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Lietuvos leidėjų asociacija dalijasi pirmųjų šių metų trijų
mėnesių veikla.
 
Džiaugiamės vasario 20–24 dienomis įvykusia rekordine
Vilniaus knygų muge, bendradarbiavimu su mugėje
dalyvavusiomis leidyklomis ir gerais lankytojų
atsiliepimais.
 
Pastarųjų savaičių situacija verčia naujai pažvelgti į mūsų
misiją ir veiklas, skatina atrasti būdus palaikyti leidybos
verslą, ieškoti kitų kelių padedant skaitytojams atrasti
knygas šiuo sudėtingu metu.
 
Tikime, kad tik dirbdami išvien nugalėsime visus
nesklandumus.

 
Būkite sveiki!

https://www.lla.lt/lt/
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Gyventi reikia
be formulių.
Reikia būti
atviram.
 
- Jonas Mekas

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) šiemet ne tik
koordinavo mugės dalyvių kultūrinių renginių
programą, bet kvietė ir į savo organizuojamus
renginius bei leidėjams aktualius Diskusijų klubo
pokalbius.

Pirmą kartą Lietuvoje organizuoto renginio „Knyga +
Kinas“ vertinimo komisija atrinko 10 knygų, kurios buvo
pristatytos kino bendruomenei ir visuomenei Vilniaus
knygų mugėje. Tai romanai ir novelės, kurios buvo
pasiūlytos kino filmų scenarijams kurti. Jau paskelbta,
kad viena iš projekto dalyvių, Linos Ever
knyga  „Neišryškinta juostelė“ (knygą išleido leidykla
„Tyto alba“ 2018 m.) taps kino filmu.

ĮVYKĘ RENGINIAI

Vilniaus klubo premijos teikimo metu Vilniaus klubas ir
Lietuvos leidėjų asociacija jau penktąjį kartą apdovanojo
Vilniaus klubo premijos laureatą. Šiais metais premija
skirta Rasai Antanavičiūtei už knygą „Menas ir politika
Vilniaus viešosiose erdvėse“. Knygą išleido leidykla
„Lapas“ 2019 metais. Vilniaus klubo padėka už nuoseklų
dėmesį Vilniui teko Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai.

ALDUS diskusija „Autorių teisės ES leidybos rinkoje“
kvietė pasikalbėti apie autorių teises leidybos rinkoje
Europos Sąjungos kontekste. Naujienomis pasidalijo
Anne Bergman (Europos leidėjų federacijos (FEP)
direktorė).

Europos Sąjungos literatūros premijos laureatų (EUPL)
pokalbyje dalyvavo Daina Opolskaitė (Lietuva) bei
svečiai iš užsienio: Jan Carson (Šiaurės Airija), Meelis
Friedenthal (Estija), Haska Shyyan (Ukraina). Renginį
moderavo Virginija Cibarauskė.

Renginiai:
646
Lankytojai:
72 930
Dalyviai:
380 iš 9 šalių
Užsienio svečiai:
65 iš 24 šalių
Bendras mugės
plotas:
18 500 kv. m.

2021 VKM data: vasario 25–28 d.
 Tema: „Vaizdas kaip tekstas“.
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atkreipti dėmesį į įdomiausius ir svarbiausius
vertimus bei vertėjo darbo svarbą;
prisiminti ir tas knygas, kurios išverstos ir išleistos
jau seniau, galbūt kai kurios iš jų laukia savo laiko
jūsų namų lentynose;
padiskutuoti apie mėgstamiausias mėnesio kalbos
knygas.

Lietuvos leidėjų asociacija pristato naują literatūrinį
projektą „Pasaulio puslapiai“. Kiekvieną mėnesį
skirsime skirtingai kalbai ir šia kalba parašytiems
kūriniams, išverstiems į lietuvių kalbą. Kviesime
skaityti interviu su vertėjais, jų ir literatūros kritikų
mintis apie mėgstamiausias knygas, įdomesnius
faktus. Tikimės ir pačių skaitytojų įsitraukimo bei jų
mėgstamiausių kūrinių rekomendacijų.
 
„Pasaulio puslapiais“ siekiame:

 
Kalbėsime apie prancūzų, italų, latvių, norvegų, lenkų,
estų, ispanų, vokiečių, anglų, kitas kalbas ir kūrinių
vertimus iš šių kalbų. O ateityje kviesime ir į renginius,
kuriuose ne tik diskutuosime, kalbėsime, bet ir
skaitysime iš šių kalbų išverstus tekstus.
 
Apie projektą daugiau skaitykite:
https://www.lla.lt/lt/pasaulio-puslapiai ir sekite FB.

LITERATŪRINIS PROJEKTAS
„PASAULIO PUSLAPIAI“

Kviečia lentynose ieškoti
įdomiausios verstinės literatūros

 
Rugpjūtis:
Estų kalba
Rugsėjis:
Ispanų kalba
Spalis:
Vokiečių kalba
Lapkritis:
Anglų (JAV)
Gruodis:
Anglų (UK, kitos šalys)
Sausis:
Rusų kalba
 

Kovas:
Prancūzų kalba
Balandis:
Italų kalba
Gegužė:
Latvių kalba
Birželis:
Norvegų kalba
Liepa:
Lenkų kalba
 

https://www.lla.lt/lt/pasaulio-puslapiai
https://www.facebook.com/Pasaulio-puslapiai-113398013652369/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD1Ur2DZgbGbNBT5rFzJZjk1ZguzOiksH5-1_VXkghGrPA6RboV3T0JBZJg644AcLH70C7SHLi3GT_h
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SKAITYMO SKATINIMO PROJEKTAS
„LIETUVA SKAITO!“

„Lietuva skaito!“ – tai gegužės 7-ąją, Lietuvai minint
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vykstantis
visuomeninis renginys, kviečiantis dalytis skaitymo
virusu ir laužyti su skaitymu susijusius stereotipus.
LLA ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA)
inicijuojama skaitymo skatinimo akcija vyksta kasmet
nuo 2015 m.
 
Šią dieną akcijos rengėjai skatina lietuvius ir lietuviškai
kalbančius pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką
knygą ir skaityti kartu. „Lietuva skaito!“ akcija vyksta
visur, kur tik galima rasti lietuvišką knygą ir skaitytoją.
Visi kviečiami skaityti, deklamuoti ar kitaip atlikti
kūrinius kartu su rašytojais ir atlikėjais.

Nuo balandžio 23 dienos renginių kalendoriuje, puslapyje
http://www.lietuvaskaito.lt/, sekite, kokias veiklas
pasiūlysime šiemet.

Šiemet akcija „Lietuva skaito!“ kvies pažinti Lietuvos
klasikus ir jų kūrybą.
 
Nors kartu su daugeliu kitų renginių išsikeliame į
virtualią erdvę, gegužės 7-ąją vis vien minėsime
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ir ne tik
dieną, o dvi savaites: nuo balandžio 23-iosios,
Pasaulinės knygos dienos, iki gegužės 7 d. sekite mus
svetainėje lietuvaskaito.lt ir FB.
 
Akcijos partneriai:
Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Lietuvos
bibliotekininkų draugija (LBD), Lietuvos literatūros ir
tautosakos institutas, Vaikų žemė.

Akcija „Lietuva skaito!“ 2020 
2020 m. akcijos „Lietuva

skaito!“ tema: 
 

Atrask klasikus

 
Balandžio 23 d. -

Gegužės 7 d.
 

http://www.lietuvaskaito.lt/
http://www.lietuvaskaito.lt/
https://www.facebook.com/lietuvaskaito/
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Šios leidyklos turi savo el.

knygynėlius:
 

Leidykla „Aukso žuvys“
Leidykla „Baltos lankos“ 

Leidykla „Debesų ganyklos“
Leidykla „Dominicus Lituanus“

Leidykla „Didakta“ 
Leidykla „Eugrimas“

Leidykla „Flintas“
Leidykla „Homo liber“ 

Leidykla „Hubris“ 
Leidykla „Jonas ir Jokūbas“

Leidykla „Justitia“ 
Leidykla „Katalikų pasaulis

leidiniai“
Leidykla „Kitos knygos“ 

Leidykla „Lapas“ 
Leidybos studija

Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla

Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras

Leidykla „Nieko rimto“ 
Leidykla „Odilė“ 

Leidykla „Presvika“ 
Leidykla „Scientia Socialis“ 
(dalis publikacijų prieinama

nemokamai)
Leidykla „Super namai“

Leidykla „Terra publica“ 
Leidykla „Tikra knyga“

Leidykla „Tyto alba“
Leidykla „Vaga“ 
Leidykla „Vaiga“

Leidykla „Verslas ar Menas“
 

KNYGYNAI IŠSIKELIA Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ

 
Leidykla „Šviesa“ „EDUKA klasės“ turinį 1–12 klasių
mokytojams ir mokiniams siūlo visiškai nemokamai
iki karantino pabaigos. Reikia tik registruotis ir
prisijungti čia;
Leidykla „Kitos knygos“ skaitytojams dovanojo 100
knygų;
Leidykla „Debesų ganyklos“ savo FB puslapyje
kasdien dalijasi idėjomis, ką veikti namuose su
vaikais;
Su leidyklos „Aukso žuvys“ projekto „Keliautojai
laiku“ netrumpomis knygų ištraukomis galite
susipažinti čia.

LLA narės leidyklos reaguoja į situaciją Lietuvoje ir
visame pasaulyje

 
Internete galima rasti įvairaus nemokamo turinio:

 
Skaitymo naudų yra begalė, tačiau šiuo metu, kai reikia
sugalvoti įvairių veiklų ir mažiesiems šeimos nariams,
knygos gali būti ypač naudingos. Jose galime rasti ne
tik palaikančių istorijų, bet ir praktinių patarimų,
pakeliauti puslapiais, mokytis kalbų, rasti
bendraminčių. Jeigu vakare randate laisvo laiko, galbūt
metas peržvelgti knygų lentynas ir knygomis, kurių
nebeskaitysite, (saugiai ir pagal karantino instrukcijas)
pasidalyti su kaimynais?
 
Skaitytojai ir rašytojai internete dalijasi įvairiausiais
rekomenduojamų knygų sąrašais, o visos mūsų
leidyklos išsikėlė į internetą.
 
Tad siūlome visus knygų prekybos puslapius vienoje
vietoje. Leidyklų „Alma littera“, „Apostrofa“,  Vilniaus
dailės akademijos leidyklos,  Viniaus universiteto
leidyklos,  Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto,  Lietuvos nacionalinio muziejaus,  Lietuvos
gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro  ir
daugelio kitų leidyklų knygas galite įsigyti šiuose el.
knygynuose: „Knygų klubas“, Vaga.lt,  „Pegasas“,
„knygos.lt“, „patogupirkti.lt“, „Humanitas“.

https://www.auksozuvys.lt/knygynas
http://www.baltoslankos.lt/
http://debesuganyklos.lt/knygynelis/
https://www.dominicus.lt/
http://didakta.lt/
https://www.eugrimas.lt/visos-knygos
https://www.flintas.lt/produkto-kategorija/knygeles/
https://www.homoliber.lt/leidiniai
https://www.hubris.lt/product-category/knygos/
http://jonasirjokubas.lt/
http://www.justitia.lt/magazine/3/105
https://katalikuleidiniai.lt/parduotuve/
http://kitosknygos.lt/knygos
http://www.leidyklalapas.lt/knygos
http://investuok.eu/
https://www.rsleidykla.lt/
https://www.melc.lt/visi-leidiniai
https://www.niekorimto.lt/knygos-internetu
https://odile.lt/
https://www.presvika.lt/
http://www.scientiasocialis.lt/
https://superknygos.lt/
http://www.terrapublica.lt/
https://tikraknyga.lt/
https://www.tytoalba.lt/
https://www.vaga.lt/
https://www.vaiga.lt/
http://www.vam.lt/el-parduotuve.htm
https://klase.eduka.lt/auth
https://www.keliautojailaiku.lt/
https://www.almalittera.lt/
https://www.knyguklubas.lt/
https://www.vaga.lt/
https://www.pegasas.lt/
https://www.knygos.lt/
https://www.patogupirkti.lt/
http://humanitas.lt/
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LLA veiklą dalinai finansuoja:

LLA partneriai:

2020


