Gruodžio 7 d., penktadienis
10:00–18:00, Knygų uostas

Vaikų ir jaunimo knygų mugė
Dalyvauja 14 leidyklų ir 2 nepriklausomi knygynai.
18:30, Didžioji salė (Kapitonų žemė)

FESTIVALIO ATIDARYMAS
Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos įteikimas vaikų knygų kūrėjams.
Šiuolaikinio cirko artistės Marijos Baranauskaitės interaktyvus pasirodymas
„Sofos projektas“.
19:20, Didžioji salė (Kapitonų žemė)

KNYGŲ VEIKĖJŲ KARNAVALAS
Knygų veikėjų kostiumų konkursas. Pagrindinis prizas – kelionė dviems į Astrid
Lindgren muziejų „Junibacken“ Stokholme (Švedija). Prizo steigėjai – Vilniaus miesto
savivaldybė ir kelionių agentūra „Yes Travel“.
Rašytojų ir iliustratorių muzikinės grupės „Knygų vaikai“ premjera! Seni šlageriai
dar niekada neskambėjo taip originaliai.

Gruodžio 8 d., šeštadienis
10:00–18:00, Knygų uostas

Vaikų ir jaunimo knygų mugė
Dalyvauja 14 leidyklų ir 2 nepriklausomi knygynai.
10:3–018:30, Kapitonų žemė

Vaikų knygos konferencija
Informacija ir registracija: www.facebook.com/vaikuknygoskonferencija
10:00–18:00, Fantazijos įlanka

11:00–12:00, Krabų krantas

Pasakų rytmetys ir dirbtuvėlės pagal knygą
„Kuriame pasaką su aktore Kristina Savickyte“
Kristina seks pasakas kartu su visa auditorija ir dalinsis, kaip žaismingai sekti
pasakas namie. Kartu gaminsime skalbinių segtukų lėlytes ir iškart jas išbandysime
sekdami pasaką.
Skirta tėveliams ir 3-6 metų vaikams. Vietų skaičius – iki 25 šeimų. Dalyvaus
pirmi atėję.
11:00–11:45, Jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI
Susitikimas su knygos „Draugystė ant straublio galo“ autoriais – rašytoju Mariumi
Marcinekvičiumi ir dailininke Aušra Kiudulaite. Veda vaikų literatūros specialistė
Inga Mitunavičiūtė.
Skirta tėveliams ir 4-7 metų vaikams.
12.15–13.15, Vaikų laivas

Kūrybinės dirbtuvės „Tipografija“
Kūrybinėse dirbtuvėse kursime asmeninius ir grupinius pasisakymus. Naudosime
lenkų plakatistės, dizainerės ir iliustruotojos Malgorzatos Gurowskos specialiai
tam sukurtas kaladėles – antspaudus. Jie susidėlios į formas, grafinius vaizdinius,
stebinančius žodinius – vizualinius pasisakymus iš rašto, vaizdo bei abstrakcijos
sankirtos.
Skirta 7-12 metų vaikams. Dirbtuvės vyks lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

Kūrybinės dirbtuvės „Vaizduotės žodynas“
Moki lietuvių ir/ar lenkų kalbą? Taip/ne? Puiku! Kartu ieškosime, kursime, piešime
naujas žodžių reikšmes. Dirbtuves ves knygų vaikams autorė-iliustruotoja, grafikos
dizainerė Patricija Bliuj-Stodulska.
Skirta 7-12 metų vaikams. Dirbtuvės vyks lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
Abi dirbtuvės vyksta edukacinės grafikos ir iliustracijų parodos „Ilgiausių metų
Ą ir Ę!“ | „Sto lat Ą I Ę!“ rėmuose. Kviečiame aplankyti parodą Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykloje iki
gruodžio 9 d. 18 val.

žaidimų stovykla

12:15–13:15, Krabų krantas

11:00–12:00, Vaikų laivas

Beno Bėranto ir Vilijos Kvieskaitės knygos „Baubaimė“
pristatymas ir kūrybinės dirbtuvėlės

KNYGOS PREMJERA! Ievos Babilaitės „(Ne)Vienas“
Kviečiame į pirmos Lietuvoje bežodės knygos pristatymą ir kūrybines dirbtuves.
Knygos autorė – dailininkė ir iliustratorė Ieva Babilaitė. Knygoje pasakojama mažo,
vienišo varniuko istorija. Apie jo norą susirasti draugą, apie vienatvę, liūdesį ir
skausmą. Apie tai, koks pasaulis gražus, kai turi su kuo juo dalintis.
Skirta 6-9 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.

Išduosim paslaptį. Visi ko nors bijo! O ko bijo mažųjų skaitytojų pamėgti veikėjai
voveriukas Tiklis ir varniukas Kirnis? Tai sužinosime pavartę paveikslėlių knygą
„Baubaimė“ ir pasigaminsime tamsoje šviečiančius apuokus, kad būtų drąsiau.
Skirta 5-7 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.

12:00–13:00, Jauti šviesą?

14:15–15:15, Jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI

KNYGOS PREMJERA! Joy Cowley ir Gavin Bishop knygos
„Gyvatė ir Driežas“ pristatymas

Susitikimas su mylimiausia vaikų poete Violeta Palčinskaite ir jos eilėraščių knygos
„Eilėraščiai iš namų“ pristatymas. Linguosim pagal Dainiaus Kazlausko dainas ir
kalbėsimės apie vaikų poeziją! Renginį veda leidyklos „Tyto Alba“ vadovė Lolita
Varanavičienė.
Skirta 7-12 metų vaikams ir visiems suaugusiems.

13:15–14:00, Jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI
Susitikimas ir kūrybinės dirbtuvės su knygos „Klampynių kronikos“ autore Neringa
Vaitkute. Veda vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė.
Skirta 8-12 metų vaikams ir visiems suaugusiems.
13:30–14:30, Vaikų laivas

Mariaus Marcinkevičiaus parašytos ir Linos Dūdaitės
iliustruotos knygos „Sivužas“ pristatymas
Kai paršelis ir karvė vieną žiemos rytą susiruošė pačiuožinėti, tikrai negalvojo apie
tai, kad susipažins su keistu padaru, gyvenančiu po ledu. Kas jis toks ir ko jam
reikia iš paršelio ir karvės, sužinosite užsukę į knygos pristatymą, kuriame dalyvaus
knygos autoriai ir aktorė Daiva Rudytė.
Skirta 6-8 metų vaikams.
13:30–14:30, Krabų krantas

knygos premjera! Tomo Dirgėlos knygos
„Apie raganos Šiokiostokios vaikus“ pristatymas
Būna vaikų šiokių, būna ir tokių, bet raganos Šiokiostokios vaikai yra ir šiokie, ir
tokie. Bandydami įveikti vaikiškas bėdas bėdeles jie stengiasi per daug nebijoti,
per daug nenorėti ir kitaip įveikti save. Ištraukos ir dainos drauge su linksmiausiu
pasaulyje rašytojo ir aktoriaus duetu - Tomu Dirgėla ir Giedriumi Arbačiausku!
Skirta 7-9 metų vaikams.
13.30–14.30, Spalvų upė

Kūrybinės dirbtuvės su knygų dailininke Alina Šurnaite
Alina skaitys ištraukas iš savo knygos „Myliu Tave, triušiuk“ ir drauge kursime vieną
iš knygos veikėjų.
Skirta 3-6 metų vaikams.

14:00–15:00, Džiunglių teatras

KNYGOS PREMJERA! Virgio Malčiaus knygos
„Nepaprasta Mykolo diena“ pristatymas
Drauge su knygos autoriumi V. Malčiumi, asistentu Vincentu Malčiumi (7 m.) ir
aktore Žana Jablonskyte-Gudaitiene bandysime išsiaiškinti, su kokiais padarėliais –
Kojinium, Triokšlium, Dantuliu, Terliukiu ir kitais – susiduria vaikai? Ir kursim naują
personažą, kuris neduoda ramybės!
Skirta 5-8 metų vaikams.

Vertėjas Viltaras Alksnėnas papasakos apie įdomią pažintį su šios knygos autore,
gyvenančia Naujojoje Zelandijoje, o „Teatriuko“ aktoriai suvaidins sceną iš Gyvatės
ir Driežo nuotykių. Dalyvauja vaikų Literatūros tyrinėtojas, profesorius Kęstutis
Urba.
Skirta 6-9 metų vaikams ir visiems suaugusiems.
14:45–15:45, Vaikų laivas

KNYGOS PREMJERA! Dirbtuvėlės ir knygos
„Kas tas Asis?“ pristatymas
Susipažinkime su paršiuku Asiu ir padėkime jam keliauti kartu su knygos autore
Rita Latvėnaite ir dailininke Ieva Babilaite.
Skirta 6-8 metų vaikams.
14:45–15:45, Krabų krantas

KNYGOS PREMJERA! Virgio Šidlausko knygos „Slaptoji
Kornelijaus Van Drebelio misija“ pristatymas
Pasiskirstę knygos herojų vaidmenimis drauge su knygos autoriumi mėginsime
atskleisti, kas toji mįslingoji slaptoji „Kornelijaus van Drebelio misija“. Ieškosime
atsakymų į svarbius gyvenimo klausimus ir patys tapsime istorijos veikėjais.
Skirta 7-10 metų vaikams.
15:00-16:00, Spalvų upė

Knygų šalis pristato: Ieva Naginskaitė
„Ką padarė žirklės“ (1961, 2018)
Knygų šalies kūrybinės valandos metu dalyviai kviečiami pasidžiaugti judančių
paveikėllių knygų istorija ir pirmąja tokio pobūdžio knyga, išleista Lietuvoje dar
1961 m. Susitikimo metu ir Tu galėsi sukurti savo judančių vaizdų knygą.
Skirta vaikams nuo 8 metų ir visiems suaugusiems. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus
pirmi atėję.
15:15–16:15, Džiunglių teatras

Pasakotojos iš Norvegijos Ivanir Sibylla Hasson
cirko įkvėptas pasirodymas „Užjūrių paukštis“
Po pasirodymo vyks cirko ir istorijų pasakojimo dirbtuvės. Registracija į dirbtuves
https://goo.gl/forms/cm76ClSnBAsO3muj1
9-11 metų vaikams. Renginys anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

15:30–16:15, Jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI
Susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinytė ir knygos „Verksnių klubas“ pristatymas.
Veda vaikų literatūros specialistė Inga Mitunavičiūtė.
Skirta 13-16 metų jaunimui ir visiems suaugusiems.
16:00–17:00, Vaikų laivas

Domas ir Tomas. Virėjos Irenos protmūšis
Sukurtas tikriems Domo ir Tomo gerbėjams, bet tinkamas ir detektyvams
mėgėjams. Galėsite laimėti prizų ir susipažinti su naujausia šauniųjų detektyvų byla!
Skirta 8-12 metų vaikams.
16:00–17:30, Krabų krantas

Jaunųjų rašytojų mentorystės konkurso
„Mano knyga bus!“ finalas
Konkurso dalyviai pristatys savo kūrybą, o kviestiniai svečiai papasakos apie
tai, kaip išleisti knygą Lietuvoje bei alternatyvius leidybos būdus. Daugiau apie
konkursą sužinosite apsilankę https://bit.ly/2NMfip6
Skirta visiems.
16:15–17:00, Jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI
Susitikimas su rašytoju Justinu Žilinsku ir knygos „Kaukas Gugis ir kerų karas“
pristatymas. Veda vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė.
Skirta 9-12 metų vaikams ir visiems suaugusiems.
16:45–17:30, Džiunglių teatras

PREMJERA! Dainos iš spektaklio „Būtybės“
Vėjai atpučia į Vaikų žemę naujas dainas iš ką tik pasirodžiusio spektaklio
„Būtybės“, pagal Kotrynos Zylės knygą „Didžioji būtybių knyga“. Austėja ir
Meda papasakos apie tuos, kuriuos sutikti gali tik jei tiki, o kai sutinki, prasideda
nuotykiai.
Skirta 6-8 metų vaikams.
17:15–18:15, Vaikų krantas

KNYGOS PREMJERA! Asta Gricė „Bebriukas Benas“
Susipažinę su Bebriuku Benu ir kitais Bebraičių gyventojais, vaikai pasigamins po
durų pakabuką. Juk smagu, kai tavo kambaryje tyliai „kurkia“ linksma varlytė.
Dalyvauja knygos autorė.
Skirta 6-8 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.

Gruodžio 9 d., sekmadienis
10:00–18:00, Knygų uostas

Vaikų ir jaunimo knygų mugė
Dalyvauja 14 leidyklų ir 2 nepriklausomi knygynai.
10:00–18:00, Fantazijos įlanka

žaidimų stovykla
Kur veža knygos? Atrask kartu su Knygon.lt ir laimėk Lietuvon.lt žemėlapį
vaikams!
10:30–12:00, Kino teatras „Pasaka“

EDUKACINĖ PREMJERA! Animacinio filmuko „Šokliukė ir
Kalėdų eglutė“ peržiūra ir animacijos dirbtuvės su
Emile Maigyte
Vaivorykštės skersgatvyje visi labai džiaugiasi: laikas puošti Kalėdų eglutę. Tačiau,
kai senasis medelis sulūžta, jiems reikia naujo. Draugai negali nuspręsti, kokia
eglutė jiems tiktų: maža ar didelė, vešli ar reta. Ar jiems pavyks susitarti?
DĖMESIO. Filmuko peržiūra vyks kino teatro „Pasaka“ mažojoje salėje. Į peržiūrą
registruotis nereikia. Tačiau vietų skaičius animacijos dirbtuvėse ribotas, būtina
registracija https://goo.gl/forms/0q5G9W858g4qVxtB3
Filmukas skirtas 3-7 metų vaikams, dirbtuvės 5-7 metų vaikams.
11:30–12:30, Vaikų laivas

Ateikite patirti nuotykių su knygos „Kibiras Čarlis ir pelė
Pupelė“ autore ir iliustratore Eidvile Viktorija Buožyte
Susipažinsite su knygos veikėjais, pasikalbėsite apie knygas, gaminsite mielas
pelytes ir fotografuosimės su Čarliu.
Skirta 5-7 m. vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.
11:30–12:30, Krabų krantas

Knygos „Atvirkštukai“ pristatymas su autoriumi
Mariumi Marcinkevičium ir aktore Daiva Rudyte
Ar pažįstate keistą šeimą, neturinčią vardų ir gyvenančią aukštyn kojom
apverstame namelyje? Ne? Tuomet kviečiame į pasimatymą su Atvirkštukų šeima!
Skirta 6-8 metų vaikams.
11:30–12:30, Džiunglių teatras

„Vėjų teatro“ koncertas „Vėjai švilpia apie ausis,
žuvis ir mamą“
Pagal M. Marcinkevičiaus eiles iš knygos „Maži eilėraščiai mažiems“.
Skirta 3-5 metų vaikams.

11.30–12.15, Jauti šviesą?

12:45–13:45, Fantazijos įlanka

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI

Paauglio pasaulis Vytauto Key Knygoje „Dovis prieš Dovį“

Susitikimas su poete Daiva Čepauskaite ir knygos „Baisiai gražūs eilėraščiai“
pristatymas. Veda vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė.
Skirta 8-12 metų vaikams ir visiems suaugusiems.

Susitikimas ir pokalbis su ką tik knygų lentynose pasirodžiusios knygos paaugliams
autoriumi – apie kūrybą paaugliams, į savarankišką pasaulį žengiančių jaunų
žmonių problemas ir pačią knygą.
Skirta jaunimui nuo 14 metų ir visiems suaugusiems.

11:30–12:30, Fantazijos įlanka

Kūrybinės dirbtuvės „Žvėrys ieško istorijos“ su Rita Art-i
Drauge su scenografe ir programos „Renkuosi mokyti!“ mokytoja Rita Urbonaite
kviečiame kurti. Dirbtuvių metu pasigaminsime žvėrelius ir rašysime istorijas.
Skirta 9-11 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.
12:30–13:15, jauti šviesą?

METŲ KNYGOS PENKETUKŲ PRISTATYMAI
Susitikimas su rašytoja Jurga Vile ir iliustratore Lina Itagaki. Knygos „Sibiro haiku
pristatymas“. Veda vaikų literatūros specialistė Inga Mitunavičiūtė.
Skirta 8-12 metų vaikams ir visiems suaugusiems.
12:45–13:45, Vaikų laivas

Benas Adatėlė ir draugai
Benas Adatėlė kviečia susipažinti! Linksmiausias pasaulyje duetas – rašytojas
Tomas Dirgėla ir aktorius Giedrius Arbačiauskas – skaitys ištraukas iš knygos
„Benas sapnų siuvėjas“ ir trauks Beno ir jo draugų – Luko Šiaudelio, Domo ir
Tomo – dainas!
Skirta 8-12 metų vaikams.
12:45–13:45, DŽIUNGLIŲ TEATRAS

Vėžlinėjimai. Gyčio Norvilo knygos „Vėžlys Dūmas“
pristatymas
Rašytojas Gytis Norvilas ir dailininkė Kristina Norvilaitė atskleis vėžlio Dūmo
gyvenimo paslaptis ir papasakos, kaip gimė knyga. Vaikų laukia smagus
susitikimas su knygos dailininke, kurio metu bus gaminami skirtukai knygai.
Skirta 8-11 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.
12:45–13:45, KRABŲ KRANTAS

Muzikinis spektaklis „Kartą gyveno katinas“
30-metį švenčianti ankstyvojo meninio ugdymo mokyklėlė „Strazdanėlės“ drauge
su leidykla „Muzikija“ kviečia užuosti, išgirsti, pamatyti, pačiupinėti ir pažaisti
pasaką.
Skirta 5-8 metų vaikams.

14:00–15:00, Vaikų laivas

Knygos „Maži eilėraščiai mažiems“ pristatymas
Visa vaikystė skamba kaip eilėraštis... Todėl klausysimės eilėraščių iš naujos
knygos, mokinsimės dainelių ir kursime kursime kursime. Šį kartą sodininko
pirštinės taps linksmais personažais, kurie bus filmuojami ir taps nuotaikingo
filmuko dalyviais.
Skirta 4-7 metų vaikams.
14:00–15:00, Džiunglių teatras

„Apie žmogų suaugusiais antakiais“. kursime kartu
su A. Jurašiaus knygos „Naktis su raktininku“
dailininke Greta Alice
Aido Jurašiaus knygoje „Naktis su raktininku“ gyvena žmogus suaugusiais
antakiais, kuris gali sugrąžinti sveikatą sergančiajam. Knygos dailininkė Greta Alice
padės kiekvienam vaikui pasidaryti tokį personažą ir jo istoriją sudėti į komiksų
knygelę, kad ligai užklupus, turėtų po ranka.
Skirta 9-11 metų vaikams. Vietų skaičius ribotas. Dalyvaus pirmi atėję.
14.00–15.00, Krabų krantas

Apie svajones, keičiančias pasaulį. Susitikimas su
visuomenininke Ieva Krivickaite ir atlikėja Migloko
Antrosios knygos „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“ dalies pristatymas
ir įkvepiantis pokalbis!
Skirta 10-15 metų jaunimui ir visiems suaugusiems.
15.15–16.15, KAPITONŲ LAIVAS

Stalo teatro spektaklis „Sibiro haiku“
Sukurta pagal to paties pavadinimo Jurgos Vilės knygą.
Skirta visiems.
16.30–17.30, Krabų krantas

Festivalio uždarymo koncertas
Jaunieji bardai dainuoja poeziją vaikams. Bendradarbiaujant su Tarptautiniu
dainuojamosios poezijos festivaliu „Tai – aš“.
Skirta visiems.
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Festivalio metu veiks
Kalėdinis paštas!

vaikų
laivas

Atsineškite su savimi tikslų brangaus
žmogaus adresą, vaikų knygų mugėje
įsigykite atviruką, užrašykite palinkėjimą
ir įmeskite į vienoje iš festivalio erdvių
esančią Vaikų Kalėdų salos pašto dėžutę.
Mes apmokėsime jūsų atviruko siuntimą.
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KNYGŲ KALĖDOS!
„Vaikų Kalėdų sala“ jungiasi prie akcijos
„Knygų Kalėdos“ ir kviečia festivalio
lankytojus dovanoti knygas Lietuvos
bibliotekoms. Šių metų akcijos šūkis dovanokime laukiamiausių knygų šalies
bibliotekoms.
Daugiau apie akciją sužinosite apsilankę
www.knygukaledos.lt
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įėjimas

rūbinė

Festivalį globoja:

metų knygos penketukų vaikams ir
paaugliams pristatymus rengiame
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Festivalį organizuoja:
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lietuvos nacionaline
martyno mažvydo biblioteka
organizacijos iBBy
(International Board on
Books for Young People)
lietuvos skyriumi

Festivalio draugai:

už pagalbą sudarant festivalio programą
nuoširdžiai dėkojame:
eglei Baliutavičiūtei ir
ingai mitunavičiūtei
(Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)
aistei mišinytei
(Meškiukas bibliotekoje knygeles.neto.li)

Festivalio šaukliai:
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Festivalio namai:

