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AUTORZY
(ilustratorzy i pisarze)





Lina Žutautė "Kakė Makė i krasnolud 
z bałaganu", Alma Littera, 2010

„Kake Make i Elf z Mess,
W 2010 r. IBBY Litwa przyznała jej 

tytuł Najlepszej książki roku dla 
najmłodszych czytelników. .



Pierwsza cicha książka 
w niepodległej Litwie, 
Tikra knyga, 2018

Lina Dūdaitė Ieva Babilaitė



Kotryna Zylė

Wszystkie książki wydane przez "Aukso 
žuvys"



Aušra Kiudulaitė Evelina Daciūtė „ The Fox on the Swing" ("Laimė yra 
lapė"), Tikra knyga, 2016. Nagroda 
Batcheldera w 2019 roku (American 
Library Association. Dla książek 
pochodzących spoza USA, a 
przetłumaczonych na język 
angielski).



Rasa Jančiauskaitė

Targi Książki Bolognia, identyfikacja wizualna 2020



Jurga Vilė Lina Itagaki Siberian Haiku, Aukso žuvys, 2017



Tomas Dirgėla



Marius Marcinkevičius



WYDAWCY





Est. 2010
Est. 2014

Est. 2016





Konkursy kreatywne

„Wydawnictwo Alma littera” organizuje dwa konkursy literackie dla 
pisarzy/ilustratorów:

▪ Od 2014 – konkurs na książki dla młodzieży (nagroda główna 2900 
Eur).

▪ Od 2021 – konkurs na tworzenie książek dla dzieci w wieku 0-12 lat. 
dzieci (nagroda główna 2900 Eur).



PROMOCJA 
CZYTELNICTWA



• Instytucje państwowe i samorządowe - biblioteki, muzea, szkoły.

• Organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje 
pozarządowe.



Biblioteki

• Biblioteka Narodowa, biblioteki powiatowe, biblioteki 
regionalne, biblioteki miejskie, biblioteki specjalistyczne (dla 
osób z wadami wzroku).

• Specjalne czytelnie dla dzieci lub całe wydziały literatury 
dziecięcej.

• Krajowe lub lokalne kampanie/programy promujące 
czytelnictwo.



Targi książki w bibliotekach 
powiatowych

• Biblioteka publiczna Ieva Simonaitytė w Kłajpedzie –

organizuje od 6 lat.

• Biblioteka publiczna Povilas Višinskis w Szawlach – organizuje 

od 9 lat

• Specjalny program wydarzeń dla dzieci, wydawców książek dla 

dzieci.



Krajowe projekty promocji czytelnictwa

Lato z książką. Sześć 
lat, bardzo popularny 
(11k obserwujących na 
Facebooku), musi 
przeczytać 5 książek 
na określony temat, 
wziąć udział w 
konkursie. 
Organizowane przez 
biblioteki rejonowe w 
Wilnie, Kownie, 
Kłajpedzie, Szawlach, 
Poniewieżu.

Promuje czytanie z ojcami. 
Angażuje celebrytów, 
wpływowych ludzi. 
Organizuje życie i 
wydarzenia online. 
Organizowany przez 
Bibliotekę Narodową.

Realizowany w oparciu o 
międzynarodowe doświadczenie. 
W Programie matka dostaje 
prezent dla nowo narodzonego 
dziecka – książkę i materiały 
edukacyjne. Organizowany jest 
przez Bibliotekę Narodową.



Lokalne projekty promocji czytelnictwa

"Festiwal czytania" - program 
wydarzeń, który obejmował również 
sekcję dla dzieci. Organizowany przez 
Wileńską Bibliotekę Okręgową od 2017 
roku. Lato na tarasie książki. Biblioteka 

publiczna Jonava.



Programy promocji czytelnictwa 
realizowane przez organizacji 
pozarządowych NGO



IBBY Lithuania (www.ibbylietuva.lt)
• Organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci           

(2 kwietnia), podczas których nagradzani są najwybitniejsi autorzy          
i ilustratorzy książek dla dzieci, a poprzedni rok w świecie książki dla 
dzieci omawiany.

• Wydaje kwartalnik "Rubinaitis" o książkach dla dzieci dla nauczycieli, 
bibliotekarzy, literaturoznawców, pisarzy, ilustratorów, wydawców, 
rodziców i uczniów od 1994 roku.



Fundacja Charytatywna "Edukacja 
Dzieci” (www.svieskimevaikus.lt)

• Kontrowersyjne, polityczne.

• Organizuje ogólnopolski konkurs literatury dziecięcej. Wydaje 
książki zwycięzców (3 pierwsze miejsca) w dużych ilościach (13 
tys.) i przekazuje je w prezencie bibliotekom. 



Program promocji czytelnictwa „Świat 
dzieci” (www.vaikuzeme.lt)
• Praca z dziećmi w różnych kontekstach – rodzinnych, szkolnych, 

diaspory.

• Praca z branżą literatury dziecięcej (autorzy, wydawcy, 
biblioteki, inne organizacje).

• Praca z szerszą społecznością edukacyjną i kulturalną.
W oparciu o następujące zasady:

• Inkluzywność i reprezentacja

• Podejście międzynarodowe

• Podejście interdyscyplinarne



Festiwale literatury dziecięcej

Wyspa Książek dla Dzieci Przygody na wolności



Małe książeczki

• www.knygiukai.lt – projekt współpracy 55 autorów (pisarzy i 
ilustratorów). Wynik – 37 maleńkich książeczek.

• www.tinybooks.eu – projekt współpracy 36 autorów z LT, LV, 
EE. Rezultat – 18 maleńkich książek na różne tematy związane 
z prawami człowieka. 

•

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




SYSTEMY WSPARCIA



Litewska Rada Kultury (www.ltkt.lt)

• Zapewnia finansowanie obszaru i programu organizacjom 
publicznym i pozarządowym.

• Obszar literatury;

• Program dla dzieci i młodzieży (250 000 euro - ostatni 
dzwonek) 



Litewski Instytut Kultury 
(www.lithuanianculture.lt) 

• Program grantów tłumaczeniowych;

• Program Promocji Kultury Litewskiej;

• Program wizyt studyjnych;

• Wileńskie Targi Książki;

• Program "Kreatywna Europa”.

http://www.lithuanianculture.lt/


Kultūros pasas/Paszport kulturowy 
(www.kulturospasas.lt)  

• Projekt współpracy między Ministerstwami Edukacji i Kultury;

• Zbiór różnych działań z zakresu edukacji kulturalnej, z których 
szkoły mogą wybierać i w których mogą uczestniczyć. Wydatki 
pokrywane są przez państwo. 

http://www.kulturospasas.lt/


Co się zmieniło?
• Od krajowych do międzynarodowych. Konkursy ilustratorów, targi 

książki, tłumaczenia, nagrody międzynarodowe;
• Od polegania na "bezpiecznych" autorach po poszukiwanie nowych 

talentów;
• Od formalnej interakcji z publicznością po nieformalną i kreatywną;
• Od jednego podejścia medialnego do podejścia interdyscyplinarnego;
• Od indywidualnych inicjatyw po projekty krajowe i międzynarodowe;

✓Lepsza edukacja na temat znaczenia czytania;
✓Łatwiej dostępne informacje o czytaniu i książkach;
✓Różnorodność tematów książek, stylów, gatunków;
✓Różnorodność w wydarzeniach promujących literaturę i czytelnictwo.


