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Lietuvos leidėjų asociacijos veikla 2016 m.
Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – Asociacija, LLA) savo veiklą pradėjo dar „sovietiniu“
laikotarpiu, 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. Asociacijos steigėjai – pirmieji
asociacijos nariai. Šiandien Asociacija jungia 38 narius, kuriuos sudaro ne tik akcinės
bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos.
Numatomos tokios pagrindinės 2016 m. LLA veiklos kryptys:


Leidėjų bendruomenės tvirtinimas ir profesinių seminarų ir mokymų rengimas.



Tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizavimas.



LLA įsteigtų nacionalinių akcijų, premijų ir konkursų organizavimas.



Tarpinstitucinė veikla ir atstovavimas (dalyvavimas komisijose, komitetuose,
susitikimų su valdžios atstovais koordinavimas, raštų/pareiškimų rengimas ir sklaida,
įstatymų pataisų rengimas ir teikimas, ir t.t.).



Bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis asociacijomis.



Lietuvių leidybos pristatymas ir literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse.



Nacionalinio knygų prekyboje katalogo diegimas ir optimizavimas.



LLA veiklos sklaida LLA svetainėse www.lla.lt, www.nkpk.lt, socialinėje medijoje ir
žiniasklaidoje.

1. LLA tarpinstitucinė veikla kuriant leidybos sektoriaus politiką ir leidėjų bendruomenės
tvirtinimas
LLA stebi valstybės institucijų pranešimus dėl inicijuojamų įstatymų pakeitimų projektų ir
informuoja leidėjus apie galimus knygų leidybos sektoriui įtaką darančius įstatymų
pakeitimus, organizuoja ir koordinuoja lobistinę veiklą. Pagrindiniai įstatymai, kurie daro
įtaką knygų leidybos sektorių yra LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, LR autorių teisių
ir gretutinių teisių įstatymas, LR bibliotekų įstatymas, LR Švietimo įstatymas, taip pat
įstatymai, reglamentuojantys SODROS ir GPM mokesčius. Raštus, pasiūlymus, įstatymų
pakeitimų projektus rengia LLA administracija suderinus su valdyba bei bendradarbiaudama
su leidėjais. Tačiau pažymėtina, kad trūksta profesionalių teisininkų konsultacijų dėl lėšų
trūkumo.
LLA pagal kvietimą deleguoja valstybės institucijų įsteigtiems komitetams ir taryboms
Asociacijos valdybos narius ir asocijuotų leidyklų vadovus atstovauti leidėjų interesus.
-

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryboje prie LR Kultūros ministerijos
leidėjų interesams atstovauja LLA prezidentas Remigijus Jokubauskas.
Literatūros taryboje prie LR Kultūros ministerijos leidėjų interesams atstovauja
LLA valdybos narys Saulius Žukas ir LLA narys Gytis Vaškelis.
Aukštojo mokslo taryboje prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidėjų
interesams atstovauja LLA valdybos narys Saulius Žukas.
Tarptautinės Vilniaus knygų mugės Kultūrinės programos rengimo darbo
3

grupėje dirba LLA valdybos nariai Lolita Varanavičienė, Giedrė Kadžiulytė,
Arvydas Andrijauskas, LLA narys Gytis Vaškelis, LLA vykd. direktorė Aida V.
Dobkevičiūtė.
Darbo grupės sudėtis 2015 m. gali keistis, nes turi būti pratęsta trišalė VKM
organizatorių sutartis.
-

-

-

-

-

Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje
Leipcigo knygų mugėje 2017 m. dirbs LLA valdybos narys Saulius Žukas, LLA
vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje
Londono knygų mugėje 2018 m. dirbs LLA valdybos nariai Arvydas Andrijauskas ir
Lolita Varanavičienė, LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
LLA darbo grupėje dėl leidinių platinimo klausimų dirbs LLA valdybos nariai
Remigijus Jokubauskas, Saulius Petrulis, Arvydas Andrijauskas, Vytas V. Petrošius,
LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
LLA darbo grupėje dėl vadovėlių leidybos dirba LLA valdybos nariai Remigijus
Jokubauskas ir Saulius Žukas, LLA nariai Jurgita Nacevičienė (leidykla „Šviesa“),
Remigijus Martinavičius (leidykla „Didakta“) kartu su ne LLA nariais Elmuntu Žaliu
(leidykla „TEV“);
Darbo grupėje dėl 2016 m. Bibliotekų metų LLA atstovauja valdybos narys
Arvydas Andrijauskas;
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narė nuo 2013
m. išrinta LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.

1.1 LLA stebėsena dėl knygų privalomųjų egzempliorių bibliotekoms teikimo tvarkos
LR kultūros ministerija inicijuoja tvarkos dėl dokumentų, taip pat knygų, periodinių leidinių,
e-knygų ir e-leidinių privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms
pakeitimus. Tai susiję su e-leidyba ir augančiu e-knygų bei e-leidinių skaičiumi. Keičiamos
tvarkos tikslas yra reglamentuoti ir įteisinti kūrinių, leidžiamų ir platinamų e-formatu,
archyvavimą ir saugojimą.
Tačiau privalomųjų spausdintų ir e-formato knygų (ir leidinių) egzempliorių viešasis
prieinamumas bibliotekose prieštarauja autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui. Jei autoriai
ar autorių teisių turėtojai neduoda bibliotekoms leidimo, knygos ar leidiniai turėtų būti tik
saugomi. Skaitytojams išduodamos knygos yra tos, kurias bibliotekos įsigyja.
Nors LRKM turėjo suderinti pataisą jau 2015 m., įstatymo pakeitimas dar nepateiktas
svarstymams.
1.2 LLA stebėsena dėl Lietuvos kūrybinių industrijų, taip patirknygų leidybos,
integravimo į bendrą Europos Sąjungos skaitmeninę rinką.
Kūrybinių industrijų integravimas į bendrą Europos Sąjungos skaitmeninę rinką bus viena iš
pagrindinių ES ir nacionalinių teisės aktų pakeitimų stebėsenos aktualijų ateinančiais metais.
LLA sieks aiškintis ir supažindinti Lietuvos leidybos specialistus ir autorius su pasikeitimais,
laukiančiais sukūrus Europoje bendrą skaitmeninę rinką, ir padėti pasiruošti naujovėms.
Svarbu išsiaiškinti ir įverinti Europos skaitmeninės rinkos tikslus ir uždavinius, supažindinti
su numatomais intelektinės nuosavybės teisiniais pasikeitimais autorių teisių srityje ir
diskutuoti apie bendros skaitmeninės rinkos poveikį leidybos sektoriui.
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1.3 LLA iniciatyva stiprinti leidėjų bendruomenę. 2016 m. vasario 25 d. ketvirtus metus
iš eilės Vilniaus knygų mugėje leidėjai LLA iniciatyva susirinko mugės Literatų svetainėje
įvertinti renginį ir aptarti rūpimus klausimus. 2016 m. planuojama toliau organizuoti Leidėjų
pusryčius leidėjams aktualiomis temomis.
1.4 Peticija „UŽ naujas knygas bibliotekose!”.
LLA organizuoja ir koordinuoja e-peticiją „UŽ naujas knygas bibliotekose!“. Peticija buvo
parengta priešVilniaus knygų mugę ir parašų rinkimas tęsis iki rudens. Lapkričio mėnesį bus
organizuojama spaudos konferencija kartu su bibliotekininkais ir autoriais tam, kad
Vyriausybė didintų biudžetą bibliotekų knygų fondams.
Vilniaus knygų mugėje ir jos metu buvo surinkta virš 2000 parašų.
Kviečiame visus leidėjus būti
http://www.lla.lt/lt/articles/view/id.3

aktyviems

pasirašyti

Peticiją,

dalintis

nuoroda

1.5 LLA atstovavimas rengiant Kultūros ministerijos inicijuotus literatūros sklaidos
projektus pristatant Lietuvą garbės viešnia tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje 2017
m. ir tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m.
Kultūros ministerijos iniciatyva Lietuva kaip garbės viešnia bus pristatyta tarptautinėje
Leipcigo knygų mugėje 2017 m. ir tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m. Šiuos
projektus organizuos ir koordinuos Lietuvos kultūros institutas. LLA buvo pakviesta ir
delegavo leidėjų atstovus ir projektų pasirengimo darbo grupes. LLA atstovai aktyviai
dalyvauja svarstant minėtų projektų programas. LLA pateikė projektą Kultūros tarybai ir
sudarėgalimybę LLA deleguotiems atstovams vykti į Leipcigo ir Londono knygų muges,
parengti išsamų leidyklų katalogą anglų kalba.
Kultūros taryba LLA projektui „Lietuvos leidybos ir spaudos industrijų atstovavimas
tarptautiniuose specialistų renginiuose ir prioritetinėse mugėse“ skyrė 10 000 Eur dalinį
finansavimą.
1.6 LLA narių susirinkimas 2016 m. kovo 30 d.
LLA susirinkime dalyvaus leidyklų-narių vadovai ar įgalioti asmenys bei leidėjai. Leidėjai
įvertins praėjusių metų bendros veiklos rezultatus, įgyvendintus nacionalinius bei
tarptautinius projektus, aptars tarptautinės Vilniaus knygų mugės rezultatus ir dalyvavimą
tarptautinėse mugėse, Knygų prekyboje katalogo kūrimo Lietuvoje tolesnius etapus,
Nacionalinės skaitymo skatinimo programos iniciatyvas, kompensacinio atlyginimo už
kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu lėšų panaudojimą ir kitas
aktualias temas.
2. LLA – tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizatorė
2015 m. Vilniaus knygų mugės faktai ir skaičiai.
Vilniaus knygų mugė pradėta rengti 2000 m. ir 2015 m. mugė buvo 16-oji. Tarptautinė
Vilniaus knygų mugė yra didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse. Nuo 2006 m. įtraukiama į
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pasaulyje žinomiausių knygų mugių sąrašą bei tvarkaraštį (skelbiamą Frankfurto knygų
mugės tinklalapyje), turinti fiksuotą datą – vasario mėn. pabaiga. Tai viena populiariausių ir
labiausiai lankomų LITEXPO centre vykstančių ir rengiamų parodų, didžiausia pagal
lankytojų ir renginių skaičių. 2016 m. mugė šūkis buvo „Personažas ieško autoriaus“.
Dalyvių skaičius
Lankytojų skaičius
Kultūrinių renginių skaičius
Kūrybinės studijos renginiai
Apsilankiusių užsienio autorių skaičius
Mugės ekspozicinis plotas
Visa VKM teritorija

330 iš 8 šalių
67.820

466

72
35 iš 13 šalių
12.091 kv.m
15.000 kv.m

Mugės organizatoriai: LITEXPO, LLA, Lietuvos kultūros institutas.
Kultūrinę programą dalinai remia LR Kultūros ministerija, mugės partneris – Vilniaus miesto
savivaldybė, globėja – LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Aštuonioliktą kartą rengiama mugė lauks su tema „Lietuviški ženklai pasaulyje“, o
leidėjų lauks 2017 m. vasario 23-26 dienomis.
Asociacijos nariams taikoma 15 proc. nuolaida stendo ploto nuomai mugėje. Jeigu leidyklos
nuomojasi daugiau negu 30 kv/m ir joms taikoma nustatyta LITEXPO ploto nuolaida,
nuolaidos sumuojamos.
3. LLA – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventės ir nacionalinės akcijos
„Lietuva skaito!” organizatorė
Lietuvos leidėjų asociacija ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos proga tęs skaitymo skatinimo akciją gegužės 7 d. „Lietuva skaito!”. Prie
akcijos prisijungusiuose knygynuose autoriai skaitys savo kūrybą, dalins autografus, bendraus
su skaitytojais.
Šių metų renginių programa ir koncepcija dar tik pradedama rengti. LLA aktyviai buria knygų
mylėtojus, leidėjus, knygynus, autorius ir kitus partnerius siekiant bendro tikslo – paskatinti
žmones dažniau skaityti ir domėtis literatūra. Bus sudaromas programos tinklelis, aktyviai
renkami savanoriai Lietuvos miestuose ir miesteliuose, naudojant turimus komunikacijos
kanalus.
2016 m. Kultūros taryba parėmė LLA skaitymo skatinimo projektą „Nacionalinė skaitymo
skatinimo akcija „Lietuva skaito!““ – 8 500 Eur.
4. LLA – Patriotų premijos konkurso steigėja ir organizatorė
Krašto apsaugos ministerija ir LLA 2010 m. įsteigė pilietinių ir patriotinių knygų konkursą ir
premijas.
Konkurso tikslas – įvertinti praėjusiais metais išleistas knygas suaugusiesiems ir vaikams,
kurios ugdo pilietinę ir patriotinę valią, išrinkti ir paskelbti Patriotų premijų laureatus.
Patriotų premijų tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti pilietiškumo ir
patriotizmo tematika, per knygą skiepyti meilę ir ištikimybę Lietuvai. Krašto apsaugos
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ministerija įsteigė tris Patriotų premijas. Nuo 2016 m. vienos piniginės premijos dydis yra
1500 eurų.
Paraiškas dalyvauti konkurse priima ir registruoja LLA kiekvienų metų sausio mėnesį.
Patriotų premijas įsakymu skiria krašto apsaugos ministras konkurso vertinimo komisijos
teikimu.
Konkursas ir konkurso nuostatai skelbiami Krašto apsaugos ministerijos ir LLA el. svetainėse
www.kam.lt ir www.lla.lt.
42 konkurse dalyvavusias knygas vertino ir teikti Patriotų premijas rekomendavo konkurso
vertinimo komisija, kurią sudarė LLA deleguoti literatūros ekspertai: Antanas Gailius
(komisijos pirmininkas), Inga Mitunevičiūtė, Jūratė Čerškutė, Rimantas Kmita, Loreta
Žvironaitė-Ūdrienė; ir Krašto apsaugos ministerijos deleguoti atstovai: Viešųjų ryšių
departamento direktorė Rūta Apeikytė ir Gynybos politikos ir planavimo departamento
direktorė Giedrė Statkevičiūtė.
Konkurso vertinimo komisija geriausiai įvertinto ir Patriotų premijoms rekomendavo knygas:






Autorių leidybiniam kolektyvui, atstovaujamam leidinio sudarytojai Julijai Reklaitei,
už Lietuvos miestų architektūros gidų leidybos projektą ir knygą „Kaunas 1918-2015.
Architektūros gidas“ (leidykla „Lapas“). Premija būtų skirta už gyvą urbanistinę istoriją.
Premijos atsisakyta.
Nerijai Putinaitei už knygą „Nugenėta pušis. Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas
tarybų Lietuvoje“ (išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija ir VšĮ „Naujasis ŽidinysAidai“). Premija skiriama už gaivų oro gūsį į sovietmetį. Krašto apsaugos ministerija
nepatvirtino Premijos.
Kristinai Gudonytei už knygą vaikams ir jaunimui „Jie grįžta per pilnatį“ (leidykla
„Tyto alba“). Premija įteikta vasario 25 d. Krašto apsaugos ministerijoje.
Šiandien nėra žinoma, ar Krašto apsaugos ministerija ateityje skirs lėšų šioms premijoms.
5. LLA – Vilniaus klubo premijos konkurso steigėja ir organizatorė
Vilniaus klubas ir Lietuvos leidėjų asociacija 2016 m. organizavo pirmąjį Vilniaus klubo
premijos konkursą, kuriame buvo vertinamos knygos apie Vilnių išleistos per 2013-2015
metus. Kasmetinės premijos dydis yra 1000 Eur.
Konkursui buvo pateiktos grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo
srities knygos, albumai išleisti 2013-2015 m. Lietuvoje ir kitose šalyse, kurių tematika –
Vilniaus miestas.
Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį
populiarinti. Konkursu siekiama kasmet įvertinti išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios
skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą per
knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių žingeidumą ir pagarbą Lietuvos
sostinei, bei išrinkti ir paskelbti Premijos laureatą.
Konkurso vertinimo komisijos sprendimu, 2016 m. Vilniaus klubo premija skirta Gražinai
Mareckaitei už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (R. Paknio leidykla; nuotraukų
autoriai: Arūnas Baltėnas, Jan Bułhak, Ipolitas Cieška, Józef Czechowicz, broliai Czyżai,
Jerzy Hoppen, Abdon Korzon, Raimondas Paknys, Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė;
knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis).
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25 konkurse dalyvavusias knygas vertino ir Vilniaus klubo premiją šiais metais paskyrė
konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė knygos meno ekspertė Danutė Zovienė, literatūros
ekspertai Jūratė Čerškutė, Aida V. Dobkevičiūtė, Antanas Gailius, Inga Mitunevičiūtė, bei
Vilniaus klubo atstovai Rita Bartkevičienė, Dalia Gruodienė, Kristina Mekšrūnienė, Ričardas
Sartatavičius.
Vilniaus klubo premijos laureatas buvo apdovanotas vasario 25
buvusiuose Umiastovskių rūmuose, adresu Trakų g. 2/Pylimo g. 24, Vilniuje.

d.

18

val.

Konkursas ir nuostatai skelbiami Lietuvos leidėjų asociacijos el. svetainėje www.lla.lt.
6. LLA – tarptautinės Frankfurto knygų mugės dalyvė
Kiekvienais metais leidėjai tikisi ir ieško galimybių deramai pristatyti Lietuvą per lietuvišką
knygą svarbiausioje tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje ir kituose tarptautiniuose
renginiuose. Frankfurto knygų mugė ypatingai svarbi formuojant šalies įvaizdį.
Nuo 2015 m. VšĮ „Versli Lietuva“ dėl pasikeitusių programų ir kofinansavimo taisyklių neturi
galimybės remti leidėjų dalyvavimo Frankfurto knygų mugėje.
Todėl LLA iniciatyva Kultūros tarybos Kultūrinių ir kūrybinių industrijų finansavimo
programoje tarptautinė Frankfurto knygų mugė yra paskelbta prioritetiniu renginiu.
Šiais metais Kultūros taryba parėmė LLA literatūros ir leidybos sklaidos projektą „ Lietuvos
leidybos ir spaudos industrijų pristatymas tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje“ – 40 000
Eur.
LLA 2016 m. turės galimybę organizuoti 24 kv/m stendą, kurio paskirtis bus informacinė ir
prezentacinė.
7. LLA – NKPK steigėja
LR Kultūros ministerija pagal programą Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių
apsauga skyrė dalinį finansavimą LLA projektui “Knygų ir leidinių meta duomenų bazės
plėtra ir naudojimas nelegalių turinio platinimo srautų stebėsenai ir piratavimo prevencijai” 58 384 Eur.
Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA) kuria ir plėtoja Lietuvoje Nacionalinį knygų
prekyboje katalogą (toliau – NKPK) ir portalą visuomenei www.nkpk.lt.
NKPK – meta duomenų bazė visuomenei ir specialistams, kurioje renkama ir turi būti
nuolatos atnaujinama knygų ir leidinių su ISBN bibliografiniais ir komerciniais duomenimis,
pagal kuriuos galima vykdyti nelegalaus turinio (knygų ir leidinių) sklaidos ir platinimo
stebėsena bei imamasi prevencijos priemonių.
NKPK yra kuriamas nuo 2013 m. pagal tarptautinius standartus ir Lietuvos knygų leidybos
rinkos ir platinimo bei bibliografijos specifiką.
LLA projekto tikslas:
Plėtoti tarptautinius standartus atitinkančią Lietuvos Nacionalinio knygų prekyboje katalogo
meta duomenų bazę siekiant teikti knygų leidybos sektoriui efektyvias ir daugiafunkcines
pridėtinės vertės paslaugas skaitmeninimo, kovos su piratavimu, efektyvios ir legalios turinio
sklaidos ir lygios konkurencijos kūrinių platinime kontekste
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LLA 2016 m. projekto uždaviniai:
1

kurti ir administruoti nuolat atnaujinamą ir tikslinamą duomenų bazę knygų leidybos ir
platinimo grandims bei bibliotekoms diegiant NKPK IT papildomas funkcijas meta
duomenų tematiniui suskirstymui ir duomenų importavimui/eksportavimui. NKPK
duomenų kaupimo schema, kurioje trūkstama grandis yra duomenų mainų tiltas tarp
ISBN agentūros ir e-bibliotekos prie LNMMB;

2

sudaryti sąlygas visuomenei skirtame portale www.nkpk.lt matyti dalį specialistams
skirtos informacijos;

3

naudojant knygų ir leidinių meta duomenis atlikti tyrimą dėl nelegalios knygų ir
leidinių sklaidos ir platinimo
internete, sukurti stebėsenos ir monitoringo
mechanizmus, įvertinti knygų leidybos sektoriui ir kūrinių įvairovei daromą žalą ir
pateikti rekomendacijas;

4

edukuoti knygų leidybos ir platinimo specialistus bei bibliotekininkus dėl tikslios
knygų ir leidinių su ISBN meta duomenų naudojimo galimybių kovoje su piratavimu
organizuojant mokymus ir konferenciją;

5

bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atstovauti
specialistų renginiuose Lietuvos knygų leidybos ir autorių teisių industrijas, skleisti
informaciją apie nacionalinės reikšmės projektus ieškant geros patirties mainų, teikiant
rekomendacijas ir keliant kvalifikaciją.
8. LLA – nacionalinių ir tarptautinių specialistų bendruomenių narė

Europos leidėjų federacija (Federation of European Publishers, FEP). LLA yra FEP narė
ir moka kasmetinius nario mokesčius, aktyviai dalyvauja tarptautinių leidėjų bendruomenių
veikloje.
FEP yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų
leidėjų asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į knygų leidėjų
teisių gynimą ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija:
narėms teikiama konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais. Į FEP gali būti
priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija, Lietuvą atstovauja LLA.
LLA teikia tarptautinėms organizacijoms kasmetines ataskaitas, pagal galimybes LLA
prezidentas arba vykd. direktorė dalyvauja ataskaitiniuose ir rinkiminiuose susirinkimuose.
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Nuo 2011 m. LLA įstojo į
Nacionalinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją (toliau – KIKAS) siekiant glaudesnio
bendradarbiavimo su kultūrinių industrijų atstovais bei įsijungti į kultūrinių „slėnių“ kūrimo
procesą.
Mokėdama metinį KIKAS mokestį, LLA sudaro galimybes leidėjams dalyvauti ir KIKAS
organizuojamuose renginiuose. LLA vykd.direktorė Aida V. Dobkevičiūtė 2013 m. išrinkta
asociacijos valdybos nare.
9. LLA viešoje erdvėje
LLA aktyviai viešina savo veiklą, praneša Lietuvos leidėjams aktualias naujienas, informuoja
apie svarbius tyrimus, renginius, o užsienyje atstovauja Lietuvos leidėjų interesams. Vienas iš
svarbiausių 2016 m. LLA tikslų – tapti labiau matomiems tiek knygų leidybos sektoriaus
dalyviams, tiek visuomenei. Padidinti turinio sklaidos pajėgumai – aktualios naujienos
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pasirodo dažniau ir greičiau. Per pirmus tris šių metų mėnesius matomi akivaizdūs teigiami
rezultatai.

Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas

Remigijus Jokubauskas

_____________________________________
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