
viliamės, kad 18 trumpų iliustruotų istorijų, kurias vadiname 
knygiukais, padės jums patirti skaitymo džiaugsmą ir geriau 
pažinti jus supantį įvairų pasaulį, kuriame gyvena daug 
skirtingų žmonių. Tam, kad mes visi galėtume susikalbėti, 
labai svarbu pamatyti pasaulį kito žmogaus akimis, pabūti 
jo batuose. Jeigu perskaičius knygiukus jums kiltų klausimų, 
būtinai pasidalykite jais su jums svarbiais suaugusiais 
žmonėmis. Knygiukus kūrė 36 rašytojai/os ir iliustruotojai/
os iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kuriuos vienija meilė 
kūrybai, vaikų literatūrai ir noras papasakoti jums dar 
negirdėtų istorijų.

Nobelio literatūros premijos laureatė Olga Tokarčiuk 
sako, kad „tik literatūra yra pajėgi leisti mums įsiskverbti 
į kitos būtybės gyvenimą, suprasti jų veikimo priežastis, 
dalintis jausmais, patirti jų likimą“. Šie žodžiai įkvėpė mus 
sukurti projektą, kurio rezultatas – 18 Baltijos šalių autorių 
knygiukų, tyrinėjančių įvairias žmogaus teisių, tarpusavio 
santykių ir savęs pažinimo temas. Kviečiame knygiukus 
skaityti drauge su 6–10 metų vaikais, o perskaičius – 
pasikalbėti apie pažintą istoriją, megzti gyvą ryšį, padėti 
vaikui reflektuoti savo ir kitų jausmus. Tai daryti padės 
projekte dalyvaujančios vaikų psichologės parengti 
klausimai, o vaikų literatūros specialistė surašė patarimus, 
kaip naudoti knygiukus ugdant vaikų kūrybingumą.

tai pirmas tokio masto kūrybinio bendradarbiavimo projektas tarp 
trijų Baltijos šalių kūrėjų – rašytojų ir iliustruotojų. Net 36 įvairių 
stilių, savito braižo ir charakterio menininkai/ės sukūrė originalias 
trumpas iliustruotas istorijas, skirtas šių dienų realybėje augančioms 
asmenybėms – būsimiems/oms pasaulio piliečiams/pilietėms. Istorijos 
aprėpia penkias žmogaus teisių temas – lygybę, kultūrinę įvairovę, 
negalią, lyčių vaidmenis, amžizmą ir žodžio laisvę – ir atliepia šiuo 
metu aktualias įtraukos (angl. inclusion) ir reprezentavimo vaikų 
literatūroje temas. Drauge šis rinkinys yra kūrėjų prisistatymas ir 
turtingas jų darbų pavyzdys. Tad kviečiame susipažinti su Baltijos 
šalių vaikų literatūros lauku, pasimėgauti puikiais darbais ir užmegzti 
ryšį su knygiukų autoriais/ėmis.

Projekto organizatorių vardu,  
Justinas Vancevičius

Brangūs vaikai,

Mieli suaugusieji,

Mieli/os vaikų literatūros lauko 
kūrėjai/os ir profesionalai/ės,

Projekto komanda:  
Justinas Vancevičius, Kotryna Zylė, Ulla Saar, Silvija Tretjakova, Gundega Muzikante, 
Eglė Baliutavičiūtė, Monika Skerytė–Kazlauskienė, Elzė Gerdvilienė, Inga Dagilė
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Išsamų filmuką, kaip pasigaminti knygiuką, 
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Knygiukai tokie mažyčiai, bet kiek daug juose įdomybių, smagių 
nutikimų ir išminties! Apimtimi jie neišgąsdins nė vieno vaiko, užtat 
daugybei gali padėti atrasti skaitymo džiaugsmą.

Knygiukas – miniatiūrinė paveikslėlių knyga. O paveikslėlių knygos 
ypatingos tuo, kad sujungia žodinį pasakojimą su pasakojimu 
vaizdais. Tekstas ir paveikslėliai drauge sukuria vieną puikų 
pasakojimą, kurio negalėtų sukurti kiekvienas pavieniui. Tai 
vadinama sinergija. Arba, paprasčiau tariant, 1+1=3. Be to, tai ne 
tik literatūra, bet ir tarsi apsilankymas mažytėje dailės galerijoje. 
Paėmę knygiukus į rankas skaitykite, nagrinėkite ir kalbėkitės!

Knygiukus galima pasitelkti vaikų darželiuose, mokyklose ar 
namuose, siekiant sudominti vaikus knygomis, ugdyti pasakojimo, 
istorijų kūrimo ir piešimo įgūdžius, lavinti empatiją, plėsti žinias 
apie pasaulį, skatinti vizualinį raštingumą, kritinį mąstymą, 
vaizduotę ir kūrybiškumą bei, žinoma, įvairias kitas kompetencijas.

Jei perskaitėte knygiukus, pakvieskite vaikus atpasakoti siužetą, 
aptarti veikėjus, jausmus, kuriuos sukėlė istorijos, įdėmiai 
apžiūrėkite iliustracijas, kas jomis pasakyta.

Dėl trumpumo knygiukai itin tinka mokytis istorijų kūrimo 
pradmenų, t. y. pasakojimo struktūros, kokie elementai sudaro 

Trumpų istorijų galia
pasakojimą ir kaip jie išdėstomi. Kaip ir bet koks pasakojimas, 
knygiukas gali turėti įžangą, konfliktą, kulminaciją, atomazgą 
ir epilogą. Aptarkite tai su vaikais, paaiškinkite, kada veiksmas 
greitėja ir lėtėja, ir leiskite jiems patiems sukurti savo istoriją. 
Ją sukūrus padėkite vaikams apsvarstyti, kokius tos istorijos 
elementus verta užrašyti žodžiais, o ką galima pavaizduoti 
piešinyje. Galbūt knygiuką galima sukurti ir visai be žodžių? 
Su vyresniais vaikais pažvelkite į istoriją kūrybingiau: galbūt 
galima praleisti tam tikras pasakojimo dalis ar sukeisti 
vietomis? Nutarę, kaip atrodys istorija, perkelkite viską ant 
popieriaus lapo su knygiuko schema. Nepamirškite, kad visos 
knygos turi priekinį viršelį su pavadinimu ir autoriaus vardu bei 
galinį viršelį, kuriame paprastai trumpai nurodoma, apie ką yra 
knyga. Be abejonės, vieną knygiuką gali kurti keli vaikai kartu 
ar su suaugusiuoju.

Nepakartojamos jums kelionės skaitant Baltijos šalių autorių 
knygiukus žmogaus teisių tema ir kuriant naujas istorijas 
patiems!

Vaikų literatūros specialistė  
Eglė Baliutavičiūtė



Tai, kas teisinga, paprastai atrodo banalu, nes yra labai paprasta. 
Paprasta ir tiesa, kad mes visi esame skirtingi. Atrodo, tai savaime 
aišku, pažiūrėjus į fizinius skirtumus – nors visi turime nosį, dvi 
akis, bet įsižiūrėjus atidžiau matyti, kokios skirtingos tos mūsų 
nosys, akys. 

Be išorinių fizinių skirtumų, mes skiriamės ir vidumi. Taip, visi turime 
po vieną širdį ir paprastai du inkstus, visi norime jaustis mylimi ir 
laimingi. Tačiau būna žmonių, kurių širdis yra dešinėje pusėje, būna 
žmonių, kurie turi tik vieną inkstą. Ir meilę mes suvokiame savaip, 
skirtingi dalykai mus pradžiugina.

Atrodo, kad tai banalu – mes esame skirtingi. Bet kartais, kai 
kalbame apie svarbius, gilius dalykus, ima atrodyti, kad viskas 
turi būti tik taip, kaip mes žinome, ir ne kitaip. Sena tiesa, kad 
mergaitės nori būti princesėmis. Bet, pasirodo, yra mergaičių, 
kurios verčiau būtų karžygėmis ar chemikėmis. Sena tiesa, kad 
sendami žmonės praranda savo galias – bet pažiūrėkite į tą 
senelę, kuri smagiai leidžia laiką su anūke, nuo jos neatsilikdama! 
Sena tiesa, kad mamos rūpinasi savo vaikais, bet būna mamų, 
kurios turėdamos vaikų užsiima kūryba, verslu, o vaikais visą dieną 
rūpinasi tėčiai. Sena tiesa, kad negalia apriboja žmogaus gyvenimą, 
bet yra žmonių, kurie būdami akli keliauja po pasaulį, neturėdami 
kojų laimi olimpinį auksą, neturėdami rankų rūpinasi savo vaikais ir 
negalvoja apie tai, ko negali, nes užsiima tuo, ką gali. 

Kaip su vaiku kalbėtis 
apie įvairovę?

Mąstydami mes rūšiuojame žmones pagal vieną požymį ir 
priskiriame jiems kitus požymius. Juodaodžiai – geri krepšininkai, 
moterys – rūpestingos, seni žmonės nebesupranta pažangos. 
Tai patogu, tačiau turi ribas – sutiksime tokių žmonių, kurie 
elgsis kitaip, nei mes apie juos esame įsitikinę. Ir galime patirti 
nepatogumą, galime įžeisti jausmus, galime prarasti galimybę 
užmegzti ryšį.

Dėl to svarbu pažinti žmones tokius, kokie jie yra, su visais jų 
skirtumais. Tik taip galėsime suprasti, užmegzti ryšį ir mėgautis 
kitoniškumu. Pažinimas – pagrindinis kelias ugdyti toleranciją, 
įvairovės supratimą, kitoniškumo priėmimą. Pažinti padeda 
klausimai – kaip žmonės, turintys kitokių savybių, mato pasaulį, 
kaip jie supranta save ir kitus, ką jie gali, kas jiems sunku, kur 
jiems praverstų pagalba, kaip jie gali įkvėpti kitus žmones. 

Pažinti skirtingumą padeda grožinė literatūra. Ji atveria 
galimybes patirti, pabūti kito asmens vietoje, susipažinti su 
vidiniu pasauliu. Knygiukai trumpomis istorijomis, taikliai 
atskleidžiančiomis įvairų gyvenimą, gali padėti kalbėti apie 
tai, kokie mes visi skirtingi, ką reiškia turėti fizinių skirtumų, 
skirtingą mąstymą, kitokią gyvenimišką patirtį.

 
Psichologė  

dr. Monika Skerytė-Kazlauskienė



Agnė Nananai Matilda
Knygas vaikams iliustruoja jau 9 metus. Į šią sritį Agnė Nananai pasuko tik 
dėl didelio noro piešti – pamanė nežinanti, kur dar galima tiek daug piešti, 
jei ne vaikų knygose. O dabar džiaugiasi, kad tampa vis įdomiau papildyti 
tekstą vizualiomis interpretacijomis, taip sukuriant vientisą kūrinį vaikams. 
Per šį laiką iliustruotojai teko padirbėti su didžiausiomis šalies leidyklomis 
ir vienais talentingiausių lietuvių rašytojų vaikams. Kūrėja turi savo darbo 
su tekstu būdus, kurie veikiausiai yra ne išmokstami, bet įgyjami per patirtį. 
Kiekviena knyga išmoko ko nors naujo: Agnė Nananai labiausiai mėgsta 
piešti ranka, tad kaskart gali pasirinkti vis kitokias priemones, jas įvaldyti. O 
šie atradimai popieriuje jai neleidžia sustoti. Su knygų iliustracijomis kūrėja 
nuolat dalyvauja parodose ir edukacijose užsienyje ir Lietuvoje.

www.nananai.lt 
www.facebook.com/nananaiillustrations

Helena Läks (gim. 1987) užaugo Muhu saloje, Estijoje, buvo mąslus vaikas. Tartu 
universitete studijavo filosofiją ir teologiją. Yra parašiusi dvi poezijos knygas ir 
vieną knygą vaikams, sukūrusi tekstų teatrui ir prisidėjusi prie kultūros leidinių. 
Pastaruosius dešimt metų dirba redaktore, šiuo metu ir laikraštyje Postimees.

helena.laks@icloud.com

/   ESTIJA

/   LIETUVA

Helena Läks 

Kaip galime padėti vaikams, 
kurių sunkumai nematomi, 
kurie yra jų viduje – sunku 
skaityti, sunku būti ramiai, 
sunku bendrauti, sunku 
atlaikyti dieną? 

Ar pažįsti tokių vaikų, kurie 
elgiasi kitaip nei visi ir kartais 
dėl jų elgesio norisi pasijuokti, 
bet neatrodo, kad jiems 
patiems būtų juokinga? 

Ką darytum, jei raidės niekaip 
nedraugautų su tavimi?

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Čia kažkieno 
senas batas.

HELENA LÄKS    

AGNĖ NANANAI

Mano vardas  

Matilda.  
 
Man aštuoneri.  
 
Tai mano  
mokykla.  
 
Tai mano  
klasė.

Čia mano  
piešiniai. 

Aš žinau, kad kai kurie iš mano 
klasės laiko mane truputį lėta. 
Martinas kartą pasakė: 

Mano eilė skaityti. Bet kur raidės, 
kaip sudėlioti sakinius? 

Žinau, kur ieškoti: neriu į 
beprotiškai šėlstantį sūkurį!  

Dabar jau turbūt turiu visas raides, Mokytoja: 
― Matilda, ar tu pasirengusi skaityti?

„Kai peržengi savo ribas, 

atsiranda daugiau erdvės 

mąstyti.“

lekiu atgal, šast, šast!

Bet jie  
tiesiog nežino 
daugelio  
dalykų. 

KVAILA!

TAIP.

© Tekstas Helena Läks

© Iliustracijos Agnė Nananai

© Vertimas Viltarė Mickevičienė

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia: 
WWW.TINYBOOKS.EU

Projektą remia:

Knygiuke istorija pasakojama šriftu, kuris specialistų 
yra rekomenduojamas disleksiją (skaitymo sutrikimą)  

turintiems vaikams ir suaugusiesiems
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Agnese Vanaga   /   LATVIJA

Nebylūs lyg žuvys

Agnese Vanaga (gim. 1985) – knygų vaikams autorė ir „žaliojo“ gyvenimo būdo 
entuziastė. Ji įgijo finansų vadybos ir filologijos išsilavinimą, tačiau žurnalistės 
karjerą iškeitė į vaikų knygų pasaulį. Jai patinka leisti laiką gamtoje ir būti 
knygoje. Ir rašydama, ir skaitydama mėgsta juoktis, juokinti kitus ir viena koja 
gyventi svajonių pasaulyje. Populiariausia A. Vanagos knyga – „Plastikiniai 
chuliganai“ (2019). Ji daug kartų pateko į perkamiausių knygų sąrašus, Vaikų 
ir jaunimo žiuri jai skyrė II vietą. Taip pat buvo nominuota Tarptautinei Janio 
Baltvilko vaikų literatūros ir knygos meno premijai. Knygos motyvais sukurtas 
spektaklis ir labai populiarus animacinis filmas. 2020-aisiais metais autorė 
parašė dvi naujas knygas – „Plastikiniai chuliganai. Draugas dingo“ ir „Kiemo 
enciklopedija, arba Kas čia toks?“.

www.instagram.com/agnesevanaga/  
www.facebook.com/maziemlatvjiem 
agnese.vanaga@gmail.com 

Gerda Märtens (gim. 1987) yra estų iliustratorė, gyvenanti ir dirbanti Bazelyje, 
Šveicarijoje. 2020 m. pasirodė pirmoji autorinė jos knyga, kuriai pati parašė 
tekstą ir nupiešė iliustracijas. Gerdos darbai yra tarsi paraleliai egzistuojančių 
pasaulių miražai ir žmogaus bei gamtos tarpusavio santykių atspindžiai.

Jos, kaip menininkės kelias, prasidėjo nuo animacijos pasaulio, likimas nukreipė 
ją studijuoti Vaizduojamųjų menų mokykloje Mačeratoje, Italijoje (2011–2014), 
ji įgijo magistro laipsnį Estijos dailės akademijoje ir mokėsi Niujorko vaizduo-
jamųjų menų mokykloje iliustravimo vasaros kursuose (2015).

Gerdos iliustruotos knygos du kartus pelnė apdovanojimą konkurse „Penkios 
gražiausios estų vaikų knygos“, 2014 ir 2020 metais. Jos iliustracijos taip pat 
pelnė prizinę vietą 2020 m. Čeltnamo iliustracijų konkurse ir buvo nominuotos 
žurnalo 3x3 iliustracijų konkurse (2021). 

www.gerdamartens.com 
gerda.mrtens@gmail.com

Gerda Märtens   /   ESTIJA

Ar tas, kas tyli, turi mažiau 
vertingų minčių?

Kas vyksta tavo pasaulyje, 
tavo galvoje, kai tyli? 

Kaip pažinti žmogų, kuris 
nedaug kalba apie save?
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Brangūs Žuvų Respublikos 
gyventojai! Jau kelintą šimtmetį 
mes bandome susisiekti su žmo-
nėmis, bet nesėkmingai. Kokie 
jūsų pasiūlymai?

Alio? Alio! 
Aš jūsų negirdžiu!

Gal reikia 
pastatyti 
kopėčias?

Ar bandėme siųsti 
laišką butelyje? AŠ ŽINAU, 

KĄ TURIME 
DARYTI!

Ak! Kokia neįtikėtina tyla ir 
ramybė šį vakarą.

Uhu, uhu, 
uhuuu!

Klink, 
klink, 
klink!

Sssssss!Pop, 
pop, 
pop!

Hummm!

Trimmm!

Du, du, du!

Galbūt jie 
nebyliai.

Tai nieko! Tada turime 
susisiekti ženklų kalba.

Ateikite į svečius!

Sveikite! Tikėkimės, jog klausa greitai pagerės!

Žmonės mūsų 
negirdi.

Sveikinimai iš Žuvų respublikos!

© Tiny Books from Baltic Authors



Anete Bajāre-Babčuka   /   LATVIJA

Tvarkdarys

Anete Bajāre-Babčuka (gim. 1991) – latvių menininkė, studijavusi skulptūrą 
ir grafiką Latvijos meno akademijoje. Anetei patinka skaityti knygas ir jas 
iliustruoti, taip pat kurti iliustracijas ranka: akvarelės ir pieštukų technika. 
Menininkę įkvepia netvarkingi vaikų kambariai, netikėtas svetimų namų vaizdas 
natiurmortui ir įvairios slapta stebimos situacijos. Didžiausias įkvėpimo 
šaltinis yra dvi jos dukterys, kurių kasdienybės vaizdus ir geriausias aprangos 
idėjas menininkė stengiasi įamžinti savo darbuose. Geriausiomis trijų knygų 
iliustracijomis autorė laiko Inesės Zanderės „Dvi Almos“ (2021), Guuso Kuijerio 
„Didžioji knyga apie Madarą“ (2017), Ievos Samauskos „Mažųjų gniūžčių 
nuotykiai“ (2018). 

www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Sandra Heidov (gim. 1976) yra prancūzų kalbos mokytoja, retkarčiais rašanti 
knygas. Ji kilusi iš Rakverės miesto, bet šiuo metu su šeima gyvena mažame 
Estijos kaime Pudiso. Sandra studijavo ir Estijoje, ir Prancūzijoje, ir mokosi iki 
šiol kiekvieną dieną. Kasdienis gyvenimas ją labiausiai ir įkvepia. Kad gimtų 
istorija, nereikia nieko daugiau, tik atmerkti akis ir pastatyti ausis. Kiekviena 
diena atneša netikėtumų ir yra tokia nenuspėjama, kad su tuo negalėtų 
konkuruoti jokia fantazija. Taigi, kaip sako vienos jos knygos veikėjas: „Kur 
baigiasi vaizduotė, prasideda gyvenimas.“ 

Autorė yra išleidusi 3 knygas: „Mama, kuri mėgo ilgai miegoti“ (2018), „Vaikai 
ir maži tėvai“ (2019), „Mano robotas“ (2021).

sheidov@yahoo.com

Sandra Heidov   /   ESTIJA

Kokių žaislų turi daugiau –  
konstruktorių, mašinų ar 
lėlių, minkštų žaislų? Kokiais 
žaislais norėtum pasikeisti su 
kitais vaikais?

Ar kada girdėjai „mergaitės 
taip nedaro“ ar „berniukams 
taip netinka“? Kodėl tai gali 
apsunkinti gyvenimą?

Kiek svarbu būti berniuku, 
mergaite, o kiek – žmogumi?

1.
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Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
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Anna Ring   /   ESTIJA

Trumpa ilgos
draugystės 
istorija

Anna Ring baigė Tartu meno kolegijos Pallas Medijų dizaino fakultetą ir šiuo 
metu studijuoja vaikų knygų iliustravimo magistrantūroje Kembridžo meno 
mokykloje.

Didžiausia Annos aistra visados buvo istorijų pasakojimas per piešinius. 
Ypač prie širdies jai paveikslėlių knygos formatas, kur tarp iliustracijos ir 
teksto yra ypatingas ryšys. Piešimas jai yra galimybė geriau įsiminti dalykus, 
todėl ji piešia viską, ką mato aplink, ir eksperimentuoja kombinuodama 
įvairias piešimo priemones.

Šiuo metu ji gyvena Londone, Didžiojoje Britanijoje, kartu su sutuoktiniu ir 
smalsiu šunimi.

www.annaring.art 
hello@annaring.art

Tai dešimties knygų vaikams autorė. Debiutavo „Meškių istorijų“ (iliustravo 
Rasa Kaper) kolekcija. Knyga „Drambliai ėjo į svečius“ (iliustravo Inga Dagilė) 
2015 m. laimėjo IBBY Lietuvos skyriaus apdovanojimą kaip gražiausia knyga 
mažiausiems. Ji išversta į kinų, rusų, graikų kalbas. Žymiausia rašytojos knyga 
yra „Laimė yra lapė“ (iliustravo Aušra Kiudulaitė), gavusi apdovanojimus 
Lietuvoje (IBBY Domicėlės Tarabildienės premija, Metų knyga vaikams (2016)  
ir kt.) ir užsienyje (Nami, Sharjah, Bolonijos prizai už iliustracijas, 2019 m. 
Amerikos bibliotekų asociacijos Batchelder apdovanojimas už geriausią 
verstinę knygą, įtraukta į the White Ravens reikšmingiausių knygų katalogą 
ir kt.). Kūryba išversta į anglų, korėjiečių, latvių, rumunų, slovakų, estų, turkų, 
vakarų armėnų, rusų, ukrainiečių, arabų kalbas. 2020 m. E. Daciūtei įteiktas 
Globalios Lietuvos apdovanojimas už Lietuvos vardo garsinimą.

www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author  
www.instagram.com/evadace  
evadace@gmail.com

Evelina Daciūtė   /   LIETUVA

Ar tikėjai, kad pas Timtomą 
atsikraustys tokios būtybės?

Daugelis sakytų, kad 
Timtomas fantazuotojas, ar 
ir tu taip galvoji? 

Ar svarbu susipažinti su tais, 
kurie nepanašūs į tave?

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

T r u m pa

i l g o s  d r a u g y sT ė s
i sT o r i j a

Visi Senamiestyje kalbėjo apie 
ateivius. Nors niekas nebuvo jų 
matęs. Net Timtomas.

„Norėčiau juos sutikti, – 
svajojo jis. – Ar jie kitokie nei 
mes? Ar susidraugautume?“

Atėjus vasarai, prie namo, kur 
gyveno Timtomas, neužsukdavo 
net mokyklinis autobusas. Jis 
likdavo visiškai vienas.

Jam buvo 
baisoka, bet 
smalsumas 
nugalėjo.

Į sodą pabiro kosminiai sutvėrimai – 
raudoni, geltoni, pūkuoti, blyksintys, 
skraidantys. Mieli ir visai nebaisūs.

– Vaikai, kur 
pirmiausia skrisim:

– Tėti, pirmiausia 
ledų pas nefrito 
triušius į Mėnulį! 

TIMTOMAS PO 28 METŲ. 

Evelina Daciūtė  |  Anna Ring

pirmyN!

Vieną vakarą apleisto namo 
priešais languose Timtomas 
pastebėjo šviesas. Tačiau 
nieko nebuvo matyti.

– Ei! – 

sušuko Timtomas.

– Išlįskit! 
Nebijokit!

pas Bulbulį į Neptūną pasiplaukioti 
baseine? Ar pas 100c212f deginti 
laužų į Marsą? 

Štai taip Žemėje prasidėjo pirmasis 
intergalaktinis festivalis. Kasmet vis 
kitoje planetoje, toje pačioje visatoje.

Visus Baltijos šalių autorių  
knygiukus rasite čia: 

WWW.TINYBOOKS.EU

Projektą remia:

© Tekstas Evelina Daciūtė
© Iliustracijos Anna Ring

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021



Marius Marcinkevičius   /   LIETUVA

Patikėk, tu gali
skristi

Gimė 1966 m. Vilniuje. Dėl savo guvaus charakterio mokėsi net 7 mokyklose.

Po mokyklos teko pakeisti nemažai profesijų: dirbo medkirčiu, kroviku, 
sanitaru, tarnavo kariuomenėje desante, todėl teko nemažai šokinėti su 
parašiutu. Galiausiai įstojo į universitetą ir baigė medicinos studijas.

Kai gimė vaikai, ėmė rašyti jiems pasakas ir eilėraščius. Vaikams patiko, o 
redaktoriams nelabai. Išdalijo savo kūrybą gal kokiai 20 leidyklų, bet niekas 
neatsiliepė. Pirmosios knygos buvo išleistos bendradarbiaujant su labdaros  
ir paramos fondais, o paskui ledai pajudėjo su puikia leidykla „Tikra knyga“.  
M. Marcinkevičius nemažai keliauja, domisi kitomis kultūromis, gydo 
akupunktūra, kurios mokėsi Kinijoje.

Knyga vaikams apie Vilniaus getą „Akmenėlis“ (2020 m., iliustravo Inga Dagilė) 
pelnė IBBY Lietuvos skyriaus premiją kaip geriausia metų knyga vaikams.

www.facebook.com/marukas.marcinkevicius 
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare (gim. 1987) – iliustratorė ir architektė, gyvenanti ir dirbanti 
Rygoje. Anna baigė Rygos technikos universiteto Architektūros ir miestų 
planavimo fakultetą, o šiuo metu studijuoja Latvijos meno akademijos Grafikos 
skyriuje. Ji savo kelią iliustracijų pasaulyje pradėjo piešdama komiksus, 
daugelis kurių publikuoti komiksų meno žurnale Kuš!. Dailininkė iliustravo kelias 
vaikiškas knygas ir žavisi didelio formato sieninės tapybos kūrimu. Autorė už 
knygų iliustracijas apdovanota Tarptautine Janio Baltvilko vaikų literatūros ir 
knygų meno premija bei knygų meno premija „Auksinė obelis“ (latv. Zelta ābele). 
Ji mėgsta į savo piešinius įpinti pasakojimus ir nelauktas detales. Patinka kepti 
pyragus, nakvoti miške ir dalyvauti ilguose pėsčiųjų žygiuose. 

www.annavaivare.lv  
www.instagram.com/annavaivare 
anna.vaivare@gmail.com

Anna Vaivare   /   LATVIJA 

Ar patikėjai, kad Sabrina 
sukonstruos lėktuvą ir skris? 
Kodėl?

Ar dažnai girdi, kad esi 
kažkam per jauno amžiaus?

Kokia tavo svajonė? Ar turi 
ryžto jos siekti taip, kaip 
Sabrina? 

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Osvalds Zebris   /   LATVIJA

Albatrosas

Osvaldas Zebris  (gim. 1975) – rašytojas, žurnalistas ir trijų vaikų tėvas, į 
literatūrą įžengė 2008-aisiais metais, pradėjęs publikuoti savo pirmuosius 
apsakymus. Vėliau jie buvo išleisti rinkinyje „Laisvė tinkluose“ (2010). Šis 
rinkinys buvo apdovanotas Latvijos literatūros premija už ryškiausią metų 
debiutą. Vėliau pasirodė dar keturios knygos (leidykla „Dienas Grāmata“). 
Tai – psichologinis romanas „Medinio namo žmonės“ (2013), istorinis romanas 
„Gaidžių kalno šešėlyje“ (2014), paaugliams ir jaunimui skirtas romanas „Mara“ 
(2019), kuris tęsia Osvaldo prozoje reikšmingą žmogaus drąsos ir pasirinkimo, 
priimtų sprendimų ir jų pasekmių temas, bei naujausias jo darbas – apsakymų 
rinkinys „Abejonės“ (2021) – dedikacija reikšmingiems pasaulinėje literatūroje 
tekstams, kurie darė įtaką ir daug prisidėjo formuojant jo prozą. Dvi pirmosios 
apdovanotos Europos Sąjungos literatūros premija ir išleistos septyniomis 
kalbomis. Naujausioji – „Albatrosas“ – yra Osvaldo debiutas vaikų literatūroje.

www.latvianliterature.lv   
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv 

Dailininkė-iliustruotoja, Vilniaus dailės akademijoje baigė grafikos bakalaurą 
ir medijų magistrantūros studijas. E. Gelažiūtė-Petrauskienė yra iliustravusi 
daugiau nei 50 knygų, ypač daug linijinių nespalvotų iliustracijų sukūrė 
nuotykinėms paauglių knygelėms, taip pat daugybę iliustracijų knygų viršeliams. 
2017 m. dalyvavo AOI parodoje Londone, Transporto muziejuje, pakliuvo į 2020 m. 
Bolonijos iliustruotojų parodos trumpąjį sąrašą.

E. Gelažiūtė-Petrauskienė moka dirbti su įvairiais tekstais ir užsakymais, 
tačiau labiausiai mėgsta iliustruoti poeziją. Piešia akvarele, tušu, akvareliniais 
pieštukais, teptuku. Dažniausiai naudoja monotipijos techniką. Paskui viskas 
keliauja į kompiuterį ir ten įgauna naują dimensiją. Kūrėjos manymu, kompiuteris 
tikrai neatstoja gyvo piešinio, todėl kartais ji mėgsta pasinerti į dažų ir 
popieriaus stichiją dirbtuvėje, nes menas, iliustracija – tai ne tik darbas, bet ir 
geriausia terapija bei atostogos viename.

www.egleg.carbonmade.com/ 
egle.gelaziute@gmail.com 

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė   /   LIETUVA

Ką darytum, jei pakliūtum 
į kitą šalį ir nemokėtum 
kalbos?

Kaip manai, kodėl dvynukės 
Ana ir Maja pakvietė 
berniuką žaisti kartu?  
Ar jie taps draugais? 

Kokius tu žinai būdus, kaip 
susirasti draugų? 

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Osvalds 

Taip. Teks važiuoti į 
stovyklą Jūrmaloje. 
Dviem savaitėms!  
Iš tėvų, namų, prie 
kurių tik ką pripratau 
atsikraustęs iš kito 
krašto. Esu išsigandęs.

Zebris

  Eglė     Gelažiūtė-Petrauskienė

– Ten bus 

jūra, – 
padrąsina 

tėtis.

– Sutiksi 

vienmečius, –  

sako mama. – 

Atsikratysi 

planšetės.

Jūra svetima. Vaikų tiek pat daug kaip 
žuvėdrų. Broliai, seserys, draugai. Jie 
kalba, juokauja latviškai. Jų rankos, 
plaukai ir kalba yra latviški.

Jų nesuprantu. 
Tyliu. Netarsiu 
nė žodžio.

Blogiausios savaitės mano gyvenime...

Išimtis – dvynės Ana ir Maja. 
Jos šnabždasi tarpusavyje, stebi mane. 
– Mes sugalvojome žaidimą, – sako Ana. 
– Jį reikia žaisti trise. 

– Du turi atspėti, ką 
įsivaizduoja trečiasis. 
– Laimi tas, kuris pataiko 
arčiausiai, – paaiškina 
Maja. Ir pažvelgia į 
stovyklos logotipą.

Mano pirmasis žodis šią savaitę. – Kosmosas, 
saulė, rožė, okeanas, spagečiai, – vienas per 
kitą šaukėme be paaiškinimo suprantamus 
žodžius. 

Esu paklydęs, nereikalingas. 
Manęs jau net nepastebi, 
nepakalbina.Ateik!

garsiai
 sušunku aš.

 – Alb
atr

osas!
 –

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia; 
WWW.TINYBOOKS.EU

Projektą remia;

© Tekstas Osvalds Zebris 

© Iliustracijos Eglė Gelažiūtė- 
Petrauskienė 

© Vertimas Jurgis Banevičius  
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Inese Paklone   /   LATVIJA

Piešiniai iš
tylos

Inese Paklone (gim. 1954) parašė penkias knygas vaikams – „Kalėdų pjūklelis“, 
„Kovos kiaušinių Velykose“, „Vandenynas ir dykuma“, „Aš picos pusbrolį kepu“ 
ir „Latvijos gimtadienio sala“. Visas šias knygas išleido leidykla „Pētergailis“. 
Dvi pastarosios nominuotos Tarptautinei Janio Baltvilko vaikų literatūros ir 
knygos meno premijai. Visos Inesės knygos pasakoja apie pasaulio pažinimą 
ir savo vietos jame paiešką. Tai sukuria nepaprastus sprendimus, netradicinį 
savo vietos atradimą – ar tai vyktų su pjūkleliu, dažytais kiaušiniais, maža 
lama Atakama ir pingviniuku Humboltu Humboltu, ar su judriu berniuku ir jo 
kūrybinga šeima. I. Paklone taip pat išvertė daugiau nei 30 knygų iš olandų 
kalbos. Kelios jų išleistos pakartotinai, keturios apdovanotos Vaikų žiuri 
premijomis. Jacqueso Vrienso knyga apie keistą mokytoją Japą apdovanota 
Autorinių teisių begalybės premija už platų ir įvairiapusišką jos pritaikymą.

inese.paklone@inbox.lv

Knygų vaikams iliustruotoja ir autorė, gyvena ir kuria Vilniuje. E. Buožytė piešia 
kompiuteriu, planšete, pieštukais, pirštais sniege, akvarele, flomasteriais ir 
kreidelėmis. Su knygų autoriais ir leidėjais visame pasaulyje kuria knygas 
vaikams, reguliariai iliustruoja istorijas vaikų žurnalui.

E. Buožytė vaikystėje pamilo knygas ir piešimą, mokėsi menų mokykloje, vėliau 
Vilniaus dailės akademijoje studijavo iliustraciją.

2018 m. E. Buožytė tapo iliustruotoja-rašytoja – leidykla „Nieko rimto“ išleido 
autorinę knygą „Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė“. Antrąją knygą „Le cookie des 
Neiges“ išleido leidykla „Kimane“ (Prancūzija, 2020).

www.eidvile.com 
e.v.buozyte@gmail.com

Eidvilė Buožytė   /   LIETUVA

Ar esi sutikęs kurčiųjų, 
kalbančių kita – ženklų – 
kalba? 

Kaip manai, ar tau pavyktų 
su jais susikalbėti? 

Kokių garsų tau labiausiai 
trūktų, jei prarastum 
klausą?

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Reeli Reinaus   /   ESTIJA

Slibinas ar
chemija

Reeli Reinaus (gim. 1977) yra estų rašytoja, folkloristė ir dokumentalistė. 
Studijavo folklorą Tartu universitete, o Talino universiteto Baltijos filmų 
ir medijų mokykloje mokėsi kurti dokumentinius filmus. Kasdien dirbdama 
folkloriste ji susiduria ir su senais padavimais, ir su šiuolaikinėmis miesto 
legendomis, šimtmečių senumo ir naujais tikėjimais arba visiškai netikėtomis 
ir jaudinančiomis istorijomis, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jos knygose 
knibžda vilkolakių, vaiduoklių, dantukų fėjų, piratų ir visas pulkas veikėjų, 
tikinčių taro kortomis, kristalais, sapnais ar aiškiaregystėmis. R. Reinaus rašo 
ir vaikams, ir jaunimui, yra laimėjusi ne vieną apdovanojimą knygų konkursuose 
ir Estijos teatro agentūros jaunimo pjesių konkurso pagrindinę premiją už 
pjesę „Pasaulis, kuriam aš priklausau“, kuri yra išversta ir į anglų kalbą.

www.reelireinaus.weebly.com 
reeli.reinaus@ut.ee

Elīna Brasliņa (gim. 1988) daugiausia užsiima vaikiškų knygų iliustravimu – 
iki šiol yra iliustravusi apie 25 knygas, daugiausia latvių autorių kūrinius, 
tačiau dirba ir su užsienio leidėjais. Dailininkė yra gavusi kelis vietinius 
apdovanojimus, tarp jų Tarptautinę Janio Baltvilko vaikų literatūros ir knygos 
meno premiją (2017). Ji yra Edmundo Jansono režisuoto animacinio filmo 
„Jokūbas, Mimi ir kalbantys šunys“ dailininkė, labai didžiuojasi tuo, kad pati 
nupiešė ne tik personažų dizainą, bet taip pat ir visus filmo fonus. Šiuo 
momentu su studijos „Atom Art“ komanda kuria naują projektą – filmą apie 
latvių vaikų nuotykius Venesuelos džiunglėse. Kai laiko mažai, Elina dirba 
skaitmeniniu būdu, tačiau mielai piešia pieštukais ir kreidelėmis. Dėsto 
iliustracijos meną Latvijos meno akademijoje, laisvalaikiu piešia savo dukterį 
ir kuria feministinį meną. 

www.instagram.com/elinabraslina/ 
www.elinabraslina.com 
elina.braslina@gmail.com 

Elīna Brasliņa   /   LATVIJA 

Kas tau įdomiau – slibinai 
ar chemija?

Kaip manai, ką šiais laikais 
turėtų dirbti mergaitės,  
o ką – berniukai? Kodėl taip 
manai? 

Ar gali įsivaizduoti, kad 
esi kitos lyties? Kas tau 
patinka, kad esi mergaitė / 
berniukas? 

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Kertu Sillaste   /   ESTIJA
Lėlės

Kertu Sillaste (gim. 1973) yra iliustratorė, paveikslėlių knygų autorė ir dailės 
bei iliustravimo mokytoja. Ji yra iliustravusi apie 20 knygų ir pati parašiusi 
ir nupiešusi 7 autorines knygas. Rašyti ėmėsi dėl to, kad tai suteikė daugiau 
galimybių pačiai pasirinkti temą ir eksperimentuoti su stiliumi. Dvi Kertu 
paveikslėlių knygos supažindina vaikus su šiuolaikiniu menu, viena –  
su etnografiniais rankdarbiais, o kitoje knygoje atskleidžiamas piešimo 
džiaugsmas. Ji tikisi, kad jos knygos paskatina žiūrinčiuosius ir skaitytojus 
imtis kūrybos – išgalvoti ir rašyti, piešti, karpyti, klijuoti, tapyti. 

www.kertu.panwagen.ee/ 
kertuste@gmail.com

Dviejų dukrų ir dviejų paveikslėlių knygų autorė. Už debiutinę knygą „Dramblys 
ir antis“ 2016 m. G. Rakauskienei skirta IBBY Lietuvos skyriaus Geriausios 
metų knygos mažiausiems skaitytojams premija. Autorę tai įkvėpė patikėti, 
kad gali rašyti, nors ir yra kitos profesijos atstovė. G. Rakauskienės manymu, 
paveikslėlių knygos, kaip patys pirmieji meno kūriniai, su kuriais susiduria 
žmogus, turi didelę įtaką vaiko vertybių, kritinio mąstymo, meninio skonio 
ugdymui. Todėl jų kūrėjams tenka didelė atsakomybė už kiekvieną žodį ir 
vaizdą. Rašytojai patinka iššūkis – su mažiau pasakyti daugiau arba leisti 
skaitytojams patiems atrasti atsakymus, pasidaryti išvadas. Taip stengiasi 
vadovautis ir gyvenime – kalba ir kuria tik tada, kai turi ką pasakyti.

info@tikraknyga.lt

Giedrė Rakauskienė   /   LIETUVA

Kaip mes gyvenime 
rūšiuojame žmones? 

Kas būtų, jei mus kas nors 
surūšiuotų ir neleistų 
maišytis vieniems su kitais?

Ar pasielgtum taip pat kaip 
knygiuko mergaitė? Kodėl 
tėtis norėjo surūšiuoti lėles?

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Projektą remia:

Visus Bal� jos šalių autorių knygiukus 
rasite čia: WWW.TINYBOOKS.EU

© Tekstas Giedrė Rakauskienė
© Iliustracijos Kertu Sillaste

v a i k u z e m e . l t

Giedrė Rakauskienė

Kartą į dukros 

kambarį atėjęs 

tėtis pasakė:

– Mieloji, atėjo 

laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Senąsias sudėk į dėžę 
po lova. 

Jos jau nenaudingos. 
Naujoms atnešiu 
naują dėžę. 

Sulūžusias lėles 
išmesime. 

Kartą į dukros 

kambarį atėjęs 

tėtis pasakė:

– Mieloji, atėjo 

laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Leles

savo lėles.laikas susitvarkyti 

savo lėles.

Kertu Sillaste

Tetos dovanotos lėlės – ypatingos. 
Jas susodink ant fotelio. 

Močiutės siūtas skudurinukes kam 
nors padovanosime, tu joms jau 
per didelė.

Mažoms lėlytėms vietos daug 
nereikia, sudėk jas į dėžutę.

O didžiausioms lėlėms reikia atskiro 
pasaulio. Dėk jas į didžiausią dėžę. 
Štai taip jos visos turės savo vietą.

Po kiek laiko sugrįžęs tėtis 
nustebo:
– Kodėl visas lėles sudėjai į 
vieną dėžę?

Po kiek laiko sugrįžęs tėtis 
nustebo:
– Kodėl visas lėles sudėjai į 
vieną dėžę?

Išėjus tėčiui mergaitė paėmė didžiausią 
dėžę ir ėmėsi darbo.

– Tėti, šios lėlės man vienodai 
brangios. Todėl sugalvojau, kad 
visos jos gali būti kartu! Viename 
dideliame pasaulyje.

© Tiny Books from Bal� c Authors, 2021



Triinu Laan   /   ESTIJA

Mažasis Rudis
yra turtingas

Triinu Laan yra kultūros renginių organizatorė, rašytoja ir penkių vaikų mama, 
kuri labiau už viską mėgsta laukinį gyvenimą. Triinu studijavo teisę ir turi 
kultūros vadybos magistro laipsnį. Ji gyvena drauge su trimis jaunesniais 
vaikais, matematiku vyru ir savimi pasitikinčiu katinu ūkyje Estijos pietuose, 
Veru apskrityje. Jos šeimoje šnekamasi veru kalba, kuria kalba 70 000 
žmonių, daugiausia Pietų Estijoje. Todėl ir kelios jos knygos išleistos dviem 
kalbomis – estų ir veru. Triinu istorijos pasakoja apie tai, kad didelių ir mažų, 
gyvųjų ir mirusiųjų bei žmonių ir gyvūnų pasauliai nėra tokie skirtingi, kaip 
dažniausiai manoma. Ji stengiasi rašyti taip, kad skaityti jos knygas būtų 
įdomu ir vaikams, ir jų tėvams, ir mano, kad su vaikais galima kalbėtis ir 
rimtomis bei sunkiomis temomis. 

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/ 
triinulaan8@gmail.com

Gimė 1973 m. Vilniuje. 1990 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 
Grafikos ir dizaino skyrių, 1990–1996 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės 
akademijoje, 2015–2017 m. dalyvavo VDA laipsnio nesuteikiančiose Meno 
terapijos kvalifikacijos kėlimo kursuose. Nuo 1999 m. – Lietuvos dailininkų 
sąjungos narė, surengė 13 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių 
parodų Lietuvoje ir užsienyje. Veda kūrybines dirbtuves, edukacinius 
užsiėmimus, kuruoja parodas. Iliustravo 19 vaikams ir suaugusiesiems skirtų 
knygų, kelių iš jų – ir autorė, ir iliustruotoja. 

Piešiniuose stengiasi pritaikyti naujas išraiškos formas. Jos kūrybos meniniai 
sprendimai ir originalumas buvo pripažinti daugybe apdovanojimų ir prizų. 
Paveikslėlių knyga „skristi“ (2014) įtraukta į IBBY Garbės sąrašą. 

2002, 2009, 2014, 2018 m. – Lietuvos kultūros ministerijos premijos.

IBBY Lietuvos skyriaus garbės narė.

www.facebook.com/ieva.babilaite   
www.instagram.com/ibabilaite/ 
ieva.babilaite@gmail.com

Ieva Babilaitė   /   LIETUVA 

Kas padaro mus turtingus? 
Kokius dar žinai dalykus, 
kurie praturtina?

Kodėl baisu, kai kas nors 
išvyksta gyventi ar dirbti 
kitur?

Ar tau teko ilgam išsiskirti 
su mylimu žmogumi? Kas 
padeda, kai tenka ilgam 
išsiskirti? 

1.

2.

3.

Šios autorės sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Mažasis Rudis 
 yra turtingas

Tiinu Laan 
Ieva Babilaitė

Mažasis Rudis su mama 
ir tėčiu persikėlė į  

kitą mišką.

– Mes per seni kraustytis, –  
atsiduso senelis lapinas. – Be to,  

kas gi pasirūpins mano obelimis?
Močiutė lapė irgi dūsavo: 

– Dabar retai matysime mažąjį Rudį. 
Jis išmoks naujojo miško kalbą ir 

mus pamirš.

Mažasis Rudis iš tiesų greitai išmoko 
svetimo miško kalbą ir galėjo žaisti su 

naujais draugais. Tačiau su mama ir tėčiu 
jis ir toliau šnekėjosi senojo miško kalba.

Jis nenorėjo jos pamiršti.

Mažasis Rudis aplankė 
 savo senelius. Jie ilgai 

glėbesčiavosi su močiute.  
Su seneliu plukdė laivelius.

– Prisiekiu savo gražia puria 
uodega, – vakare džiaugėsi 
močiutė, – tai tikrai tas pats 

mažasis Rudis!

– Aš pats vienas suvalgysiu savo 
sodo obuolius, jei klystu, betgi 

jis dabar tiesiog viena kalba 
turtingesnis, – atsakė senelis.

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia: 
WWW.TINYBOOKS.EU

Projektą remia:

© Tekstas Tiinu Laan
© Iliustracijos Ieva Babilaitė 

© Vertimas Viltarė Mickevičienė
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Indrek Koff   /   ESTIJA

Au!

Indrekas Koffas (gim. 1975) yra rašytojas ir vertėjas. Jis rašo ir vaikams, ir 
suaugusiesiems, bet vis dėlto labiau mėgsta rašyti vaikams, nes jie daug 
mielesni (gali būti, kad jis taip mano dėl to, jog pats turi keturis vaikus). 
Verčia iš prancūzų ir portugalų kalbų į savo gimtąją – estų – kalbą. Indrekas 
yra parašęs devynias knygas vaikams ir keletą pjesių (kartu su savo žmona 
Eva Koff). Jo kūriniuose dažnai skamba vidiniai veikėjų monologai, o įvykiai 
regimi skirtingų veikėjų akimis. Jam patinka aprašyti sudėtingą pasaulį 
su daugybe įvairių supratimų ir požiūrių, kuriame nėra vieno paprasto 
atsakymo – nes juk būtent tokiame pasaulyje, pasak jo, mes ir gyvename.

indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede, arba R. B. (gim. 1984) – iliustratorė, rašytoja, scenografė ir 
iliustracijos meno dėstytoja Latvijos meno akademijoje. Jos kūrybinio darbo 
matymo centre – pasakojimas kaip emocijų matrica, kuri iš vieno žmogaus 
kitam gali perduoti tai, ko tiesiogiai papasakoti neįmanoma. Lakoniška, 
neretai monochromiška iliustracija leidžia menininkei formuoti vientisus ir 
taiklius pasakojimus, tuo pat metu paliekant vietos skaitytojo vaizduotei. 
Rūta sukūrė dvi paveikslėlių knygas vaikams. Už pirmąją iš jų – „Žuvėdrų 
karalienės paslaptis“ – 2018 metais buvo apdovanota Tarptautinio Janio 
Baltvilko vaikų literatūros ir knygos meno premija, nominacija – „Atžalynas“ 
(latv. Jaunaudze). Jos knygos išleistos anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. 
kalbomis. Dideliems ir mažiems kultūros gerbėjams menininkė žinoma ir 
kaip lėlių kūrėja Latvijos lėlių teatro spektakliams „Riteris, kuriam skaudėjo 
dantys“, „Dėdulės Julijaus Kalėdos“ ir kt. 

www.instagram.com/rutabriede/ 
ruta.briede@gmail.com

Rūta Briede   /   LATVIJA

Ar esi sutikęs žmonių, kurie 
šneka kita kalba? 

Kaip susikalbėti, jei nemoki 
kito žmogaus kalbos? 

Ar būna, kad kiti tavęs 
nesupranta? Kaip tada 
jautiesi? 

Kokius tu vartoji žodžius, 
kurių tavo aplinkos žmonės 
nesupranta?

1.

2.

3.

4.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Jānis Joņevs   /   LATVIJA

Anetė ir Morisas

Jānis Joņevas – latvių rašytojas, gimęs 1980 metais Jelgavoje. Mokydamasis 
gimnazijoje, jis pažino pasaulį ir sėmėsi įspūdžių, kuriuos vėliau sėkmingai 
panaudojo savo iki šiol garsiausiame romane „Jelgava 94“. 2013-aisiais 
kūrinys apdovanotas Europos Sąjungos literatūros premija ir išverstas į 
daugelį Europos valstybių kalbų. Knygos motyvais pastatytas vaidybinis 
filmas. Vėliau J. Joņevas studijavo Latvijos kultūros akademijoje ir pradėjo 
veiklą reklamos srityje. Pastaraisiais metais jo kūrybinės galios reiškiasi 
įvairiapusiškai – truputį knygos, truputį teatras ir kinas. Jānis iki šiol 
ieško naujų kelių, taip pat ir užmirštų senųjų. Sėkmingas buvo jo debiutas 
vaikų literatūroje – tai Reinio Pētersono iliustruota knyga „Paslaptinga 
šventė“ (2014). Apsakymų rinkinys „Tigras“ (2020) buvo apdovanotas metų 
geriausio prozos kūrinio premija. Rašytojui patinka kelionės bei paslaptys 
ir gyvenime, ir istorijose.

www.facebook.com/janis.jonevs/ 
janisjonevs@gmail.com 

Jaanas Rõõmus (trumpiau – Rõõmus) yra iliustratorius, kuriam sunku 
išlaikyti vieną stilių. Jis mėgsta eksperimentuoti su įvairiomis technikomis  
ir ieškoti įdomių perspektyvų mėgstamomis temomis, o tai yra architektūra, 
mašinos, gamta, kasdienis gyvenimas, seni žaislai, vaikų žaidimų nameliai  
ir t. t. Dirbdamas jis naudoja ir paprastą plunksną ir rašalą, ir Cintiq 
pieštuką. Jaanas turi Estijos dailės akademijos grafinio dizaino studijų 
bakalauro laipsnį.

www.jaanroomus.com 
jaan.roomus@gmail.com

Jaan Rõõmus   /   ESTIJA

Ką žinai apie žmonių teises? 
Kokių tu turi teisių? 

Kas būtų, jei kas nors atimtų 
iš tavęs teisę kalbėti? 

Kokias teises turi katinai? 

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Anetė ir jos katinas Morisas vienas 
kitam pasakoja savo nuotykius.

Anetė:
– Aš buvau sode.
Katinas:
– Aš buvau po lova.
Anetė:
– Sode mačiau didelį paukštį!

Katinas:
– Po lova mačiau didelį vorą!
Anetė:
– Baik, nepertrauk manęs! Viskas –  
nuo šios akimirkos katinai neturi 
teisės kalbėti!

Morisas įsižeidė ir nutilo.
Anetė kalbėjo toliau:
– Aš norėjau paukščiui parodyti savo 
lėlę. Tačiau negalėjau jos rasti. Kaip 
manai, gal paukštis ją nusinešė? 
Morisai?

Tačiau Morisas tylėjo. Anetei 
tai nepatiko.
– Morisai, prašau kalbėti!
Bet katinas vis tiek tylėjo.
– Morisai, prašau! Tu turi teisę 
kalbėti!

Tada katinas sumurkė ir tarė:
– Tai ir sakau – po lova atradau 
tavo lėlę!

Anetė  
ir Morisas  
Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Projektą remia:

Visus Baltijos šalių autorių 
knygiukus rasite čia:
www.tinybooks.eu

© Tekstas Jānis Joņevs
© Iliustracijos Jaan Rõõmus
© Vertimas Jurgis Banevičius
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Laimutė Varkalaitė   /   LIETUVA

Žvilgsnis į 
žydrąją planetą

Iliustruotoja ir grafikos dizainerė. Nuo gimimo gyvena Rumšiškių miestelyje. 
Apie save kūrėja kalba taip: „Piešinys yra mano kalba, kuria pasakoju apie 
save ir kuriu minčių tiltus su žmonėmis.“ Idėjas paverčia vaizdu naudodama 
tradicines ir skaitmenines grafines technikas, pasirinkdama jas skyrium arba 
kartu. Iliustracijos – tai švari linija, atidumas detalėms, spalvų darna ir gilus 
regimas jausmas. Gamta, žmogus, jų refleksijos ir samplaika yra esminiai  
L. Varkalaitės kūrybinės minties vedliai. Visa savo kūryba ji siekia įkvėpti 
žmogų kasdienos atradimams.

Iliustruotojos kūryba jau buvo pastebėta ir pažymėta daugiau nei 40-yje  
tarptautinių konkursų ar vizualaus meno laukų: Communication Arts 
Illustration Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World 
Illustration Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little 
Hakka international picture book competition, Hiii Illustration, Behance.net 
komandos įvertinimai (Best of behance, Illustration, Character Design, Game 
Design, Photoshop, Photoshop Sketch kategorijose).

www.behance.net/laimutevarkalaite 
varkalaite.laimute@gmail.com

Juhanis Püttseppas gimė Estijoje, Tartu mieste, 1964 metais. 1989 m. 
Tartu universitete įgijo botaniko ekologo specialybę. Dirbo Estijos mokslų 
akademijos Zoologijos ir botanikos institute mokslininku, Tartu vaikų teatro 
direktoriumi ir laikraščio reporteriu. Nuo 2001 m. yra Estijos gyvybės mokslų 
universiteto Gamtos mokslų mokyklos vadovas.

Jam patinka rašyti visai šeimai: „49 metų laikai“ (2003), „Lentgalio Madona“ 
(2009), „Kambariai, pilni lėlių istorijų“ (2011), „Mėnuo kaip auksinis laivas“ 
(2021, išversta ir į latvių kalbą).

Į anglų kalbą yra išversta vaikų knyga „Vyras, kuris prisilietė prie elnio“ 
(2014), į rusų kalbą – „Istorija apie ąžuoliuką, pyktį ir varną“ (2015) ir į rusų 
bei sakartvelų kalbas – „Aš priklausau sau“ (2017).

Juhani Püttsepp   /   ESTIJA

Ar mes turime saugoti mūsų 
planetą? Kodėl? 

Kuo tu gali prisidėti, kad 
Žemėje būtų gera gyventi? 

Kas būtų, jei išnyktų visi 
vilkai arba pienės, uodai?

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Justinas Žilinskas   /   LIETUVA

Du riteriai

Gimė 1974 m. Vilniuje, mokėsi mokykloje su literatūros pakraipa, tačiau studijavo 
teisę. Nors ir tapo teisininku, taip pat yra teisės dėstytojas, profesorius, bet 
nuo pat studentiškų metų nemažai kūrė savo mėgstamą nuotykinę literatūrą, 
ypač fantastiką. Pirmasis J. Žilinsko romanas pasirodė 2003 m., o 2006 m. 
išėjusi mitologinės maginės fantastikos knyga „Gugis – girių kaukas ir žmonių 
draugas“ laimėjo IBBY Lietuvos skyriaus debiuto premiją. Šią sėkmę pakartojo 
ir sustiprino 2017 m. knyga „Kaukas Gugis ir Kerų karas“, kuri apdovanota IBBY 
Lietuvos skyriaus Antrąja premija bei Martyno Vainilaičio premija už geriausią 
kūrinį mitologiniais motyvais. Rašytojo skaitytojų ratas prasideda nuo 10-mečių 
ir keliauja iki pat vyriausių. Temos – istorija, mitologija, fantastika ir, žinoma, 
nuotykis. 

www.justinaszilinskas.lt 
zilinskas.justinas@gmail.com

Reinis Pētersonas (gim. 1981) – plataus spektro iliustratorius ir animacinių filmų 
dailininkas. Baigė Latvijos meno akademijos Vizualiosios komunikacijos skyrių. 
Pirma jo iliustruota knyga išėjo 2007-aisiais. Iš viso dailininkas iliustravo daugiau 
nei 40 knygų ir 20 stalo žaidimų, kurių daugelis pelnė apdovanojimus. Menininkas 
daug kartų apdovanotas Tarptautine Janio Baltvilko vaikų literatūros ir knygos 
meno premija, taip pat nominuotas Hanso Christiano Anderseno ir Astridos 
Lindgren atminimo premijoms. Nuo 2009 metų darbuojasi animacinių filmų srityje. 
2011-aisiais sukūrė autorinį animacinį filmą – anglies technika pieštą filmą 
„Lokys“, dalyvavusį daugiau nei šimte kino festivalių visame pasaulyje, įgijusį 
ir žiūrovų, ir žiuri pripažinimą. Menininkas taip pat dirbo scenografu Latvijos 
lėlių teatre, kurdamas personažus ir scenos apipavidalinimą įvairiems vaikų 
spektakliams. Kiekvienam darbui Reinis randa unikalų vizualų braižą, visuomet 
siekdamas įsisavinti ką nors nauja. 

www.reinispetersons.com

Reinis Pētersons   /   LATVIJA 

Į kurį iš karžygių tu esi 
panašus?

Kokius iššūkius esi patyręs 
ir kokios tavo savybės tau 
labiausiai padėjo? 

Kokias kitokias supergalias 
turi tu, tavo tėvai, draugai, 
seneliai? 

  

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:
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© Tekstas Justinas Žilinskas
© Iliustracijos Reinis Pētersons

Projektą remia:

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia: 
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Kad atgautumėte žiedą iš šarkos vagilės, reikės bent 
5 išminties taškų. Pirmu metimu išmetėte 1, vadinasi, 
iššūkio vykdyti eis Jangomiras. Jis turi 0 išminties 
taškų, bet kitas kauliuko metimas rodo 4. Taigi, 
Jangomiras jau turės 4 išminties taškus (0+4=4). 
Tačiau to neužteks įveikti iššūkį (4<5). Gal kitam 
riteriui pasiseks geriau? Šįsyk išmetėte 2, taigi, 
iššūkio imsis Oldorminas. Jis irgi išmetė 4 taškus, bet 
kadangi jo išmintis yra 3, vadinasi, jis turės 7 taškus 
išminties (3+4=7), ir to užtenka apmulkinti šarką! 
(7>5) Žiedas atgautas, keliaujame toliau!

Purpurinių krokodilų upė
Vikrumas – 7, jėga – 8. 
Du metimai vienam bandymui (vikrumas / jėga) 

Pergalė! Pagaliau upė įveikta.
 Kuriam pasisekė? Užsirašyk!

Mįslių Drakonas
Išmintis – 8, patirtis – 7. 
Du metimai vienam bandymui (išmintis / patirtis). 

Pergalė!  „Šaunūs riteriai, imkite magišką 
kardą, pridėsiantį 2 taškus jėgos!“
Kas laimėjo? Kokiu būdu? Užsirašyk!

Urvinis trolis
Išmintis – 12, patirtis – 13, 
jėga – 12, vikrumas – 16. 
Taisyklių papildymas: paskutinį išbandymą 
riteriai turi įveikti kartu. Kiekvienas riteris 
meta kiekvienai kategorijai, jų rezultatai 
sumuojami. 4 kategorijos, 8 metimai vienam 
bandymui.

TAISYKLĖS

Diskusija: 
Aptark su draugais / tėvais: ar galėjo 
riteriai įveikti šias kliūtis po vieną? Kaip 
jiems pasisekė? Ar mes turėtume nuvertinti 
vyresnius žmones, net jeigu jiems trūksta 
vikrumo ar jėgos?

Kas išgelbės Tamsiojo slėnio 
gyventojus nuo stipraus ir gudraus 
juos kankinančio trolio?! Gal 
Jangomiras – jaunas ir vikrus it 
vilkas – bei Oldorminas – senas, 
bet nepėsčias?!

Du 
riteriai

Vaidmenų žaidimas!

Kelią pastojo upė, pilna alkanų 
purpurinių krokodilų! „Mes juos 
įveiksim!“ – suriko Jangomiras. 
„Tikiuosi...“ – atsiliepė Oldorminas.

O štai ir Mįslių Drakonas. Tik tas, 
kas atspės mįsles, galės toliau keliauti 
– net didžiausia jėga jo nenugalėsi!

Ir štai dvokiantis trolio urvas! 
„Man regis, mes turėtume kautis 
kartu!“ – pasiūlė Oldorminas.sukaukė trolis ir krito. „Aš maniau, 

kad mano jėgos neužteks...“ – 
atsikvėpė Jangomiras. „O aš 
abejojau savo išmintimi!“ – atsiliepė 
Oldorminas. „Bet mes kartu 
laimėjome!“ 
PERGALĖ! 

„Brieauuukkkt!“ –

Jangomiras
Jėga           3
Vikrumas   3
Išmintis      0
Patirtis       1

Oldorminas
Jėga            1
Vikrumas    1
Išmintis       3
Patirtis        5

Jums reikės įprastinio 6 akių kauliuko. Kai 
pasakojime sutiksite iššūkį, pirmiausia meskite 
kauliuką, kad išrinktumėte, kuris riteris mėgins jį 
įveikti. Nelyginiai skaičiai (1, 3, 5) teks Jangomirui, 
o lyginiai (2, 4, 6) – Oldorminui. Tada meskite 
kauliuką, kad gautumėte taškus, kuriuos pridėsite 
prie taškų, kurie riteriui jau priskirti (žr. pirmą 
istorijos puslapį). Tada juos susumuokite ir 
įvertinkite, ar iššūkis įveiktas. Jeigu taip – 
eikite prie kito iššūkio, jei ne – kartokite riterio 
pasirinkimą, ir tada vėl bandykite įveikti iššūkį. Gali 
būti, kad reikės ne vieno karto! Atkreipkite dėmesį, 
kad 3 iššūkio taisyklės – papildytos!

Justinas Žilinskas Reinis Pētersons .

PAVYZDYS



Rasa Bugavičute-Pēce   /   LATVIJA

Rankos, kuriose
gimstama

Rasa Bugavičutė-Pēce (gim. 1988) – latvių dramaturgė, scenaristė ir knygų 
autorė, turinti ir lietuviškų šaknų. 2013 metais ji baigė Latvijos kultūros 
akademiją, kurioje įgijo dramaturgijos bakalauro laipsnį, o 2015-aisiais – du 
magistro laipsnius: kultūros vadybos ir literatūros studijų. Rašytoja nuolatos 
tobulinasi įvairiuose literatūros žanruose, semdamasi naujos patirties 
tarptautiniuose meistriškumo kursuose ir dėstydama dramaturgiją Liepojos 
universitete. Autorės pjesės statomos Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje ir 
Izraelyje. Dainos jos tekstais įtrauktos į Visuotinės dainų šventės repertuarą, 
o naujausia knyga „Berniukas, kuris matė tamsoje“ (2019) apdovanota 
Tarptautine Janio Baltvilko vaikų literatūros ir knygos meno premija, taip pat 
keletu kitų apdovanojimų ir nominacijų.

www.rasaraksta.lv 
rasa.anna.b@gmail.com 

k2rte (tikr. Kärt Einasto) yra Estijos menininkė, atradusi savo kelią į meną 
studijuodama grafinio dizaino bakalaurą ir daug metų dirbdama reklamos 
agentūroje. Iliustravimas yra jos meno visatos tęsinys ir puiki pusiausvyra tarp 
jos giliai nihilistinės ir beviltiškai optimistinės pusių. k2rte semiasi įkvėpimo 
iš kasdienio gyvenimo, didžiųjų mokslinės fantastikos idėjų, gatvės meno ir 
lipdukų kultūros, psichodelinio aštuntojo dešimtmečio ir keistos bei grėsmingos 
gamtos. Iš savo mažos studijos Viljandyje ji dirba užsakovams iš įvairių 
pasaulio šalių ir kurdama iliustracijas, ir grafinio dizaino srityje.

www.instagram.com/k2rte 
www.behance.net/k2rte 
kart.einasto@gmail.com

k2rte   /   ESTIJA

Ką tu norėtum veikti, kai 
suaugsi?

Ką dirba tavo mama, tavo 
tėtis? Kaip būtų, jei jie 
pasikeistų savo darbais?

Ką reiškia turėti geras 
rankas? Gal visų rankos yra 
geros?

Kokią istoriją tu nupieštum 
ant savo rankų?

1.

2.

3.

4.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:



Kotryna Zylė   /   LIETUVA

Skundas

Tai mitologijos temomis rašanti knygų autorė ir iliustruotoja, įvairių 
literatūrinių projektų sumanytoja. Baigė Vilniaus dailės akademiją, grafinio 
dizaino magistrantūrą, yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Autorės knygos 
yra pelniusios įvairių premijų ir apdovanojimų, nominuotos Lietuvos „Metų 
knygos rinkimuose“, IBBY Lietuvos skyriaus apdovanojimuose. Du kūriniai – 
„Didžioji Būtybių knyga“ ir „Sukeistas“ – įtraukti į the White Ravens katalogus. 
Lietuvos vaikai gali džiaugtis pagal autorės knygas pastatytais spektakliais 
„Būtybės“ ir „Milžinas mažylis“.

www.kotrynazyle.lt 
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis (gim. 1988) studijavo vizualiąją komunikaciją Latvijos meno 
akademijoje. Jis aktyviai publikuojasi komiksų kultūros žurnale Kuš! ir kituose 
leidiniuose, organizuoja savilaidą ir yra iliustravęs daugelį vaikiškų knygų, 
įskaitant „Neįvykęs atradimas“. Dailininkas yra ir pastarosios knygos teksto 
autorius. Už šią knygą 2015 metais jis apdovanotas Tarptautinio Janio 
Baltvilko vaikų literatūros ir knygos meno premija, nominacija – „Atžalynas“ 
(latv. Jaunaudze). Knyga buvo išversta ir išleista septyniomis kalbomis.  
M. Zučio iliustracijos žaidžia su knygos funkcija ir dažnai stengiasi rimtus 
dalykus perteikti nerimtomis priemonėmis. 

www.martinszutis.lv 
martins@martinszutis.lv 

Mārtiņš Zutis   /   LATVIJA

Ar priimtum vaiduoklį į darbą? 
Kodėl ne / taip?

Ar gali būti kas nors per 
senas darbui? Kaip manai, 
kodėl dauguma senų žmonių 
nebevaikšto į darbus, o tampa 
pensininkais? 

Kokio amžiaus žmogų 
pavadintum senu? Kokio 
amžiaus žmogų tavo tėvai ar 
seneliai pavadintų senu? 

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Skundas
Visų gyvų  
(ir mirusių) būtybių teisių 
apsaugos tarnybai

Kotryna Zylė           Mārtiņš Zutis

1. Esu per senas 
(787 metai).

2. Neturiu 
raumenų (supuvę  

  po žeme).

3. Prastai atrodau 
(senoviniai rūbai, 
su kuriais buvau 
palaidotas). 

Visai neatsižvelgta  
 į šiai tarnybai 
ITIN tinkamas 
savybes:
 
1. Mane pamatę 
nusikaltėliai 

sustingsta iš  
  baimės.

  Prašau atsižvelgti į 
šį skundą ir nedel- 
 siant išspręs

  Prašau atsižvelgti į 
šį skundą ir nedel- 
siant išspręsti mano 
įdarbinimo klausimą!

Pagarbiai – 
senojo dvaro  
vaiduoklis

2. Persekiodamas 
galiu eiti kiaurai 
sienas.

3. Puikiai matau 
tamsoje.  

4. Esu sukaupęs 
šimtus kartų daugiau 
saugojimo patirties 

nei bet kuris gyvas 
žmogus. 

Praėjusią savaitę buvo 
nedovanotinai atmestas 
mano prašymas užimti 
senojo dvaro sargo 
tarnybos pareigas. 
Nurodytos šios 

pr iežastys:

Visus Baltijos šalių autorių  

knygiukus rasite čia:

WWW.TINYBOOKS.EU

© Tekstas Kotryna Zylė

© Iliustracijos Mārtiņš Zutis

Projektą remia:
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Lina Itagaki   /   LIETUVA
Kas yra Stela?

Tokijo universitete Lina studijavo japonų kalbą ir 2003 m. įgijo tarptautinės 
ekonomikos bakalauro diplomą. Vėliau susidomėjo piešimu ir 2010 m. Vilniaus 
dailės akademijoje baigė grafikos studijas. Dabar ji – laisvai samdoma 
iliustruotoja ir komiksų kūrėja. 

Pirmoji iliustruota knyga – grafinė novelė „Sibiro haiku“ – sulaukė daugybės 
premijų ir įvertinimų Lietuvoje ir užsienyje. Knyga išversta į 13 kalbų, pagal ją 
pastatytas spektaklis ir kuriamas pilnametražis animacinis filmas. 

Vėliau Lina iliustravo knygą vaikams apie Lietuvos istoriją „Vilniaus rūmai ir jų 
šeimininkai“.

2020 m., bendradarbiaudama su Albanijos komunizmo nusikaltimų tyrimo 
institutu, nupiešė komiksą apie žymią Albanijos mokslininkę Sabihą Kasimati, 
nužudytą diktatoriaus Envero Hodžos įsakymu.

Šiemet išleistas naujas Linos pieštas komiksas „Grybo auksas“, pasakojantis 
apie vieną žymiausių XX a. pirmosios pusės lietuvių skulptorių Vincą Grybą.

www.linaitagaki.com  
linaitagaki@gmail.com

Lauris Gundaras (gim. 1958) – dramaturgas, režisierius ir rašytojas, 
sugebantis pasakoti istorijas didesniems ir mažesniems žmonėms. Daugiau 
nei keturiasdešimties pjesių ir scenarijų autorius, statęs spektaklius 
Latvijos ir Estijos teatruose. Jis dramaturgijos dėstytojas, parašęs knygą 
„Dramaturgija, arba Racionalioji poetika“. Lauris pradėjo rašyti savo vaikams 
ir anūkei Lotai, ir būtent ji yra tikrasis trijų knygų serijos apie senelį Valį ir 
anūkę Spindzelę pagrindinis personažas. Apsakymai „Sveikas, Vali!“, „Valio 
balsas“ ir „Valis sugrįžo“ (leidykla „Liels un mazs“) kilę iš netikėtų vaikų 
klausimų suaugusiesiems – kas šį pasaulį suvokia teisingiau? Visos  
L. Gundaro knygos vaikams pelnė apdovanojimų, buvo išverstos į vokiečių, 
rusų ir korėjiečių kalbas.  

www.laurisgundars.lv

Lauris Gundars   /   LATVIJA

Kaip manai, ar gali tėvai ar 
seneliai būti vaikų draugais? 

Ar tau patiktų, jei tavo senelė 
važinėtų riedlente? 

Ką tavo seneliai moka, ko 
nemoka kitų vaikų seneliai? 
Jei neturi senelių, kaip manai, 
kas būtų kieta, jei vyresnio 
amžiaus žmogus mokėtų / 
galėtų daryti?

1.

2.

3.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia:
WWW.TINYBOOKS.EU

 

© Tekstas Lauris Gundars

© Iliustracijos Lina itaGaki

© Vertimas Jurgis Banevičius
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Paulius Norvila   /   LIETUVA

Nosis

Keturių poezijos knygų suaugusiesiems ir vienos paveikslėlių knygos vaikams 
autorius. Stengiasi mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka, o tai tikrai lengva 
turint tris vaikus, kurie niekada nenustygsta vienoje vietoje. Galima sakyti, kad 
būtent jie ir atvedė šį rašytoją ir poetą į vaikų literatūrą. P. Norvilos knyga 
vaikams „Strykt pastrykt!“ (dailininkė Jurga Šulskytė) „Metų knygos rinkimuose“ 
2019 m. buvo atrinkta į geriausių knygų vaikams penketuką bei Nacionaliniame 
vaikų literatūros konkurse 2017 m. laimėjo debiuto premiją.

p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova (Oilikki) gimė Rusijoje, bet pastaraisiais metais gyvena 
ir dirba Taline, Estijoje. Ją įkvepia kelionės, įvairių šalių architektūra, augalija 
ir gyvūnija, bet labiausiai – žmonės. Menininkės stilius magiškas, savitas ir 
originalus bei priverčia žiūrinčiuosius pasinerti į išgalvotus pasaulius ir mėgautis 
tekstūra ir raštuotais atvaizdais. Olgos specializacija – vaikų knygos, raštai 
ir iliustracijos. Jos klientai yra leidykla „Familius“, „Telekanal Yu“, „Eesti Loto“, 
„Harper’s Bazaar“, „M-video“, „AVON USA“.

www.instagram.com/oilikki/ 
skom.olga@gmail.com

Olga Skomorokhova   /   ESTIJA

Ar kada nors kas nors 
šaipėsi iš tavo žaislų, rūbų, 
šukuosenos ar išvaizdos?

Kaip manai, kodėl vaikai ar 
suaugusieji šaiposi iš kitų?

Kas turėtų nuspręsti, kokie 
žaislai vaikams geriausi? 

Ką sakytum, jei kas nors 
pasijuoktų iš tavo žaislų?

1.

2.

3.

4.

Šie autoriai sukūrė 
knygiuką

Klausimai pokalbiui 
su vaiku:

Visus Baltijos šalių autorių knygiukus rasite čia:
WWW.TINYBOOKS.EU

Projektą remia:

© Tekstas Paulius Norvila 
© Iliustracijos Olga Skomorokhova
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Tą rytą berniukas sau žaidė ramus,
Kol sužaibavo, sugriaudė dangus.

Ir NOSIS išlindo! 
Apžvelgusi parką

Nusprendė įvest savo norimą tvarką.

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

NOSIS

Nėra
 jai čia 

vietos! Sakyki 
„sudie“! 

Kas juos sugalvojo?

 Kad greitai nebūtų!

Kol nebeliko nė 
vieno žaisliuko.

– Jei vietos kam 
nors čia nėra – 

 tai tik 
tau!

– Stora ir 

pavargus 
tavoji varlė!

O rožinę mešką?

Taip NOSIS burbėjo, vis kišosi, sukos,Berniukas supyko! Ir pagaliau:

Kvadratinį
 liūtą?


