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Švęsdami modernios valstybės atkūrimo šimtmetį
turime progą perskaityti Lietuvą, kaip gyvą, atvirą
tekstą, kuris visada rašomas, niekada nepabaigiamas ir perskaitytas gali būti... tik jį sukuriant kasdien
ir vis iš naujo.
Ar esame, ar kada nors buvome atvira, šiuolaikiška
šalis, savo kūryba ir literatūra skelbianti apie save
pasauliui, aktyviai besimokanti iš jo, perimanti ir
savitai aktualizuojanti pasaulio kultūros bei literatūros tendencijas, sroves, atradimus? Kokią Lietuvą
ir pasaulį atrandame skaitydami praėjusio amžiaus
literatūros šedevrus, koks jis mums veriasi per šiuolaikinius tekstus, užsienio rašytojų kūrinius? Juk
skaitydami perrašome ir mūsų supratimą apie dramatiškus šimtmečio istorijos lūžius, atrandame naujas prasmes, kurias jie suteikia mūsų kasdienybei.
2018 m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos Lietuvos
valstybės šimtmetis bus puiki proga įvertinti ir pajausti kaip keitėmės, kuo gyvenome, kokie Lietuvos
ir pasaulio autoriai, asmenybės ir tekstai labiausiai
paveikė mus per visą šimtą metų, ir tuo pačiu diskutuoti, ieškoti ir kalbėtis apie tai, kaip ir kokią Lietuvą
bei pasaulį skaitydami kursime ateinantį šimtą metų.
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Kuo ypatinga
VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ?

Vaikų literatūros salė. Šioje salėje

seniausių laikų iki dabar, išmokyti
popieriaus gaminimo, knygos įrišimo
būdų, iliustravimo technikų, skatinti
mažuosius skaitytojus pamilti knygą.

pristatomos Lietuvos ir užsienio leidėjų knygos, skirtos vaikams ir paaugliams. Vaikai čia turi savo erdvę, kurioje gali nevaržomai žaisti ir skaityti,
o jiems skirti renginiai „nesikerta“ su
rimtesniais suaugusiųjų interesais ir
vyksta specialiai įrengtoje „scenoje
vaikams”.
Kūrybinė studija „Tu gali sukurti
knygą“. Unikalus renginys, gimęs

Vilniaus knygų mugėje 2003 metais.
Studijos sumanytoja – grafikė, knygų
dailininkė Sigutė Chlebinskaitė su
savo komanda kasmet kviečia mugės
lankytojus dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, skaitymuose, susitikimuose
su knygų vaikams kūrėjais, iliustruotojais iš Lietuvos ir užsienio. Studijos
tikslas – parodyti knygos kelią nuo

Forumas-LRT studija. Nuolatinis

mugės partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – tiesiogiai iš
Forumo-LRT studijos transliuoja
radijo laidas, filmuoja interviu su rašytojais, menininkais, kuria reportažus. Taip pat kiekvienais metais čia
susitinka Diskusijų klubo žaidėjai –
tai rimtų temų, intelektualaus pokalbio
erdvė, kurioje diskusijos persipina su
naujų leidinių pristatymais, iškeliamos
aktualiausios visuomeninės, kultūrinės
problemos. Klube diskutuoja garsūs
Lietuvos ir užsienio kultūros, meno,
visuomenės ir mokslo žmonės. Diskusijose kviečiami dalyvauti ir lankytojai.
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Muzikos salė – 2015 metais duris at-

Knygos kino salė.

vėręs projektas išsyk tapo lankytojų
mėgstama ir vertinama erdve. Čia
pristatoma įvairiausios tematikos
muzika – nuo hip hopo iki klasikinės,
nuo roko iki folkloro, lankytojai bendrauja su žymiausiais šalies atlikėjais,
kviečiami klausytis gyvo garso koncertų. Muzikos salės organizatorė –
Lietuvos gretutinių teisių asociacija
AGATA.

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

Literatų svetainėje ilgaisiais
penktadienio ir šeštadienio vakarais
skaitomos eilės su muzika, vynu ir
vaizdo projekcijomis.

Lietuvos bibliotekininkų kuriama atvira ir kitokia biblioteka be sienų. Tai dar viena skaitymo,
bendravimo ir renginių erdvė.
Bibliotekų erdvė.

Vilniaus knygų
mugėje kasmet pristatomos garsių
Lietuvos ir užsienio dailininkų, knygų iliustruotojų, fotografų parodos,
vaizdo ir garso instaliacijos. Dauguma jų Lietuvoje rengiamos pirmą
kartą.

Meno parodos.

Bukinistų pasažas. Tai kitokia,
neformali mugės erdvė, įdomi tiems,
kurie žavisi senomis knygomis ar
klausosi vinilinių plokštelių.
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Mugės erdvės
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Vilniaus knygų mugė 2017
statistika

Muzikos salė
Bukinistų pasažo salė
Mokslo ir specializuotos
literatūros salė
Vaikų literatūros salė
Grožinės ir specializuotos
literatūros salė

Dalyviai

303 iš 9 šalių:
Lietuva, Baltarusija,
Ukraina, Vokietija,
Lenkija, Japonija,
Estija, Čekija, Indija

Bendras
mugės plotas

12.289 m2

Lankytojai

62.840

Kultūriniai
renginiai

417

Meno parodos

12

Užsienio svečiai

29 iš 16 šalių

Akredituoti
žurnalistai

310
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Vilniaus knygų
mugės misija –
skaitymo skatinimas

4
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Informacija

Visa informacija apie mugę –
www.vilniausknygumuge.lt

Naujienos, diskusijos ir įdomūs
komentarai Vilniaus knygų mugės
paskyroje: www.facebook.com/
vilniaus.knygu.muge

Dalyvavimo mugėje sąlygos ČIA.
Dalyvių registracija internete
adresu http://epus.litexpo.lt

Kontaktai

Organizatoriai

Dėl dalyvavimo mugėje –
LITEXPO, projekto vadovė Agnė
Žekonytė, tel. +370 6932 4714,
el. p. a.zekonyte@litexpo.lt,
bookfair@litexpo.lt

Mugę globoja

Dėl dalyvavimo mugės
kultūrinėje programoje –
Lietuvos kultūros institutas,
koordinatorė Aistė Žukauskaitė,
tel. +370 5 212 7187,
el. p. aiste.zukauskaite@
lithuanianculture.lt
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