XXI amžius įtraukė mus į greitaeigės informacinės
kasdienybės ciklą – be perstojo persekiojantys paveiksliukai, nuotraukos, vaizdo įrašai, memai, reklamos socialinėse medijose ar dar dešimtys kitokių
vizualinės stimuliacijos šaltinių naujienų portaluose,
švieslentės gatvėse, vaizdo klipai autobusų stotelėse...
Knygos tekstas taip pat pamažu įgavo formą
vaizde - komiksai, grafiniai romanai, kurie Lietuvoje
pradėjo atsirasti gana vėlai ir nedrąsiai, vis labiau užkariauja skaitytojų galvas.
Ką į mūsų gyvenimus atneša toks vizualėjantis
informacijos vystymosi kelias? Kokią įtaką mums

daro? Kiek vaizdas iš tikro yra bei turėtų būti svarbus
tekstui? Kaip vaizdas sugeba tekstą papildyti, o kartais, galbūt, ir visiškai perkeisti?
2021 m. išskirtinėje, riboto tiražo, Vilniaus knygų
mugėje skaitytojų lauks ne tik tekstai ir vaizdai, bet
ir mugės tema - Vaizdas kaip tekstas, kuri skleisis per
meno parodas, kiną, iliustracijas, tikrus pokalbius bei
diskusijas, geriausių metų knygų ir geriausių knygų
kūrėjų pristatymus. Susitikime išskirtiniame, laikui
atspariame renginyje!
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Kuo ypatinga Vilniaus knygų mugė
Jaunųjų
skaitytojų salė

LRT salė / 5.1

Nuolat gyva ir šurmuliuojanti Jaunųjų
skaitytojų salė traukia lankytojus tiek knygų
naujienų gausa leidyklų stenduose, tiek
įvairiomis kūrybinėmis veiklomis. Salėje
veikia Lietuvos bibliotekininkų kuriama
atvira Bibliotekų erdvė – kitokia skaitymo,
bendravimo ir susitikimų erdvė jaunimui.
Lietuvoje ir pasaulyje žinomi knygų kūrėjai
užsiėmimus skirtingo amžiaus dalyviams
rengia naujoje Kūrybos erdvėje be
formulių. O Knygų šalies kūrybinė studija
ir jos sumanytoja – grafikė, knygų dailininkė
Sigutė Chlebinskaitė kasmet kviečia
mugės lankytojus susitikti su garsiausiais
Lietuvos bei užsienio šalių knygų vaikams
iliustruotojais.

Nuolatinio mugės partnerio – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos – salė, iš kurios LRT
transliuoja populiariausius mugės renginius.

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

Knygos kino salė

Muzikos salė

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

Kiekvienais metais unikalia programa ir turiniu
stebinanti erdvė, organizuojama asociacijos
AGATA ir suburianti daugumą Lietuvos muzikantų po vienu stogu. Tai didžiausia Lietuvos
muzikinės produkcijos mugė.

Mugės planas

* pirmas aukštas

ija

2 salė – Lietuvos kultūros centrai

ler

Konferencijų salės
LRT salė / 5.1
5.2; 5.3; 5.5*; 1.1; 1.2*; 1.3*

Ga

1 salė – Muzikos salė
1.1 Knygos kino salė

3 salė – Mokslo, akademinė,
specializuota literatūra
Forumas
5.3

3 salės galerija
VIP klubas
Spaudos centras

5.2
1.1

4 salė – Jaunųjų skaitytojų salė
Kūrybos erdvė be formulių
Bibliotekų erdvė

1.3

5.1

1.2

5 salė – Grožinė ir specializuota
literatūra
Rašytojų kampas

5.5

Informacija
Dalyvavimo
mugėje sąlygos:
čia

Dalyvių
registracija:
čia

Mugės
naujienos:
čia

www.vilniausknygumuge.lt
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Projekto vadovė
Greta Kerienė
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Projekto vadovė
Agnė Žekonytė
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