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VIRTUALI VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGŲ MUGĖ
Drauge su didžiausiu internetiniu knygynu Lietuvoje www.knygos.lt 
kviečiame dalyvauti virtualioje knygų mugėje. Jos metu knygos.lt 
Facebook paskyroje galėsite gyvai stebėti leidyklų knygų pristatymus,  
o festivalio narystės kodas suteiks išskirtines sąlygas įsigyjant knygas!  
Visą informaciją rasite mugės renginyje Facebook.

Leidyklų pristatymai vyks:
Gruodžio 7 d., pirmadienį

18:00 - „Aukso žuvys“, „Žalias kalnas“, „Alma littera“.
19:00 - „Dvi tylos“, „Dominicus lituanus“, „Tyto alba“.

Gruodžio 8 d., antradienį
18:00 - „Tikra knyga“, „700 eilučių“, „Baltos lankos“.
19:00 - „Muzikija“, „Debesų ganyklos“, „Nieko rimto“.

VAIZDO KLIPAI IR REPORTAŽAI
Į svečius pas žinomus vaikų knygų rašytojus
Kaip galėtų atrodyti vaikų knygų rašytojo namai? Smalsu? Kviečiame 
apsidairyti! Trys žinomi vaikų knygų autoriai kviečia Į SVEČIUS. Kartu su 
režisiere Urte Sabutyte ir vaizdo siužetų herojais Tomu, Elze, Abigaile ir 
Antanu keliaukime į Anykščius pas Vytautą V. Landsbergį, Ginkūnus pas 
Liną Žutautę ir tolimąjį Vašingtoną pas Eveliną Daciūtę!

Dovanų dirbtuvės su vaikų knygų iliustruotojais
Ieškote idėjų, ką sukurti ir padovanoti tėvams, seneliams, broliams, sesėms 
ir kitiems brangiems žmonėms artėjančių švenčių proga? Jums pagelbės 
žinomos vaikų knygų kūrėjos! Į Kalėdines dovanų dirbtuves kviečia 
iliustruotojos Aušra Kiudulaitė, Agnė Nananai, Laura Tulaitė, Elena Selena 
ir „Pirštukų pasaulio“ meistrės Vilma ir Andžela!

Trumpi naujų knygų pristatymai
Kino režisierė Virginija Vareikytė ir operatorius Maxì Dejoie sukūrė jaukius, 
dovanų dirbtuvėse dalyvavusių knygų pristatymus. Kviečiame pasižvalgyti 
po išskirtinių vaizdų ir istorijų pasaulį.

Evelinos Daciūtės parašyta ir Agnės Nananai iliustruota „Paslapčiausia 
paslaptis“.

Lėlininkės Andželos Vitauskaitės ir edukatorės Vilmos Butkuvienės dueto  
„Pirštukų pasaulis“ sukurta ir pasiūta knyga vaikams apie Lietuvą.

ZOOM SUSITIKIMAI SU MYLIMAIS KNYGŲ 
AUTORIAIS
Autorius kalbina bibliotekininkės Greta ir Edita kartu 
su jaunaisiais padėjėjais 

Gruodžio 5 d., šeštadienis, 11:00 – FESTIVALIO ATIDARYMAS! Susitikimas 
su Kęstučiu Kasparavičiumi. Kalbėsimės apie šventes, kūrybą ir naujausią 
autoriaus knygą „Kalėdos! Kalėdos!”

Gruodžio 6 d., sekmadienis, 11:00 – Lina Žutautė pakvies į savo darbo 
kambarį ir papasakos apie naujausius Kakės Makės nuotykius.

Gruodžio 9 d., trečiadienis, 18:30 – Kotryna Zylė dalinsis slapčiausiais 
pamąstymais apie baimes ir mitinių būtybių pasaulį.

Gruodžio 10 d., ketvirtadienis, 18:30 – Marius Marcinkevičius atskleis 
knygų rašytojo virtuvę ir papasakos apie naujas savo knygas „Akmenėlis“ 
ir „Miegas“.

Gruodžio 11 d., penktadienis, 18:30 – Aušra Kiudulaitė lauks svečių kartu su 
savo knygų herojais – šuniuku Maksu, lape, musėmis ir visais jų kaimynais.

Gruodžio 12 d., šeštadienis, 11:00 – Ignė Zarambaitė ir Greta Alice išduos, 
apie ką susirašinėja laiškais, ir ar iš to gali gimti knygos.

Gruodžio 12 d., šeštadienis, 13:00 – Skaitytojų lauks Tomas Dirgėla ir jo (ne)
juokingai baisi istorija apie pono Kuko knygą.

Gruodžio 13 d., sekmadienis, 11:00 – Vytautas V. Landsbergis atsakys į 
visus klausimus apie įkvėpimą, džiaugsmą, liūdesį istorijose ir... kur iš tiesų 
gyvena lapiukas Pūkis.

Gruodžio 13 d., sekmadienis, 16:00 – FESTIVALIO UŽDARYMAS tiesiogiai 
iš Vašingtono! Evelinos Daciūtės linkėjimai skries tūkstančius kilometrų, 
kartu atnešdami atsakymus apie naujausią autorės knygą „Paslapčiausia 
paslaptis“.

Aušros Kiudulaitės „Maksas ir 92 musės“.

Mariaus Marcinkevičiaus parašyta ir Lauros Tulaitės iliustruota knyga 
„Miegas“.

Atgijusios knygų istorijos
Režisierė Gabija Urniežiūtė atgaivino dviejų, ką tik pasirodžiusių knygų 
istorijas. Jose išvysite pačius knygų autorius!

Šiurpuliukais, o gal juoku pilvus kutens Tomas Dirgėla ir jo užkeiktos knygos 
paieškos tikroje bibliotekoje.

Apie meilę kiek pamirštiems, bet labai svarbiems popieriniams laiškams 
pasakos Ignės Zarambaitės ir Gretos Alice draugystės istorija.

Dailininkė, grafikos dizainerė Inga Dagilė paruošė pasakojimą, kaip gimsta 
knyga. Ar žinote, koks istorijos kelias nuo rašytojo stalo iki namų lentynos?

„Stalo teatro“ pasakos 
„Auksinio scenos kryžiaus“ laureatai kviečia atrasti dvi ypatingas istorijas... 
Teatro įkūrėja ir režisierė Saulė Degutytė kalbins... vaikų daiktus. Daiktus, 
kurie tapo svarbių pokyčių vaikų gyvenime liudininkais, kurie įkvėpė vaikus 
drąsiai žvelgti iššūkiams į akis.

Garsinės istorijos mažyliams
Mažiausius festivalio lankytojus kviečiame panirti į garsais ir muzika 
apipintų istorijų pasaulį. Klausantis lapų šlamėjimo keliauti kartu su pasaulį 
atrandančiu vabalėliu, įsiklausyti, kaip minga daiktai namuose, smagiai 
dainuoti kartu su lietumi, papsinčiu ant miesto daugiaaukščių, mašinų ir 
kranų. „Vėjų teatro“ aktorius ir kompozitorius Pijus Narijauskas sukūrė tris 
užburiančias kompozicijas pagal knygas mažyliams: Kotrynos Zylės „Mažas 
kaip vabalėlis“, Algimanto Stankevičiaus ir Ingos Dagilės „Kas kaip miega“ 
ir Indrės Zalieckienės „Kapt kapt kapt mieste“.

Vaikų knygų salos rinkinys atsisiuntimui
Vaikų knygų autoriai ir leidėjai parengė visą pluoštą užduočių ir įdomybių, 
kurias galėsite atsisiųsti tiesiai į savo kompiuterius. Čia rasite iliustracijų 
spalvinimui, literatūrinių maisto receptų, knygų personažų ir daug kitų 
dalykų, neleisiančių nuobodžiauti ilgais žiemos vakarais.

Vakaro skaitinių lentyna
Kartu su Lietuvos leidyklomis dalinamės lentyna, kurioje rasite virš 20 tekstų 
iš išleistų ar planuojamų išleisti knygų. Jaukiems vakaro skaitiniams – 
puikios Lietuvos bei užsienio autorių istorijų ištraukos ir eilėraščiai.

Virtualaus
literatūros festivalio

P R O G R A M A
Gruodžio 5-13 d.

Festivalyje dalyvausite ir narystę įsigysite
www.VaikuKnyguSala.lt 

Narystės kaina – 5 eurai. Narystė galioja 
festivalio metu, gruodžio 5-13 d.

https://www.facebook.com/events/2110023929133522/
http://www.vaikuknygusala.lt

