
FESTIVALIO ATIDARYMAS
11.30 Iš Mokytojų namų balkono visus skaitančius vaikus 
sveikina Ponas Paštininkas Knygnešys!

LITERATŪRINIS PABĖGIMO
KAMBARYS (4 aukštas)

13.00–17.00 Specialiai festivaliui sukurtas pabėgimo kambarys 
visai šeimai Tomo Dirgėlos knygos „Užkeiktoji pono Kuko knyga“ 
motyvais. Nuo 7 m.

BALTOJI SALĖ
12.00–12.45 Spektaklio „Pypas ir jo nutikimai“ eskizas
(rež. Sigita Pikturnaitė). Nuo 8 m.

13.30–14.15 „Meškiukas Rudnosiukas“. Skaitymo 
performansas su gyvu piešimu ir muzika. Nuo 4 m.

SUSITIKIMŲ ERDVĖ
KNYGUKUREJAI.LT PRISTATO: Pasakoja rašytojų daiktai
Kalbina Kotryna Zylė. Nuo 6 m.

13.00–13.50 Prakiurusio vamzdžio istorija. Dalyvauja 
„Paštininkas ir serbentai“ autorė Dovilė Zavedskaitė.

SVEČIAI IŠ TOLI:

14.00–14.50 Yuval Zommer ir stebuklingas vabalų pasaulis. 
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės. Anglų kalba su vertimu į 
lietuvių kalbą.

15.00–15.50 Knygos „Pamesta siela“ iliustruotoja Joana 
Concejo. Susitikimas ir  kūrybinės dirbtuvės. Lenkų kalba su 
vertimu į lietuvių kalbą.

BŪTYBIŲ TYRINĖTOJOS KABINETAS
12.00–17.00 Išskirtinė galimybė pasižvalgyti po erdvę, kurioje 
pristatomi paslaptingos mokslininkės surinkti mitinių būtybių 
egzistavimo įrodymai. Skirta visiems.

ERDVĖ „PO LAIPTAIS“
12.00–17.00 Audiovizualinė instaliacija „Eglė žalčių 
karalienė“. Kompozitoriaus ir aktoriaus Pijaus Narijausko 
sukurta ir įgarsinta muzikinė poema „Eglė žalčių karalienė“ 
(Vėjų teatras), Redos Tomingas iliustracijų projekcijos 
(Salomėja Nėris „Eglė žalčių karalienė“, Alma Littera, 2020). 
Skirta visiems.

12.00–17.00 „Pašto rūsys“ - parašyk laišką knygų kūrėjams. 
Skirta visiems.

MAŽYLIŲ ERDVĖ (0–36 mėn. skaitytojams)

13.00–13.30 Greta Alice. Gyvas piešimas – vaikų minčių 
iliustravimas. Evelinos Daciūtės knygos „Diena, kai nieko 
nenutiko“ skaitymas.

15.00–15.30 Sonata Latvėnaitė-Kričenienė. Muzikinė-
teatrinė edukacija „Gyveno toks dramblys“.

KALBANTYS LAIPTAI
Lietuviškų audioknygų platforma Audioteka.lt kviečia vaikus ir 
jų tėvelius aplankyti žaismingus „Kalbančius laiptus”, pasakų 
stotelėse sekančius mėgstamiausių vaikų autorių pasakas.

LEIDYKLŲ PRISTATYMŲ ERDVĖ
Į susitikimus vaikus kviečia leidyklos:

13.00 „Muzikija“, 14.00 „Tikra knyga“, 15.00 „Debesų ganyklos“.

KNYGŲ MUGĖ
12.00–17.00 Vaikų ir jaunimo knygų mugė. Dalyvauja 
12 Lietuvos leidyklų ir „Raštinė“.

4 aukšte mažiems ir dideliems užkrimsti ir 
atsigaivinti pasiūlys „Beigelistai“.
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LITERATŪRINIS PABĖGIMO
KAMBARYS (4 aukštas)

12.00–16.00 Specialiai festivaliui sukurtas pabėgimo 
kambarys visai šeimai Tomo Dirgėlos knygos „Užkeiktoji pono 
Kuko knyga“ motyvais. Nuo 7 m.

BALTOJI SALĖ
12.00–12.45 „Meškiukas Rudnosiukas“. Skaitymo 
performansas su gyvu piešimu ir muzika. Nuo 4 m.

14.00–15.00 Baltijos šalių autorių knygiukai. Pristatymas ir 
kūrybinės dirbtuvės. Nuo 6 m.

16.00–17.00 Trumpi ir nelabai baisūs! Moksleivių kurtų 
3 min. trukmės siaubo fi lmukų konkursinių darbų peržiūra ir 
apdovanojimų ceremonija. Nuo 7 m.

SUSITIKIMŲ ERDVĖ
KNYGUKUREJAI.LT PRISTATO: Pasakoja rašytojų daiktai
Kalbina Kotryna Zylė. Nuo 6 m.

13.00–13.50 Kepurės ir semtuvėlio paslaptis. Dalyvauja 
knygos „Betė ir skraidanti gimtadienio dovana“ autoriai Marius 
Marcinkevičius, Vitalija Maksvytė ir iliustruotoja Lina Itagaki.

14.20–15.10 Draugas iš sendaikčių krautuvėlės. Dalyvauja 
trilogijos „Klampynių kronikos“ autorė Neringa Vaitkutė.

15.20–16.10 Daug gyvenimo mačiusio pavadėlio istorija.
Dalyvauja knygos „Keistuoliai“ autorė Eglė Baliutavičiūtė.

BŪTYBIŲ TYRINĖTOJOS KABINETAS
12.00–17.00 Išskirtinė galimybė pasižvalgyti po erdvę, kurioje 
pristatomi paslaptingos mokslininkės surinkti mitinių būtybių 
egzistavimo įrodymai. Skirta visiems.

ERDVĖ „PO LAIPTAIS“
12.00–17.00 Audiovizualinė instaliacija „Eglė žalčių 
karalienė“. Kompozitoriaus ir aktoriaus Pijaus Narijausko 
sukurta ir įgarsinta muzikinė poema „Eglė žalčių karalienė“ 
(Vėjų teatras), Redos Tomingas iliustracijų projekcijos (Salomėja 
Nėris „Eglė žalčių karalienė“, Alma Littera, 2020). Skirta visiems.

12.00–17.00 „Pašto rūsys“ - parašyk laišką knygų kūrėjams. 
Skirta visiems.

MAŽYLIŲ ERDVĖ (0–36 mėn. skaitytojams)

13.00–14.00 „Margarita (ne)tobulų piešinių šalyje“.
Dalyvauja knygos autorė Šarūnė Baltrušaitienė ir iliustruotoja 
Greta Duobienė.

15.00–15.30 Greta Alice. Gyvas piešimas – vaikų minčių 
iliustravimas. Evelinos Daciūtės knygos „Diena, kai nieko 
nenutiko“ skaitymas.

TĖVŲ ERDVĖ
13.00 - 14.00 Mąstančių skaitytojų ugdymas: skaitymo su 
numatymu strategijos pristatymas. Strategiją pristato: 
dr. Daiva Penkauskienė, kritinio mąstymo ugdymo ekspertė, 
VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ vadovė.

KALBANTYS LAIPTAI
Lietuviškų audioknygų platforma Audioteka.lt kviečia vaikus ir 
jų tėvelius aplankyti žaismingus „Kalbančius laiptus”, pasakų 
stotelėse sekančius mėgstamiausių vaikų autorių pasakas.

LEIDYKLŲ PRISTATYMŲ ERDVĖ
Į susitikimus vaikus kviečia leidyklos:

12.00 „Aukso žuvys“, 13.00 „Žalias kalnas“, 14.00 „Alma littera“.

KNYGŲ MUGĖ
12.00–17.00 Vaikų ir jaunimo knygų mugė. Dalyvauja 
12 Lietuvos leidyklų ir „Raštinė“.

4 aukšte mažiems ir dideliems užkrimsti ir 
atsigaivinti pasiūlys „Beigelistai“.

RENGINIAI VILNIAUS MIESTO ERDVĖSE
„RAŠTINĖ“ (J. Basanavičiaus g. 2)
14.00 Iliustruotojo Yuval Zommer meninis performansas 
„Iliustruoju vitriną“. Dalyvauja menininkas ir jam talkinantys 
vaikai.

BERNARDINŲ SODAS
Spalio 30 – lapkričio 14 d. Instaliacija „Knygų nameliai“.
Nameliuose įsikūrę Lietuvos autorių knygų vaikams personažai 
ir svarbios jų istorijų smulkmenos. 


