygų šalis

Kūrybos 
erdvė be 
formulių

Jaunimo 
taškas

700 
knygų 
mugės 

kaimynų

Bibliotekų 
erdvė

Knygų 
startas

4.16 4.17 4.18

4.194.204.21

4.07

4.08

4.06

4.09

4.314.32

4.28
4.30

4.29

WC
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