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AUTORIAI
(iliustruotojai ir rašytojai)





Lina Žutautė „Kakė Makė ir Netvarkos 
nykštukas“, Alma Littera, 2010

"Kakė Makė ir netvarkos 
nykštukas",

2010 m. IBBY Lietuva jai suteikė 
geriausios metų knygos 

mažiausiems skaitytojams titulą.



Pirmoji tylioji knyga 
nepriklausomoje 
Lietuvoje, Tikra knyga, 
2018

Lina Dūdaitė Ieva Babilaitė



Kotryna Zylė

Visas šias knygas išleido "Aukso žuvys"



Aušra Kiudulaitė Evelina Daciūtė „The Fox on the Swing“ („Laimė yra 
lapė“), Tikra knyga, 2016 
Batchelderio apdovanojimas 2019 m. 
(Amerikos bibliotekų asociacija. 
Skirta knygoms, išleistoms ne JAV ir 
išverstoms į anglų kalbą).



Rasa Jančiauskaitė

Bolonijos knygų mugės vizualinis 
identitetas 2020 



Jurga Vilė Lina Itagaki Sibiro Haiku, Aukso žuvys, 2017



Tomas Dirgėla



Marius Marcinkevičius



LEIDĖJAI





Est. 2010
Est. 2014

Est. 2016





Kūrybiniai konkursai

„Leidykla "Alma littera" organizuoja du literatūrinius konkursus 
rašytojams ir (arba) iliustruotojams:

Nuo 2014 m. - knygų paaugliams konkursas (pagrindinis prizas 2900 
Eur).

Nuo 2021 m. - konkursas knygoms 0-12 m. vaikams kurti (pagrindinis 
prizas 2900 Eur).



SKAITYMO 
SKATINIMAS



• Valstybinės ir vietinės institucijos - bibliotekos, muziejai ir mokyklos.

• Nevyriausybinės organizacijos - asociacijos, fondai, kitos NVO.



Bibliotekos

• Nacionalinė biblioteka, apskričių bibliotekos, regionų 
bibliotekos, miestų bibliotekos, specializuotos bibliotekos 
(regos negalią turintiems žmonėms).

• Specialios skaityklos vaikams arba ištisi vaikų literatūros 
skyriai.

• Nacionalinės ar vietinės skaitymo skatinimo kampanijos / 
programos.



Knygų mugės rajonų bibliotekose

• Klaipėdos rajono Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka -
organizuoja 6 metus.

• Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka -
organizuoja 9 metus

• Specialioji renginių programa vaikams, vaikų knygų leidėjai.



Nacionaliniai skaitymo skatinimo 
projektai

asara su knyga. 
Šešeri metai, labai 
populiarus (11 tūkst. 
sekėjų Facebooke), 
turi perskaityti 5 
knygas tam tikra 
tema, dalyvauti 
konkurse. 
Organizuoja Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, 
Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio apskričių 
bibliotekos.

Skatina skaityti kartu su 
tėvais. įtraukia įžymybes, 
įtakingus žmones. 
Organizuoja gyvus ir 
internetinius renginius. 
Organizuoja Nacionalinė 
biblioteka.

Pagal tarptautinę patirtį. Programa 
kiekvienam naujagimiui dovanoja 
knygą ir mokomąją medžiagą. 
Organizuoja Nacionalinė 
biblioteka.



Vietiniai skaitymo skatinimo projektai

"Skaitymo festivalis" - renginių 
programa, į kurią buvo įtraukta ir vaikų 
sekcija. Nuo 2017 m. organizuoja 
Vilniaus rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka. Vasara knygų terasoje. Jonavos 

viešoji biblioteka.



NVO vykdomos skaitymo skatinimo 
programos



IBBY Lietuva(www.ibbylietuva.lt)

• Organizuoja Tarptautinės vaikų knygos dienos šventę (balandžio 2 d.), 
kurios metu apdovanojami žymiausi vaikų knygų autoriai ir iliustruotojai, 
aptariami praėjusių metų vaikų knygų pasaulio įvykiai.

• Nuo 1994 m. leidžia ketvirtinį žurnalą "Rubinaitis" apie vaikų knygas, 
skirtą mokytojams, bibliotekininkams, literatūros tyrinėtojams, rašytojams, 
iliustruotojams, leidėjams, tėvams ir mokiniams. 



Labdaros fondas “Švieskime vaikus” 
(www.svieskimevaikus.lt)
• Prieštaringas, politinis.

• Organizuoja nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Dideliu 
tiražu (13 tūkst. egz.) išleidžia nugalėtojų (3 pirmosios vietos) 
knygas ir dovanoja jas bibliotekoms. 



Skaitymo skatinimo programa „Vaikų 
žemė” (www.vaikuzeme.lt)
• Darbas su vaikais įvairiose aplinkose - šeimoje, mokykloje, diasporos 

bendruomenėse.

• Darbas su vaikų literatūros sektoriumi (autoriais, leidėjais, 
bibliotekomis, kitomis organizacijomis).

• Darbas su platesne švietimo ir kultūros bendruomene.

• Paremta šiais principais:

• Įtraukimas ir atstovavimas

• Tarptautinis požiūris

• Tarpdisciplininis požiūris



Vaikų literatūros festivaliai

Vaikų knygų sala Nuotykiai laukinėje gamtoje



Mažos knygelės

• www.knygiukai.lt – 55 autorių (rašytojų ir iliustratorių) 
bendradarbiavimo projektas. Rezultatas - 37 mažytės knygelės.

• www.tinybooks.eu – 36 autorių iš LT, LV, EE bendradarbiavimo 
projektas. Rezultatas - 18 mažų knygelių įvairiomis žmogaus 
teisių temomis.

http://www.knygiukai.lt/
http://www.tinybooks.eu/




PARAMOS SCHEMOS



Lietuvos kultūros taryba(www.ltkt.lt)

• Teikia teritorinį ir programinį finansavimą visuomeninėms ir 
NVO organizacijoms.

• Literatūros sritis;

• Vaikų ir jaunimo programa (250 000 eurų pagal paskutinį 
kvietimą) 



Lietuvos kultūros institutas 
(www.lithuanianculture.lt) 

• Vertimo dotacijų programa;

• Lietuvos kultūros skatinimo programa;

• Studijų vizitų programa;

• Vilniaus knygų mugė;

• Programa "Kūrybiška Europa"

http://www.lithuanianculture.lt/


Kultūros pasas (www.kulturospasas.lt)  

• Švietimo ir kultūros ministerijų bendradarbiavimo projektas;

• Įvairių kultūrinės edukacijos veiklų, kurias mokyklos gali 
pasirinkti ir dalyvauti, rinkinys. Išlaidas padengia valstybė. 

http://www.kulturospasas.lt/


Kas pasikeitė?
• Nuo nacionalinio iki tarptautinio. Iliustruotojų konkursai, knygų 

mugės, vertimai, tarptautiniai apdovanojimai;
• Nuo pasitikėjimo "saugiais" autoriais iki naujų talentų paieškos;
• Nuo formalaus bendravimo su auditorija prie neformalaus ir 

kūrybiško;
• Nuo vieno medijos modelio prie tarpdisciplininio požiūrio;
• Nuo individualių iniciatyvų iki nacionalinių ir tarptautinių projektų;

• Geresnis švietimas skaitymo svarbos klausimais;
• Lengviau prieinama informacija apie skaitymą ir knygas;
• Knygų temų, stilių, žanrų įvairovė;
• Literatūros ir skaitymo skatinimo renginių įvairovė.


