Veizdėkit
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LIETUVA
SKAITO! GEGUŽĖS 7 D. RENGINIŲ PROGRAMA
Maloniai
džiaugsmu
tą žodį
priimkit
Aleirtosunegalėjo
nė vienu
būdu
gaut
ALYTUS
A jūsųRegėti
ūkiuose
mokinkit.
to šeimyna
norėjo savo
akimis,
Sūnūs, dukterys
jūsų turi
tatai
mokėti,
Taip
ir
išgirsti
savo
ausimis.
ANYKŠČIAI
VisaJau
širdim
turiko
tą tėvai
Dievoniekada
žodį mylėti.
nū(nai)
neregėj
i, broliai
seserys,
tuos
žodžius
nepapeiksi
Nū(nai)
šitai
visa
jūsump
atėjo.
BAIBIAI
Dievą Veizdėkit
Tėvą ir Sūnų
sau mylužmonės
padarysit.
ir dabokite,
visi,
BALBIERIŠKIS
Ir pašlovinti
po akimis
būsit.
Šitai
eina jusump
žodis Dievo
dangaus
karaly
Visuose daiktuose
palaimątąturėsit.
BIRŠTONAS
Maloniai
ir su džiaugsmu
žodį priim
Šituo
mokslu
Dievąšeimyna
tikrai pažinsit
A jūsų
ūkiuose
mokinkit.
IrSūnūs,
dangaus
karalystėn
dukterys
jūsųprisiartinsit.
turi tatai mokė
DAUJĖNAI
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
DRUSKININKAI
Jei,
broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
DUSETOS
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
12 - 13 VAL.

Skaito Irena Buivydaitė
Knygynas „Pegasas“ (Jotvingių g. 3)
I. Buivydaitė skaito savo kūrybą
Leidykla „Alma littera“

12 - 13 VAL.
16 - 17 VAL.

Skaito Tomas Dirgėla

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (Vyskupo skv. 1)
Aulelių vaikų globos namai (Aulelių kaimas, Anykščių raj.)
T. Dirgėla skaito istorijas apie raganą Šiokiątokią
Leidykla „Dominicus Lituanus“

12 - 13 VAL.

Moksleiviai skaito Genovaitės Raguotienės kūrybą
Baibių kaimo biblioteka (Utenos g. 2)

Ištraukas iš knygos ,,Žodžiai apie knygą“ skaito penktų klasių mokiniai

12 - 13 VAL.

Skaitymai su Dalia Jankauskaite, Andriumi Kulikausku ir Kastyčiu Mikiška
Ant marškinių baltos dienos
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras (Parko g. 5A)

Garsiniai Marcelijaus Martinaičio ir Jono Strielkūno kūrybos skaitymai

12 - 13 VAL.

Balio Sruogos kūrybą skaito birštoniečiai ir kurorto svečiai
Birštono viešoji biblioteka (S.Dariaus ir S.Girėno g. 12)

12 - 13 VAL.

Marcelijaus Martinaičio kūrybą skaito Nemajūnų bibliotekos lankytojai
Nemajūnų biblioteka (Geležūnai, Topolių g. 1)

12 - 13 VAL.

Justino Marcinkevičiaus kūrybą skaito Birštono vienkiemio bibliotekos
lankytojai
Birštono vienkiemio biblioteka (Birštono vienkiemis, Birštono g. 14)

12 - 13 VAL.

Gintarės Adomaitytės kūrybos skaitymai
Daujėnų kaimo biblioteka (Baluškių g. 4)

Garsiniai G. Adomaitytės kūrinių ištraukų skaitymai

12 - 13 VAL.
16 - 17 VAL.

Skruzdėliuko Nežiniuko istorijas skaito Rasa Dmuchovskienė
Knygynas „Pegasas“ (Kosčiuškos g. 12)
Knygynas „Vaga“ (M.K.Čiurlionio g. 50)

R. Dmuchovskienė skaito ištraukas iš knygų „Skruzdėliukas nežiniukas“ ir „Kas išgelbės meškutę“
Leidykla „Jūsų Flintas“

11 - 12 VAL.

Dusetų „atgaivietės“ skaito
Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija (Vytauto g. 56)

Literatų klubo ,,Atgaiva‘‘ nariai skaito savo kūrybos eiles, skirtas knygai, kalbai ir spaudos atgavimui
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
ERŽVILKAS
Ale
to
negalėjo
nė
vienu
būdu
gaut
IGNALINA
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
GULBINĖNAI
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
JIEZNAS
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
JONAVA
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
KAIŠIADORYS
Maloniai
ir su džiaugsmu tą žodį priim
KAUNAS A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
13 - 14 VAL.

Literatūrinis susitikimas Eržvilke. Skaito Alvydas Šlepikas ir Birutė Mar
Eržvilko kultūros centro skveras (Tauragės g. 1A)

A. Šlepikas skaito ištraukas iš novelių rinkinio ,,Lietaus dievas ir kiti‘‘; B. Mar deklamuoja eiles iš poezijos rinkinio ,,Solo‘‘

12 - 13 VAL.

Atverskime vaikystės knygą

Skveras prie Dietkauščiznos bibliotekos (Saulėtekio g. 5, Dietkauščiznos kaimas)
Annos Saksės knygos „Pasakos apie gėles“ pristatymas; diskusija

15 - 16 VAL.

Ne bobų vasaros spinduliai. Skaito Rūta Vanagaitė
Ignalinos viešoji biblioteka (Atgimimo g. 20)

R. Vanagaitė skaito ištraukas iš knygų „Ne bobų vasara“ ir „Pareigos metas“

11 - 12 VAL.

Užburta pasakų karalystė
Gulbinėnų parkas (Parko g. 1)

Pasakų personažai skaito pasakas vaikams; diskusija

12 - 13 VAL.

Spauda vakar, šiandien ir rytoj. Diskusija su Juozu Pugačiausku ir
Vaclovu Sinkevičiumi
Jiezno viešoji biblioteka (Žemaitės g. 8)

Pokalbis apie spaudos reikšmę praeityje, dabartyje ir ateityje

12 - 13 VAL.

Laikas su knyga

Jonavos r. savivaldybės viešoji biblioteka, vaikų literatūros skyrius (Chemikų g. 136)

Garsinių skaitymų dalyviai susipažins ir balsu skaitys reikšmingiausias 2015 m. vaikų knygas

12 - 13 VAL.

Skaito Valentina Šereikienė
Kaišiadorių viešoji biblioteka (Gedimino g. 69)

V. Šereikienė skaito ištraukas iš knygos „Tėvo Stanislovo saulė“

11 - 12 VAL.

Skaitome vaikams: pažintis su išdykėliu Pasaiba
LSMU ligoninės Kauno klinikų Vaikų onkohematologijos skyrius (Eivenių g. 2)

VšĮ „Vaikų linija“ savanoriai skaito ištraukas iš D. Kandrotienės knygos vaikams „Pasaiba“ onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams

12 - 13 VAL.

Skaitymai senoliams

Panemunės senelių namai (Kurtinių g. 1D)

Senoliams skaitomi Lietuvos rašytojų kūriniai

12 - 13 VAL.

Susitikimas su knygos „Misija Sibiras“ kūrybine komanda
Knygynas „Vaga“ (Islandijos pl. 32, PLC „Mega“)

Fotografijų ir dienoraščių albumo „Misija Sibiras“ pristatymas, diskusija su knygos kūrybine komanda
Leidykla „Vaga“

12 - 13 VAL.

Skaito Vaiva Vasiliauskaitė
Knygynas „Pegasas“ (Laisvės al. 75)

V. Vasiliauskaitė skaito ištraukas iš knygos „Pabusk“

12 - 13 VAL.

Poeziją skaito Aistis Žekevičius ir Simonas Bernotas
„Vero cafe“ (Vilniaus g. 18)
Leidykla„Aukso žuvys“
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Ir tatai skaitydami permanykit:
KELMĖMokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
Ale
to
negalėjo
nė
vienu
būdu
gaut
KLAIPĖDA
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
Maloniai
ir su džiaugsmu tą žodį priim
KUPIŠKIS
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
KURŠĖNAI
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
LAZDIJAI
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
MEŠKALAUKIS
Jei,
broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą
Tėvą
ir
Sūnų
sau
mylu
padarys
MOLĖTAI
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
GEGUŽĖS 6 D.
14 VAL.

Maltiečių popietė „Skaitau ir augu“
„Kražantės“ progimnazija (Vytauto Didžiojo g. 110)

Skaito maltiečių vaikų dienos centrą lankantys vaikai ir jų auklėtojai

12 - 13 VAL.

Susitikimas su Edgaru Artemčiuku

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9)

E. Artemčiukas pasakoja apie knygų su papildytos realybės elementais kūrimą, demonstruoja kaip jos veikia

12 - 13 VAL.

Skaito Rokas Flick ir Regina Arbačiauskaitė
Klaipėdos viešoji biblioteka, Pempininkų filialas (Taikos pr. 79/81A)
Roko Flick kūrybą skaito pats autorius ir Regina Arbačiauskaitė

12 - 13 VAL.

Klaipėdos paslaptis. Skaito Arvydas Juozaitis
Knygynas „Pegasas“ (Taikos pr. 61, AKROPOLIS)
A. Juozaitis skaito ištrauką iš spaudai ruošiamos knygos „Klaipėda –Mėmelio paslaptis“
Leidykla „Alma littera“

12 - 13 VAL.

Skaito Gintaras Grajauskas
„Vero cafe“ (Tiltų g. 1)
Leidykla„Aukso žuvys“

12 - 13 VAL.

Protų kovos

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)
„Protų kovų“ čempionatas, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
(BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA el. pašto adresu info@biblioteka.lt)

16 - 17 VAL.

Skaito Rokas Flick

Knygynas „Pegasas“ (Taikos pr. 61, AKROPOLIS)

R. Flick skaito ištrauką iš spaudai ruošiamo romano „Pradingę klajojančiam smėly“
Leidykla „Alma littera“

12 - 13 VAL.

Skaito Audronė Urbonaitė

Kupiškio viešoji biblioteka (L.Stuokos-Gucevičiaus a. 3)

A. Urbonaitė skaito ištraukas iš knygos „Mano Didžioji nuodėmė, žurnalistika“; diskusija apie žurnalistiką

10 - 12 VAL.

Įdomiau už knygą tik knyga. Skaito Monika Domeikienė
Kuršėnų V.Vitkausko biblioteka (vaikų literatūros skyrius, Vilniaus g. 15-1)

M. Domeikienė skaito ištraukas iš knygos „Kitoks pasaulis“; edukaciniai užsiėmimai su vaikais

16 - 18 VAL.

Literatūriniai skaitymai

Lazdijų viešoji biblioteka (Seinų g. 1), tiesioginė transliacija Nepriklausomybės aikštėje
Skaito vaikai ir jaunimas

11 - 12 VAL.

Skaito Ramunė Savickytė
Meškalaukio kaimo biblioteka (Tėviškės g. 8)

R. Savickytė kartu su ketvirtų klasių mokiniais skaito ištraukas iš knygos „Adelės dienoraštis. Ruduo“

12 - 13 VAL.

Skaito Jolanta Matkevičienė, Vytautas Kaziela ir Algirdas Meilus
Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka (Inturkės g. 4)
Savo kūrybą skaito žurnalistai; diskusija
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
PAKUONIS
Ale
to
negalėjo
nė
vienu
būdu
gaut
PANEVĖŽYS
Regėti to norėjo savo akimis,
PAŠILĖNAI
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
PRIENAI
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
RADVILIŠKIS
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
ROKIŠKIS
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
ŠIAULIAI
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priim
A
jūsų
ūkiuose
šeimyna
mokinkit.
ŠILALĖ
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
ŠVENČIONYS
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
TAURAGĖ
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
12 - 13 VAL.

Skaito Dr. Rimantas Marčėnas

Pakuonio viešoji biblioteka (Sodų g. 14)
Seniai iškeliavusių, bet amžinai su mumis liekančių protėvių prakalbinimas. Dr. R. Marčėnas skaito ištraukas iš apsakymų rinkinio „Gyvieji skydai“

12 - 13 VAL.

Skaito Danguolė Kandrotienė

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ (Kniaudiškių g. 38)
Spektaklis „Pelių mūšis“, pagal knygą „Burtininko Lėlėlyno pasakos“.
Leidykla „Terra Publika“

11 - 12 VAL.

Skambėk laisvai, kalba gimtoji. Skaito Eugenija Čičinskienė
Pašilėnų kaimo biblioteka

E. Čičinskienė skaito savo kūrybą; eilėraščių ir miniatiūrų kūrimo dirbtuvės

12 - 13 VAL.

...Kad žodis tartum sapnas suplazdėtų. Skaito Sara Poisson
Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka (Kauno g. 2A)

S. Poisson skaito savo kūrybą, Knygos bičiulių klubo dalyviai deklamuoja eiles; muzikinė programa; diskusija su spaudos atstove Roma Sinkevičiūte

11 - 12 VAL.

Apie save ir gimtąją kalbą... Skaito Rimantas Bagdzevičius
Radviliškio r. savivaldybės viešoji biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 9)
R. Bagdzevičius skaito tekstus apie gimtos kalbos grožį

GEGUŽĖS 6 D.
10.30 VAL.

Maltiečiai savanoriai skaito senoliams

12 - 13 VAL.

Skaito Lina Žutautė

Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai (Vytauto g. 35A)

Knygynas „Pegasas“ (Aido g. 8, AKROPOLIS)

L. Žutautė bendrauja su skaitytojais, dalija autografus ir skaito ištraukas iš knygos „Kakės Makės enciklopedija. Gyvūnai“
Leidykla „Alma littera“

12 - 13 VAL.

Zuika padūkėlis, šlepetė ir kitos istorijos iš autoriaus lūpų.
Skaito Vytautas Račickas
Šilalės viešoji biblioteka (J. Basanavičiaus g. 15)

V. Račickas kartu su vaikais skaito mylimų herojų istorijas

12 - 13 VAL.

Parko biblioteka. Skaito ir kūrybines dirbtuves veda Paulius Juodišius
Švenčionių miesto parkas

Kūrybinės dirbtuvės su rašytoju ir dailininku P. Juodišiumi; kuriamas ilgiausias ir spalvingiausias knygos žymeklis; dalyviai skaito ištraukas apie knygą, spaudą, tikėjimą, tėvynę ir meilę

12 - 13 VAL.

Norėčiau kaip paukštis pakilęs plasnoti... Skaito Jonas Jakštaitis
A.Vymerio biblioteka (Aerodromo g. 16)

J. Jakštaitis pasakoja apie savo kūrybą; eilėraščius skaito Indra Uginčienė
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
TELŠIAI
Ale to negalėjo nė vienu būdu gaut
VARĖNA
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
ZARASAI
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
KAIŠIADORYS,Veizdėkit
KAUNAS, AUKŠTADVARIS, TAURAGĖ,
MARIJAMPOLĖ, ŠVENČIONĖLIAI
ir PANEVĖŽYS,
dabokite,
žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
PASAULIS
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priim
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
VILNIUS.Visa
GEGUŽĖS 5 D.širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
12 - 13 VAL.

Skaito Laura Sintija Černiauskaitė ir Regimantas Tamošaitis
Žemaičių muziejus „Alka“ (Muziejaus g. 31)

Pokalbis su autoriais apie kūrybą ir knygas; skaitymai; muzikinės pertraukėles
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

11 - 12 VAL.

Skaito Rimvydas Stankevičius
Anzelmo Matučio Drevė (Pauosupės kaimas)

Kūrybinės dirbtuvės prie Anzelmo Matučio namelio – Drevės. R. Stankevičius, Literatų klubų „Tėkmė“ ir „Jievaras“ nariai skaito savo kūrinius; kūrybinės profesionalių kūrėjų ir mėgėjų dirbtuvės

11 - 12 VAL.

Moksleiviai skaito Liongino Ragėno kūrybą
Avilių bibliotekos kiemelis (Avilių km. Ežero g. 8)
Moksleiviai skaito apsakymą ,,Bokštai“

Maltiečiai savanoriai skaito savo globojamiems senoliams jų namuose

GEGUŽĖS 1 D.

Raiškusis skaitymas su Lina Žutaute

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje (Dronningens gate 3, Oslas, Norvegija)

L. Žutautė bendrauja su skaitytojais, dalija autografus ir skaito ištraukas iš knygos „Kakės Makės enciklopedija. Gyvūnai“

12 - 13 VAL.

Legendos apie ilgesį. Skaito Rūta Mikulėnaitė Jauniškienė
Glasgow Womens Library (23 Landressy Street, Glasgow)

Savo kūrybą skaito R. Mikulėnaitė; klubo nariai skaito ištraukas iš LISA archyvinių knygų kolekcijos

12 - 13 VAL.

Skaitymai žygio į šiaurės Izraelį metu
Lietuviai daro skaitymo pertraukėlę žygio į šiaurės Izraelį metu

16 VAL.

Neregėtas prof. Valdo Pruskaus rankraštis
VGTU kūrybinių industrijų fakultetas (Trakų g.1)

Nepublikuoto rankraščio skaitymai. Rankraštį skaito Rimantas Bagdzevičius, kolegos, šeimos nariai; diskusija; vadovėlio „Krikščionybė ir kultūra“
aptarimas
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
VILNIUS
Ale to negalėjo nė vienu būdu gaut
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priim
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
10 - 14 VAL.

Klasikos skaitymai: Marcelijus Martinaitis
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Vileišių rūmai, Antakalnio g. 6)

Ekskursijos po Vileišių rūmus (būtina išankstinė REGISTRACIJA); Onos Pajėdaitės fotografijų paroda skirta M. Martinaičiui; M. Martinaičio
medinės knygos Privati istorija eksponavimas; atminimo lentų, skirtų įamžinti Vileišių rūmų ansamblio įžymias datas, atidengimo ceremonija; M.
Martinaičio poezijos skaitymai
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

12 - 13 VAL.

Skaito Sonata Žalnieravičiūtė
Buvęs kino teatras „Kronika“ (Pylimo g. 18)

S. Žalnieravičiūtė skaito ištraukas iš veikalo „Vilniaus Iliuzionai“; diskusija
Leidykla „Vaga“

12 - 13 VAL.
16 - 17 VAL.

Skaito Justinas Žilinskas
Prie Žibintininko skulptūros (Šv. Jonų g. 7)
Knygynas Keistoteka (Paupio g. 2)
Leidykla „Aukso žuvys“

12 - 13 VAL.

Skaito Kristina Gudonytė

Knygynas „Pegasas“ (Gedimino pr. 16, PC „Centro pasažas“)

K. Gudonytė skaito ištraukas iš knygų „Jie grįžta per pilnatį“ ir „Drugeliai virš bedugnės“
Leidykla „Alma littera“

12 - 13 VAL.

Skaito Ligita Juknevičiūtė

Knygynas „Vaga“ (Konstitucijos pr. 7A, PC „Europa“)
Savo kūrybą skaito L. Juknevičiūtė
Leidykla „Vaga“

12 - 13 VAL.

Skaito Aistė Diržiūtė, Valda Bičkutė, Audrius Bružas ir Daiva Rudytė
Kino centras „Pasaka“ ( Šv. Ignoto g. 4)
Skaitymai kino salės tamsoje
Leidykla „Aukso žuvys“

12 - 13 VAL.

Skaitymo etiudai viešosiose erdvėse

Vilniaus senamiesčio kavinėse: „Studio 9“ (Gedimino pr. 9), „Huracán Coffee“ (Vokiečių g. 15), „Mood Makers Cafe“ (Vokiečių g. 15 / Dominikonų
g. 1), „Sugamour“ (Vokiečių g. 11)
Aktoriai Indrė Liutkevičiūtė ir Gediminas Gutauskas skaito literatūrinius etiudus Vilniaus kavinėse
Leidykla „Baltos lankos“

12 - 13 VAL.

Skaito Selemonas Paltanavičius, Unė Kaunaitė, Jurga Lago ir
Lilija Žadeikytė
Skveras prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Gedimino pr. 51)

Vaikų literatūros autoriai skaito savo kūrybos ištraukas; diskusija apie Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos svarbą
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

12 - 13 VAL.

Skaito Dalia Cidzikaitė
„Vero cafe“ (Didžioji g. 30)

D. Cidzikaitė skaito ištraukas iš knygos „Elementorius. Legendinis dramos būrelis ant Tauro kalno“; diskusija
Leidykla „Aukso žuvys“

12 - 13 VAL.

Skaito Kotryna Zylė
„Bookafe“ (Stiklių g. 16)

K. Zylė skaito ištraukas iš knygos „Milžinas mažylis“; kūrybinės dirbtuvės

Leidykla „Aukso žuvys“

12 - 13 VAL.

Skaito Algimantas Čekuolis ir Edita Čekuolienė
Knygynas „Pegasas“ (Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“)

A. Čekuolis susitinka su skaitytojais. Ištrauką iš knygos „Apie jūreivius . Jų meilės ir kitos istorijos“ skaito E. Čekuolienė
Leidykla „Alma littera“
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
Ale to negalėjo nė vienu būdu gaut
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priim
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
12 - 13 VAL.

Skaito Renata Šerelytė ir Audrius Rakauskas
Knygynas „Pegasas“, (Ozo g. 25, PC AKROPOLIS)

R. Šerelytė ir A. Rakauskas skaito savo kūrybą; diskusija
Leidykla „Alma littera“, Edukata

12 - 13 VAL.

Tebūnie kioskai! Skaito Andrius Jakučiūnas, Aistė Kisarauskaitė ir
Rimantas Kmita
Gariūnų verslo parko koncertų salė (Gariūnų g. 70, 2 įėjimas)

90-ųjų pradžia buvo laukinė, bet spalvinga ir beprotiška. Pasaulis ir jo taisyklės buvo kuriamos čia ir dabar. Pinigai, muzika, cigarečių pavadinimai
keitėsi greičiau negu metų laikai. Gariūnmečio laikų tematikos kūrinius skaitys patys autoriai
LLA

12 - 13 VAL.

Skaito Rasa Aškinytė

Knygynas „Vaga“ (Ozo g. 18, PPC „Ozas“)

R. Aškinytė skaito ištraukas iš naujojo romano
Leidykla „Vaga“

12 - 13 VAL.

Skaito Evelina Daciūtė, Edita Lei ir Daiva Rudytė
Knygynas „Tikra knyga“ (Arklių g. 22)

Autoriai ir aktoriai skaito būsimų knygų ištraukas
Leidykla „Tikra knyga“

12 - 13 VAL.

Skaito maltiečių senjorų klubo nariai su prof. Vitu Labučiu ir Sauliumi Čėpla
Maltos ordino pagalbos tarnyba (Gedimino pr. 56B)

Prof. Vitas Labutis ir Saulius Čėpla skaito prof. Algirdo Sabaliausko kūrybą

12 - 13 VAL.

Skaito Virgina Šukytė. Kai stebuklais poška pasaulis
Knygynas „Pegasas“ (Konstitucijos pr. 16, VCUP)

Knygos vaikams „Stebuklų pripoškėjęs pasaulis“ pristatymas
Leidykla „700 eilučių“

12 - 16 VAL.

Ką šeštadienį? Kūrybinės dirbtuvės jaunimui su Aušra Kaziliūnaite
ir Vytautu Stankumi
Lietuvos rašytojų sąjunga, Baltoji salė (K. Sirvydo g. 6)

A.Kaziliūnaitė ir V. Stankus skaito savo kūrybą, dalijasi literatūrinėmis patirtimis; diskusija (būtina išankstinė REGISTRACIJA)
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija

12 - 19 VAL.

Aušros pažadas Bernardinuose. Romain Gary kūrybos transliacija
Bernardinų sodas (Maironio g.)

R. Gary knygos „Aušros pažadas“ ištraukos skamba Bernardinų sode. Kūrinį įskaitė Arminas Šileikis, vertė Violeta Tauragienė
Leidykla „Baltos lankos“

16 - 17 VAL.

Skaito Saulius Stoma

Knygynas „Pegasas“ (Ozo g. 25, PC AKROPOLIS)

S. Stoma skaito ištraukas iš romano „Skylė, dėžė ir Meilės kalnas“; diskusija
Leidykla „Alma littera“

16 - 17 VAL.

Skaito „Mamų unijos“ savanoriai

Vilniaus Universiteto Santariškių vaikų ligoninė (Santariškių g. 7, onkologijos skyrius)

Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ savanoriai skaito pasakas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms

16 - 17 VAL.

Skaito Ligita Juknevičiūtė
Knygynas „Pegasas“ (Konstitucijos pr. 16, VCUP)

L. Juknevičiūtė skaito ištraukas iš knygos „Vestuvių nebus“
Leidykla „Alma littera“

20 VAL.

Aš esu Kudirka. Pasitikėk genais.
Žygimantas Kudirka-Mesijus atlieka slemo poezijos performansą
Gastrobaras „Elfa“ (Švitrigailos g. 29)

Ž. Kudirka-Mesijus pristato savo debiutinę interaktyvią knygą „XXI a. Kudirka“ ir atlieka slemo poezijos performansą
Menų fabrikas „Loftas“
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Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turė
Ale to negalėjo nė vienu būdu gaut
Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėj
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.
Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Šitai eina jusump žodis dangaus karaly
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priim
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.
Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokė
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėt
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepape
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarys
Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
LIETUVA SKAITO | SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS ŠVENTĖ

ORGANIZATORIAI

PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

RENGINIUS DALINAI FINANSUOJA

