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1. Apie LLA
Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA) savo veiklą pradėjo 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. LLA steigėjai
yra pirmieji asociacijos nariai. 2017 m. LLA jungė 39 narius, tai buvo ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus
leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos.
Leidybos sektoriaus politiką inicijuoja LLA prezidentas, valdyba ir nariai. Sprendimus dėl LLA tarpinstitucinės
veiklos priima valdyba. Pagal įstatus, valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. 2015 m. balandžio 17
d. visuotiniame susirinkime išrinkta valdyba 2017 m. posėdžiavo 8 kartus LLA būstinėje:

2017-12-19

2017-11-14

2017-09-13

2017-07-04

2017-05-02

2017-03-20

2017-01-31

2017-06-07

Valdybos posėdžiai 2017 m.

Valdybos narys

Arvydas Andrijauskas



-













Danguolė Kandrotienė







-

-







Remigijus Jokubauskas

















Vytas V. Petrošius

















Saulius Petrulis

















Lolita Varanavičienė







-









Saulius Žukas



-



-





-

-

Dalyvavimas darbo grupėse dėl leidybos sektoriaus plėtros sąlygų gerinimo
Valstybės institucijų įsteigtų komitetų ir tarybų kvietimu, LLA valdyba delegavo atstovus į darbo grupes:
-

Tarptautinės Vilniaus knygų mugės Kultūrinės programos rengimo darbo grupėje dirba LLA valdybos
nariai ir atstovai Lolita Varanavičienė, Giedrė Kadžiulytė, Arvydas Andrijauskas, LLA narys Gytis Vaškelis,
LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.

-

Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje

-

2017 m. dirbo LLA valdybos narys Saulius Žukas, LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.

-

Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje Londono knygų mugėje
2018 m. dirbo LLA valdybos nariai Arvydas Andrijauskas ir Lolita Varanavičienė, LLA vykd. direktorė Aida
V. Dobkevičiūtė. Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų programos „Baltic Market Focus“ darbo grupėje dirba
Aida V. Dobkevičiūtė.

-

LLA darbo grupėje dėl vadovėlių leidybos dirbo LLA valdybos nariai Remigijus Jokubauskas ir Saulius
Žukas, LLA nariai Jurgita Nacevičienė (leidykla „Šviesa“), Remigijus Martinavičius (leidykla „Didakta“),
Antanas Pranckūnas (leidykla „Baltų lankų vadovėliai“), kartu su ne LLA nariu Elmuntu Žaliu (leidykla
„TEV“).

-

Nacionalinės skaitymo skatinimo programos parengimo darbo grupėje prie Kultūros ministerijos dirba
LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.

-

Vilniaus miesto savivaldybės darbo grupėje parengti paraišką „Pasaulio knygų sostinei“ dirba LLA
vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė, LLA narių atstovai Jaunius Lingys, Giedrė Kadžiulytė, Gytis Vaškelis,
Sigita Pūkienė.

-

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos nare nuo 2013 m. dirba LLA vykd.
direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
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LLA narių skaičius kito. 2017 m. į LLA įstojo VšĮ „Verslas ar Menas“, UAB „BALTO trader“, UAB „Baltų lankų
vadovėliai“. 2017 m. bendradarbiavimo dėl skolų nepratęsė leidykla UAB „Rgrupė“. 2017 m. nepriimti į LLA narius
UAB „E-mokykla“. 2017 m. LLA nario mokesčiai buvo renkami pagal 2016 m. leidyklų apyvartą.
LLA nario mokesčių rinkliavos suvestinė 2017-12-31:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LEIDYKLA
VšĮ „Akademinė leidyba“
UAB „A. Semaška ir Ko“
UAB „Alma littera“
UAB „Apostrofa“
Dailininkų sąjungos leidykla
VšĮ „Aukso žuvys“
UAB „Baltų lankų“ leidyba

8.

UAB „BALTO trader“

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

UAB „Baltų lankų vadovėliai“
UAB „BMK leidykla“
UAB „Didakta“
UAB „Dominicus Lituanus“
UAB „Eugrimas“
UAB „Jūsų Flintas“
V. Gužauskio firma „Homo liber“
UAB „Justitia“
UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
UAB „Kitos knygos“
VšĮ „Actus Musicus“
UAB „Lengvas būdas“
Lietuvos edukologijos universiteto
leidykla
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka
Lietuvos nacionalinis muziejus
VšĮ „Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla“
VšĮ „Modernaus meno centras“
BĮ „MELC“
UAB „Presvika“
UAB „Šviesa“
VšĮ „Terra publica“
MB „Tikra knyga“
UAB „Tyto alba“
UAB Leidykla „VAGA“
VšĮ „Verslas ar menas“
Vilniaus dailės akademijos leidykla
G. Jakubauskienės leidykla
„Žodynas"“
Stasio Lipskio leidykla „Žuvėdra“
Iš viso:

Mokėjimo
grupė
M1
M1
DD
M1
M1
M1
D2

2017 m. nario (ir
stojimo) mokestis
140,00
100,00
2900,00
100,00
150,00
100,00
600,00

Nesumokėtas
nario mokestis
2018 02 28
0
0
0
0
0
0
0

70,00

0

D1
V2
M2
V2
M1
M1
D2
V2
V1
M1
M1

400,00
750,00
300,00
120,00
250,00
630,00
110,00
100,00
450,00
250,00
110,00
100,00

0
750
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

M1

100,00

0

M1
M1

100,00

0
0

M1

100,00

0

M1
V2

100,00
100,00

100
0

M1
V2
D2
M1
DD
V2
M2
D2
V2

320,00
100,00
300,00
550,00
1900,00
380,00
140,00
680,00
400,00
100,00
110,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pastabos
Įstojo 2016 m.

Įstojo nuo 2018 m.,
stojimo mokestis
Įstojo 2017 m.

Sumokėta 2018-03

Įstojo 2016 m.

Sumokėta 2018-03

M1
M1
M1

100,00
100,00
13 510
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0
0
750

Įstojo 2017 m.

2. LLA administracijos veikla
Pagrindinės veiklos kryptys:
• Tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizavimas.
• Renginių specialistams organizavimas.
• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ALDUS ir PUBCOOP.
• LLA įsteigtų nacionalinių akcijų, premijų ir konkursų organizavimas.
• Tarpinstitucinė veikla (dalyvavimas komisijose, komitetuose, susitikimų su valdžios atstovais
koordinavimas, raštų / pareiškimų rengimas ir sklaida, įstatymų pataisų rengimas ir teikimas ir t. t.).
• Bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis asociacijomis.
• Lietuvių leidybos pristatymas ir literatūros sklaida tarptautinėse knygų mugėse.
• Nacionalinio knygų prekyboje katalogo diegimas ir optimizavimas.
• Autorių teisių katalogo ©lithuanianbooks diegimas ir pildymas.
• LLA veiklos sklaida LLA svetainėse www.lla.lt, www.nkpk.lt, www.lietuvaskaito.lt, www.ltbooks.lt,
socialinėje medijoje ir žiniasklaidoje.
Siekiant stiprinti leidėjų bendruomenę, buvo koordinuojami LLA atstovų susitikimai ir/ar dalyvavimas, ruošiami ir
teikiami raštai valdžios institucijoms.
-

Sausio 4 d. LLA kreipėsi į LietuvosRespublikos Seimo komitetus dėl mokestinių lengvatų meno kūrėjams
panaikinimo ir įsigaliojusios naujos socialinių draudimo įmokų mokėjimo tvarkos. LLA atstovai dalyvavo
Kultūros komiteto svarstymuose. Veiklos rezultatas – LR Seimui buvo pateiktas SODROS įstatymo
pakeitimo projektas. Daugiau apie kreipimąsi – paspaudus šią nuorodą.

-

Sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė SODROS įstatymo pakeitimo projektui ir jo svarstymą
paskyrė kovo mėn.

-

Sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė pakvietė LLA atstovus
dalyvauti svarstymuose, susijusiuose su Klasės Krepšelio projekto kūrimu. Susitikime aptartos galimybės
atlikti senų vadovėlių turinio reviziją, nustatyti aiškius ugdymo priemonių turinio kūrimo kriterijus, sukurti
ugdymo priemonių, taip pat ir elektorinių, kokybės priežiūros sistemą. Susitikimo metu aptartos kryptys, kaip
gerinti vadovėlių, elektroninių ir kitų mokymo priemonių kokybę – įtraukiant daugiau recenzentų, specialistų,
aiškiai suformuluojant nacionalinius kriterijus. Daugiau apie LLA kreipimąsi ir susitikimą – paspaudus šią
nuorodą.

-

Sausio 31 d. atsižvelgdama į LLA pateiktą informaciją apie leidyboje naudojamo popieriaus techninius
parametrus, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija Įsakymo projektu pasiūlė nustatyti
popieriaus, ant kurio spausdinamas vadovėlis, techninius parametrus. Daugiau apie naujus normatyvus –
paspaudus šią nuorodą.

-

Vasario 10 d. LITEXPO parodų rūmų konferencijų salėje įvyko kasmetinis visuotinis LLA susirinkimas.
Leidėjai įvertino praėjusių metų bendros veiklos rezultatus, įgyvendintus nacionalinius ir tarptautinius
projektus, aptarė tarptautinės Vilniaus knygų mugės rezultatus ir dalyvavimą tarptautinėse mugėse, aptarė
Nacionalinės skaitymo skatinimo programos iniciatyvas, kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą
asmeniniais tikslais reprografijos būdu lėšų panaudojimą ir kitas aktualias temas. Daugiau apie visuotinį
leidėjų susirinkimą skaitykite paspaudę šią nuorodą.

-

Vasario 23 d. Vilniaus knygų mugėje LLA ir Lietuvos akademinių leidyklų asociacija (LALA) pakvietė
autorius, leidėjus, vertėjus ir kitus kultūros bendruomenės narius į atvirą pokalbį „Quo vadis?
Kaip įmokos virsta mokesčiais, o turtas – darbu“. Diskusijoje detaliau aptarta opi šių dienų
aktualija – auganti mokestinė našta meno kūrėjams ir jos poveikis Lietuvos kultūrai. Daugiau apie
renginį – paspaudus šią nuorodą.

-

Vasario 26 d. Vilniaus knygų mugėje leidėjai LLA iniciatyva susirinko mugės Literatų svetainėje įvertinti
renginio ir aptarti rūpimų klausimų.

-

Kovo 10 d. LLA pateikė savo pastabas ir siūlymus dėl socialinio draudimo įmokų skaičiavimo ir teisinio
reglamentavimo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
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-

Gegužės 5 d. LLA pakartotinai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą dėl
socialinio draudimo įmokų skaičiavimo ir mokėjimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal
suteiktas licencijas. Daugiau apie kreipimąsi – paspaudus šią nuorodą.

-

LLA narių – leidyklų „Šviesa“, „Didakta“, „Baltų lankų vadovėliai“ – iniciatyva vyko leidėjų ir Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) dialogas dėl vadovėlių parengimo bei leidybos. Leidėjai
buvo susitikę su ŠMM viceministru Gražvydu Kazakevičiumi. Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:
mokyklų aprūpinimas vadovėliais; vadovėlių kokybė; programų atnaujinimas; skaitmeninis turinys; tyrimai ir
ES struktūriniai fondai.

-

Gegužės 19 d. LLA, bendradarbiaudama su Panevėžio rajono Velžio gimnazija, surengė atvirą diskusiją apie
ugdymo priemonių inovacijas šiuolaikinėje mokykloje. Daugiau apie diskusiją – šioje nuorodoje.

-

Liepos 11 d. LLA veiklos rezultatas – Lietuvos Respublikos Seimas nutarė grąžinti seną autorinių sutarčių
apmokestinimo tvarką, pagal kurią asmenys mokėdavo SODROS įmokas ne nuo visų, o nuo pusės savo
pajamų. Daugiau apie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą – paspaudus nuorodą.

-

Spalio 18 d. LLA valdybos atstovai R. Jokubauskas, L. Varanavičienė ir S. Petrulis susitiko su Lietuvos
Respublikos Seimo Kultūros komitetu. Susitikimo tikslas – biudžeto didinimas bibliotekų dokumentų ir
knygų komplektavimo fondui. Leidėjai pateikė argumentus ir išreiškė susirūpinimą dėl skurstančio bibliotekų
knygų fondo. Leidybos specialistų pozicija buvo išklausyta, jai pritarta. Daugiau apie susitikimą – šioje
nuorodoje. Pakartotini susitikimai su parlamentarais, kuriuose LLA atstovavo R. Jokubauskas ir A. V.
Dobkevičiūtė, vyko lapkričio–gruodžio mėnesiais. LLA veiklos rezultatas–papildomi 100 000 Eur bibliotekų
dokumentų ir knygų komplektavimo fondui.

3. 2017 m. projektų apžvalga
2017 m. buvo iš dalies finansuoti šie LLA projektai:
-

Kultūros taryba skyrė 55 300 Eur Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymo Leipcigo ir Londono knygų
mugėse projektui „Lietuvos leidybos pristatymas ir atstovavimas prioritetinėse Londono ir Leipcigo
knygų mugėse“.

-

Kultūros taryba skyrė 19 800 Eur Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių
programų įgyvendinimo projektui „Lietuvos leidybos sektoriaus atstovavimas ir inovatyvių paslaugų
diegimas gerinant leidybos aplinką“.

-

Kultūros taryba skyrė 49 000 Eur Literatūros ir Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros projektui
„Lietuvos knygos meno, leidybos ir spaudos industrijų pristatymas bei pasiekimų sklaida tarptautinėje
Frankfurto knygų mugėje“.

-

Kultūros ministerija skyrė 23 300 Eur Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos
programos projektui „Jaunųjų kūrėjų publikuotų ir nepublikuotų kūrinių skaitymai akcijoje „Lietuva
skaito!“ (2016 m. patvirtintas projektas, kurio įgyvendinimas persikėlė į 2017 m.).

-

Kultūros ministerija skyrė 24 265 Eur Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos
programos projektui „Lietuvių literatūros autorių teisių sklaida optimizuojant e. katalogą
ltbooks.nkpk.lt“ (2017 m. patvirtintas projektas, kurio įgyvendinimas persikėlė į 2018 m.).

-

Kultūros taryba skyrė finansavimą programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos
Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektams „ALDUS –
Towards a European Bookfair Network“ – 27 000 Eur ir „PUBCOOP (Strategies To A European
Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used Languages)“ – 18 000
Eur.

Visi 2017 m. paremti LLA projektai įvykdyti pagal sutartyse numatytus tikslus, uždavinius ir terminus, už
skirtas lėšas atsiskaityta.
Tęstinių 2016–2018 m. tarptautinių projektų ir perkeliamų Kultūros ministerijų projektų lėšų pasiskirstymas pagal
metus paaiškintas Aiškinamajame rašte.
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LTKT ir LRKM remiamų projektų išlaidos pagal pagrindines išlaidų grupes:
Stendų plotų ir įrangos, dalyvių registracijos, patalpų nuomos, transportavimo išlaidos
Renginiai: Vilniaus knygų mugė, Frankfurto knygų mugė, kontaktų mugė „MICE“
Paryžiuje, akcijos „Lietuva skaito!“ renginiai.

– 37 140 eurų

Leidėjų ir LLA atstovų kelionės ir apgyvendinimo, dienpinigių išlaidos
Renginiai ir dalyviai: Bolonijos knygų mugė – 5 dalyviai, FEP sąskrydis
Briuselyje – 1 dalyvis, Leipcigo knygų mugė – 9 dalyviai, Londono knygų
mugė – 7 dalyviai, Turino knygų mugė – 3 dalyviai, FEP Generalinė
asamblėja Oksforde – 1 dalyvis, Frankfurto knygų mugė – 12 dalyvių,
Paryžiaus knygų mugė – 10 dalyvių, Vilniaus knygų mugė – 4 kviestiniai pranešėjai.

– 47 500 eurų

LLA informacinių ir sklaidos leidinių, plakatų, skrajučių ir kt. lietuvių
ir anglų kalba sudarymo, redagavimo, vertimo išlaidos

– 15 390 eurų

LLA informacinių ir sklaidos leidinių, plakatų, skrajučių ir kt. lietuvių
ir anglų kalba maketavimo, dizaino ir spaudos išlaidos

– 9 780 eurų

Atlyginimai autoriams (akcijos „Lietuva skaito!“ dalyviams), renginių vedėjams

– 7 520 eurų

Renginių organizavimo išlaidos

– 4 850 eurų

Viešinimo (straipsnių, videofilmų, reklamos, transliacijos, BNS) išlaidos

– 8 630 eurų

Vaišių ir maitinimo išlaidos renginiuose

– 4 500 eurų

IT paslaugų ir turinio užpildymo, duomenų tvarkymo išlaidos
e. portalams www.lla.lt, www.ltbooks, www.nkpk.lt, www.lietuvaskaito.lt,

– 20 100 eurų

www.literarymarket.eu

Tyrimai ir konsultacijos

– 5 450 eurų

Priemonės kūrybinėms dirbtuvėms, nenumatytos, kitos išlaidos

– 1 780 eurų

Nacionalinių (LTKT ir LRKM remiamų) projektų administravimo
(darbo užmokesčio, biuro nuomos, ryšių ir kt.) išlaidos

– 29 215 eurų

Dalyvavimas Frankfurto knygų mugėje
Beveik 280 000 lankytojų turėjusioje tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje, kuri vyko spalio 10–14 d., buvo
sudarytos sąlygos patraukliame stende pristatyti lietuvių literatūrą, leidybą, knygos meną, poligrafiją, Vilniaus knygų
mugę ir svarbius nacionalinius literatūros bei skatinimo skaityti projektus. LLA sudarė sąlygas leidėjams ir autoriams
reprezentuoti naujausius leidinius, pristatyti kontaktus ir kitą informaciją.
Projekto metu buvo:
-

Surinkta informatyvi Lietuvos istoriją, literatūrą, švietimą, mokslą, knygos meną pristatanti per 170
pavadinimų knygų (iš 22 leidyklų) kolekcija, kuri buvo reprezentuojama nacionaliniame stende.

-

Papildytas ir perspausdintas LLA narių lankstinukas, paruošti skirtukai, pristatantys internetinį autorių teisių
katalogą ©lithuanianbooks (www.ltbooks.lt), iš leidėjų ir partnerių (Vilniaus knygų mugės organizatorių,
Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyriaus) surinkta vizualinė medžiaga ir video, reprezentuojantys
Lietuvą ir lietuvišką literatūrą, autorius.

-

Į tarptautinį Knygos meno konkursą pristatytos 2016 m. Lietuvos knygos meno konkurso knygos-laureatės.

-

Užsakytas 32 kv. m stendo plotas Frankfurto knygų mugės erdvėje, suderintas Lietuvos jungtinio stendo
vizualas ir koncepcija, išnuomota stendo įranga patogiam ir efektyviam darbui mugėje.
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-

Suorganizuotas knygų ir dalomosios medžiagos transportavimas į Vokietiją.

-

Suformuota profesionali 12 leidėjų darbo grupė lietuvių autorių kūrinių sklaidai ir autorių teisių
pardavimams, suorganizuota jų ir autorės Kristinos Sabaliauskaitės kelionė bei apgyvendinimas.

-

Organizuoti 2 tarptautiniai renginiai: 1) Lietuvos literatūros, poligrafijos ir kultūros pristatymas ir
Lietuvos stendo atidarymo ceremonija; 2) Lietuvos literatūros, poligrafijos ir kultūros pristatymas
Londono knygų mugės stende su leidėjais, užsienio partneriais ir žurnalistais.

-

Suorganizuotas tarptautinių partnerių posėdis dėl Lietuvos pristatymo 2018 m. knygų mugėse
Londone, Bolonijoje ir Frankfurte.

-

Surengtas Frankfurto knygų mugės organizatorių, Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos
organizatorių posėdis dėl Frankfurto knygų mugės dalyvavimo su stendu 2018 m. Vilniaus knygų
mugėje, Lietuvos ir Vokietijos leidėjų programos specialistams parengimo.

-

Dalyvauta 15-oje Frankfurto knygų mugės „Business Club“ organizuojamų profesionalų renginių ir
konferencijų: Europos literatūros premijos (EUPL) renginiuose ir susitikimuose su premijų laureatais,
ART+ dirbtuvėse ir kt.

-

Surengti 6 susitikimai su kitų nacionalinių stendų organizatoriais populiarinant tarptautinę Vilniaus
knygų mugę.

-

Koordinuota per 30 verslo, projekto partnerių, literatūros ir autorių teisių agentų susitikimų Lietuvos stende.

-

Stende surengtos kūrybinės dirbtuvės Vokietijos lietuvių bendruomenės nariams, užsukusiems aplankyti
nacionalinio stendo.

-

Stende dirbo, informaciją užsienio leidėjams teikė ir knygas pristatė LLA specialistų darbo grupė Aida V.
Dobkevičiūtė, Gražvilė Lukoševičiūtė ir Rusnė Dakinevičiūtė.

-

Asociacijos interneto svetainėje www.lla.lt, Nacionalinio knygų prekyboje katalogo internetiniame puslapyje
www.nkpk.lt ir LLA Facebook paskyroje skelbti ir viešinti kvietimai dalyvauti Frankfurto knygų mugėje,
knygų nacionalinei kolekcijai teikime, stendo atidaryme, informuota apie svarbiausius Frankfurto knygų
mugės įvykius.

Daugiau apie mugę skaitykite paspaudę šią nuorodą.

Atstovavimas prioritetinėse Leipcigo ir Londono knygų mugėse
2017 m. lietuvių leidyba, literatūra, knygos menas ir poligrafija sėkmingai pristatyta Londono ir Leipcigo knygų
mugėse. Specialistų renginiuose aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės su leidėjais, spaustuvininkais, knygos
meno ir literatūros specialistais iš viso pasaulio, užmegzti nauji kontaktai su įvairių sričių specialistais ir potencialiais
partneriais.
LLA aktyviai dalyvavo prioritetiniuose renginiuose, t. y. pristatė Lietuvą kaip garbės viešnią 2017 m. Leipcigo
knygų mugėje ir 2018 m. Londono knygų mugėje, tarpininkavo Lietuvos kultūros institucijoms bei leidėjams ir
tarptautinių leidėjų asociacijoms siekiant viešinti prioritetinius projektus, rengti ir teikti tarptautinėms
bendruomenėms Lietuvos leidybos sektoriaus statistiką, pristatymą, kontaktų ir autorių teisių katalogus. Prioritetinių
renginių programos pristatytos tarptautinėms bendruomenėms – FEP, Tarptautinei leidėjų asociacijai (IPA), Europos
rašytojų sąjungai (EWC) ir kt.
-

Leidėjai buvo deleguojami ir dalyvavo Lietuvos stendo darbo grupėse. Londono darbo grupę sudarė L.
Varanavičienė (Tyto alba), A. Andrijauskas (Alma littera), G. Vaškelis (LLTI), G. Kadžiulytė
(Apostrofa). Leipcigo darbo grupėje dalyvavo V. Rutkauskaitė (Alma littera), G. Kadžiulytė
(Apostrofa), Ū. Ambrasaitė (Lapas), S. Repečka (Lietuvos rašytojų sąjunga), L. Spurgienė (Tyto alba).
Leidėjų pagrindinis tikslas buvo dalyvauti kartu su Lietuvos programoje pristatomais lietuvių autoriais.

-

Darbo grupių nariai Londono ir Leipcigo mugių metu dalyvavo specialistams skirtuose renginiuose,
diskusijose, pristatymuose, susitikimuose ir posėdžiuose.

-

Sudaryta 25 komercinių knygų, reprezentuojančių Lietuvą ir išleistų Lietuvoje vokiečių ir anglų
kalbomis specialiai Leipcigo knygų mugei, kolekcija.
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-

Tarptautinė Vilniaus knygų mugė Leipcigo ir Londono knygų mugėse pristatyta kaip viso Baltijos šalių
regiono lyderė, o Lietuva ‒ kaip išskirtinės kultūros šalis, turinti unikalią literatūrą. Intensyviai
diskutuota apie galimą bendradarbiavimą su kitų šalių knygų mugių atstovais, dalytasi gerąja patirtimi.

LLA tarptautiniuose renginiuose, konferencijose ir mugėse atstovavo Lietuvos leidėjams ir jų vykdomoms veikloms,
pristatė Lietuvos leidybos verslo modelius, statistiką, kuriamus tarptautinius prekės ženklus.

Skaitymo skatinimo akcijos „Lietuva skaito!“ koordinavimas
2017 m. gegužės 7 d. LLA ir LISPA kartu su partneriais jau trečią kartą organizavo skaitymo skatinimo šventę
„Lietuva skaito!“ Tokia vienos dienos akcija kasmet kviečia lietuvius, gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje, imti į
rankas ir skaityti lietuvišką knygą kartu. 2017-ųjų akcijos „Lietuva skaito!“ tikslas – populiarinti jaunuosius Lietuvos
autorius (iki 32 metų) ir jų kūrybą.
Kadangi akcija „Lietuva skaito!“ yra susieta su konkrečia data – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – 2017 m.
akcija vyko sekmadienį, Motinos dieną. Sekmadienį vieni svarbiausių akcijos partnerių – bibliotekos ir knygynai –
nedirbo, tad buvo nuspręsta pakeisti šių metų akcijos koncepciją orientuojantis ne į renginių kiekį, bet į kokybę bei
pakviesti visus prisijungti ir skaityti literatūrinį laikraštį „Lietuva skaito!“, kurio turinys bei visuomenės iniciatyvos,
atraktyvūs video ir skaitymų įrašai buvo plačiai viešinami ir virtualioje skaitymo erdvėje www.lietuvaskaito.lt.
Čia visi norintys ir šiandien gali skaityti 46 jaunųjų Lietuvos autorių prozos, poezijos, dramos, literatūros vaikams ir
paaugliams kūrinių ištraukas (pateiktas net 161 publikuotas ir nepublikuotas kituose leidiniuose kūrinys), eilėraštį
„Mamai“, specialiai šiai šventei sukurtą komiksą, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos istorinį aprašymą, gali
peržiūrėti visų vykusių renginių išsamius aprašymus, renginių vaizdo įrašus bei nuotraukas.
Pagrindiniai akcijos renginiai vyko Vilniuje:
– „Skaitome Lietuvos šimtmečio knygas vaikams“, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
(Gedimino pr. 51).
– „Klasikos skaitymai. Kazys Bradūnas“, Vileišių rūmų kiemas (Antakalnio g. 6).
– „Poezijos pokaitis“ – jaunųjų poetų kūrinių skaitymai, „Terasa 360“ (Palangos g. 4).
– „Prozos povakaris“ – jaunųjų prozininkų kūrinių skaitymai, „Paviljonas“ (Pylimo g. 21B).
– „Drama iki vidurnakčio“ – aktoriai skaitė jaunųjų dramaturgų kūrinius, kino teatras „Pasaka“ (Šv. Ignoto g. 4/3).
Akcijos „Lietuva skaito!“ partneriai taip pat kvietė susitikti skaitymo renginiuose: „Sielos preliudai“, „Poezija
Bernardinų sode“, „Turas „Nemunu per Lietuvą“, „Knygos teatro“ skaitymai „Pakalnučių metai“, „Rašytojas
Tomas Dirgėla skaito vaikams“. Plačiau apie renginius: http://lietuvaskaito.lt/renginiai/
Ruošiantis 2017 m. „Lietuva skaito“ akcijai, išskirtinis dėmesys buvo skirtas gerosios praktikos panaudojimui. 2017
m. LLA ir LISPA vėl subūrė jau ankstesniais metais kartu dirbusius partnerius ir rėmėjus bei buvo pritraukti nauji.
Partneriai ir rėmėjai prisidėjo ne tik organizuojant renginius, bet ir viešinant šių metų akciją: turimais kanalais
platino šventės programą, akcijos reklamjuostes (angl. banner), reklaminį vaizdo klipą, šventės plakatus, skirtukus ir
kt.
Vaizdo įrašus galima pamatyti „Lietuva skaito!“ Youtube kanale.

NKPK ir autorių teisių katalogo ©lithuanianbooks plėtra
2017 m. kovo mėn. internete (adresu www.ltbooks.lt) pradėjo veikti Lietuvos autorių teisių katalogas
©lithuanianbooks anglų kalba. Šio internetinio projekto pagrindu tapo NKPK duomenų bazė. ©lithuanianbooks
tai:
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• Lietuvių autorių teisių katalogas kūrinių pristatymui ir sklaidai pasaulyje.
• Išsami lietuviškų knygų, leidėjų ir autorių duomenų bazė.
• Internetinė platforma, skirta užsienio leidėjams, literatūros agentams ir vertėjams.
Rengdama ir viešindama tokį užsieniui skirtą internetinį katalogą LLA siekia:
•

reprezentuoti autorius, leidėjus ir jų teises;

•

teikti visą reikalingą informaciją apie autorių teises;

•

skatinti lietuviškų knygų sklaidą.

2017 m. sausio–gegužės mėn. vyko intensyvūs katalogo paruošimo darbai, kurių metu buvo sukurtas platformos
dizainas ir surinkti duomenys: sukeltos reprezentuojamos lietuvių autorių knygos, jų parametrai ir viršeliai, autorių
biografijos, autorių teisių turėtojų kontaktai, informacija apie jau parduotas autorių teises. Prieigą prie šio katalogo
pildymo turi ne tik LLA darbuotojai, bet ir patys leidėjai bei autoriai, prisijungdami prie NKPK sistemos.
©lithuanianbooks katalogas šiuo metu veikia paieškos principu: reikiamą knygą galima rasti pagal autorių, leidėją
arba tematiką (akademinė literatūra; menai ir fotografija; vaikų literatūra; kulinarinės knygos; edukacinė literatūra;
grožinė literatūra; negrožinė literatūra; kelionių knygos; kita). Portale taip pat viešinama LKI programa literatūros
vertimams, siekiant dar labiau pritraukti užsienio leidėjų dėmesį ir paskatinti jų interesą versti ir leisti lietuvių autorių
knygas savo šalyje.
Šiandien ©lithuanianbooks kataloge publikuojama anglų kalba 259 knygų aprašai ir 28 autorių pristatymai.
2017 m. LLA toliau sėkmingai plėtojo Nacionalinį knygų prekyboje katalogą ir portalą visuomenei www.nkpk.lt.
NKPK – metaduomenų bazė visuomenei ir specialistams, kurioje renkama ir turi būti nuolat atnaujinama knygų ir
leidinių, turinčių ISBN kodą, bibliografinė ir komercinė informacija, pagal kurią galima vykdyti nelegalaus turinio
(knygų ir leidinių) sklaidos ir platinimo stebėseną.
Suprojektuotos ir įdiegtos naujos NKPK funkcijos: statistikos modulis; įkeliamų ir redaguojamų leidinių veiksmų
žurnalas; licencijos galiojimo laiko stebėsena; leidinio įrašo klonavimas; daugiau nei vieno ISBN kodo priešdėlio
viename profilyje vedimas; autorystės skilties papildymas bendraautoriais.
Šiandien NKPK turi 32 706 leidinių įrašus. Leidyklų ir leidinių statistinių duomenų bazę papildė autorių
duomenų bazė, kurioje yra 16 587 įrašai, ir vertėjų duomenų bazė, kurioje yra 364 įrašai. Leidyklos, leidiniai,
autoriai ir vertėjai yra susieti paieškos sistema.
NKPK duomenų bazė toliau pildoma naujais įrašais apie knygas, autorius, vertėjus. Išverstas ir pritaikytas leidinių
tematikų paskirstymo tarptautinis standartas THEMA, kurį kuria tarptautinė įstaiga „EditEur“, paskelbusi lietuvišką
versiją savo tinklalapyje.

Tarptautinė ALDUS ir PUBCOOP tinklaveika
LLA tęsė Vilniaus knygų mugės atstovavimą tarptautiniame ALDUS projekte, kuris yra programos „Kūrybiška
Europa“ dalis. Projektu siekiama įtvirtinti tarptautinį knygų mugių bendradarbiavimą.
Knygų mugės suteikia galimybę populiarinti nacionalinę literatūrą, naudoti naujas turinio sklaidos ir skaitmeninimo
galimybes, telkti kūrėjų ir skaitytojų auditoriją. Leidėjams knygų mugės yra svarbios dėl galimybės tiesiogiai
bendrauti su skaitytojais. ALDUS siekia eksperimentuoti su naujais, interaktyvumą ir įsitraukimą skatinančiais
bendradarbiavimo formatais. ALDUS tinklas pasitelkia dviejų komercinių B2B knygų mugių ir nacionalinių knygų
mugių mažose ES šalyse patirtį ir yra orientuotas į paramą smulkioms ir vidutinėms leidykloms.
2017 m. LLA įgyvendintos projekto veiklos:
-

2017 m. Vilniaus knygų mugėje LLA startavo su programą specialistams ir diskusijomis „Bestseleris:
knygų lenktynės pasaulyje ir Lietuvoje“, „Knygos piratavimas internete: vagystė ar nemokama reklama?“ ir
kt. Diskusijose dalyvavo lektoriai M. Kovač (Slovėnija), M. Mitrica (Rumunija), R. Punka (Latvija), taip pat
leidybos specialistai iš Valensijos, Rumunijos, Italijos leidėjų asociacijų. LLA mugėje organizavo savo
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stendą ir „Knygos Infocentrą“, skirtą užsienio ir Lietuvos leidėjų susitikimams bei kontaktų mainams,
atnaujino ir išleido Lietuvos leidybos rinkos apžvalgą, Lietuvos leidėjų ir asociacijos narių katalogus anglų ir
lietuvių kalbomis, ALDUS katalogus, plakatus ir kitą informacinę dalomąją medžiagą. Mugėje vyko
ALDUS projekto partnerių susitikimai, kuriuose dalyvavo Europos leidėjų federacijos (FEP) atstovas E.
Turrin, ALDUS projekto koordinatorė M. Loi, Latvijos leidėjų asociacijos prezidentė ir Tarptautinės Rygos
knygų mugės organizatorė R. Punka, Slovėnijos leidėjų asociacijos atstovai ir Liublianos knygų mugės
organizatoriai M. Kovač ir Z. Kafol, Rumunijos leidėjų asociacijos ir Bukarešto knygų mugės organizatorius
M. Mitrica, Italijos leidėjų asociacijos atstovas ir Romos knygų mugės organizatorius P. Anastasio,
Bolonijos knygų mugės organizatorė R. Chinni, Ukrainos leidėjų asociacijos atstovai ir Kijevo knygų mugės
organizatoriai ir kt. ALDUS tarptautinių knygų mugių bendruomenei buvo plačiai paviešinta Vilniaus knygų
mugės programa http://www.aldusnet.eu/event/p2p-for-publishers/.
-

Tarptautinėje Rygos knygų mugėje vasario 22–25 d. kartu su Latvijos leidėjų asociacija LLA organizavo
„Baltijos šalių knygos meno konkursą“. LLA pristatė konkursui Lietuvos knygos meno 2017m. konkurso
laureates ir delegavo knygos meno ekspertę VDA Grafikos katedros vedėją M. Marcelionytę-Paliukę
atstovauti „Baltijos šalių knygos meno konkurso“ vertinimo komisijoje, ekspertuoti Estijos, Latvijos ir
Lietuvos Knygos meno konkursų knygas laureates skiriant po 3 „Baltijos šalių knygos meno konkurso“
nominacijas kiekvienai šaliai.

-

Tarptautinėje vaikų literatūros Bolonijos knygų mugėje renginiai vyko kovo 1–7 d. Naujoje programoje
„Fellowship Program“ LLA sudarė galimybę dalyvauti ir Lietuvos vaikų literatūros leidėjams. Šios
programos dalyviams iš 9 šalių pranešimą apie Lietuvos knygų rinką, iliustraciją ir autorių teisų industriją
skaitė LLA projekto vadovė A. V. Dobkevičiūtė. Pranešime buvo pristatytas autorių teisių katalogas
www.ltbooks.lt . Į Bolonijos vaikų knygų mugės darbo grupę LLA delegavo atstovus iš leidyklų „Tikra
knyga“, „Aukso žuvys“, „Terra Publica“ ir „Apostrofa“.

-

LLA aktyviai dalyvavo projekto ALDUS tarptautinių knygų mugių tinklaveikoje, pristatydama Vilniaus
knygų mugę ir kultūrinę renginių programą projekto renginiuose, leidinyje http://www.aldusnet.eu/wpcontent/uploads/2017/10/Aldus_European-Book-Fairs_Facts-and-Figures-2017.pdf
ir
tinklalapyje
http://www.aldusnet.eu/events/.

PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From
Lesser Used Languages) yra Valensijos (Ispanija) leidėjų asociacijos (AEPV), LLA ir Rumunijos leidėjų
asociacijos (AER) bendradarbiavimo projektas.
PUBCOOP projekto tikslas ‒ didinti smulkių Europos leidėjų galimybes veikti tarptautinėje rinkoje, gerinti jų
kompetencijas per leidyklų ir leidėjų asociacijų bendradarbiavimą. Nepopuliarių kalbų literatūra yra ypač svarbi
daugiakultūriniam Europos literatūros paveldui ir sklaidai, tačiau dėl mažų rinkų šiose šalyse leidėjai susiduria su
nacionalinės literatūros populiarinimo ir autorių teisių platinimo sunkumais. Galimybės pristatyti, investuoti ir
parduoti autorių teises, taip pat konkuruoti su populiarių kalbų stambiaisiais leidėjais ir platintojais Europos rinkoje
yra menkos.
2017 m. LLA įgyvendintos projekto veiklos:
-

Specialistų renginiai Vilniaus knygų mugėje:
1. P2P Kontaktų mugė, kurios metu lietuvių, rumunų, valensiečių, slovėnų, ukrainiečių ir gruzinų
leidėjai turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais ir pristatyti savo veiklą. Kontaktų mugėje
dalyvavo Lietuvos leidyklų „Alma littera“, „Šviesa“, „Tyto Alba“, „Aukso žuvys“, „Jūsų Flintas“,
„Terra Publica“, „Tikra knyga“, „Luceo“ atstovai.
2. Leidėjų pusryčiai, kurių metu leidėjai galėjo pratęsti Kontaktų mugėje užmegztą dialogą ir aptarti
bendradarbiavimo galimybes.
3. Vieši skaitymai Literatų svetainėje – lietuvių kilmės Nobelio premijos laureato Bob Dylan eilės
buvo skaitomos ne tik lietuvių, bet ir latvių, rumunų, italų, slovėnų, ispanų ir katalonų kalbomis.
Skaitymams akomponavo Leonardo Pilkausko džiazo muzikos kvartetas.

-

Verslo misija Turino knygų mugėje. Nuo LLA dalyvavo: S. Ridzevičius (leidykla „Jūsų Flintas“), S. M.
Mažeikaitė (leidykla „Artseria“), J. Ludavičienė (leidykla „Tyto alba“).

-

Specialistų renginiai Paryžiuje ir Montrėjaus (Montreuil) knygų mugėje:
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1. „Leidėjų pusryčiai“ Paryžiuje lietuvių, rumunų, valensiečių ir prancūzų leidėjams.
2. Rašytojo Roman Gary kūrybos skaitymai rumunų, katalonų, valensiečių, prancūzų, ispanų ir lietuvių
kalbomis Lietuvos Respublikos ambasadoje.
3. Projekto partnerių dalyvavimas „MICE“ kontaktų mugėje Paryžiuje. Nuo LLA dalyvavo 7 leidyklų
atstovai: G. Kraukšlytė (leidykla „Alma littera“), I. Bumblauskienė (leidykla „Jūsų Flintas“),
B. Bėrantas (leidykla „Dominicus Lituanus“), R. Bieliauskaitė (leidykla „Tyto Alba“), J. Lingys
(leidykla „Tikra knyga“), E. Jokužytė (leidykla „Verslas ar Menas“), V. Kandrotas (leidykla „Terra
Publica“).

4. Atstovavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas
LLA yra Europos leidėjų federacijos (Federation of European Publishers, FEP) narė, ir aktyviai dalyvauja
tarptautinių leidėjų bendruomenių veikloje bei moka kasmetinius nario mokesčius.
FEP ‒ nekomercinė skėtinio tipo asociacija, vienijanti 28 nacionalines Europos knygų leidėjų asociacijas. Federacija
buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausia orientuojasi į knygų leidėjų teisių gynimą ir atstovavimą juridiniu lygmeniu.
Svarbi ir patariamoji FEP funkcija: narėms teikiama konsultacija autorių teisių ir kitais aktualiais klausimais. Į FEP
gali būti priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija. Lietuvai atstovauja LLA.
-

Kovo mėnesį vykusiame FEP ir ALDUS projekto partnerių sąskrydyje Briuselyje LLA atstovavo vykd.
direktorė A. V. Dobkevičiūtė. Tarptautinėms leidėjų bendruomenėms buvo pristatyta ataskaita apie Lietuvos
knygų leidybos sektorių, svarbius Lietuvos kultūrai projektus, akcijas bei LLA partnerystę tarptautiniame
projekte ALDUS. FEP šventė 50-ties metų jubiliejų ir susitiko su ES Parlamento nariais ir politikais, kalbėjo
apie leidybai, literatūrai, autorių teisių industrijai svarbiausius iššūkius įgyvendinant bendros skaitmeninės
rinkos Europoje viziją. Renginiuose dalyvavo Tibor Navracsics, Europos komisijos Švietimo, Kultūros,
Jaunimo ir Sporto departamentų komisijos narys, kiti politikai.

-

Įgyvendinant projektą „Lietuvos leidybos pristatymas ir atstovavimas prioritetinėse Londono ir Leipcigo
knygų mugėse“, birželio ir lapkričio mėnesiais vykusiuose pasirengimo projektui „Baltic Market Focus“
Londono knygų mugėje 2018 m., Aida V. Dobkevičiūtė skaitė pranešimus ir dalyvavo tarptautinės
programos sudarymo susitikimuose su Latvijos, Estijos ir JK leidėjų asociacijų atstovais.

-

Birželio mėnesį vykusioje FEP Generalinėje Asamblėjoje Oksforde LLA atstovavo vykd. direktorė A. V.
Dobkevičiūtė, kurioje pristatė prioritetinį Lietuvos, Latvijos ir Estijos literatūros sklaidos projektą „Baltic
Market Focus“ Londono knygų mugėje 2018 m. ir tarptautinę Vilniaus knygų mugę.

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ‒ tai sektorius, jungiantis uždarus kūrybinius
branduolius: kūrybinių industrijų subjektas yra maža, lanksti, gerus specialistus turinti ir aukštą pridėtinę vertę
kurianti inovatyvi įmonė, intensyviai naudojanti naująsias technologijas ir skatinanti inovacijų kūrimą. Slėniai,
mokslo ir technologijų parkai – tai ne tik galimybė kūrybiniams verslams įsitraukti į jungtinių kompetencijos centrų
veiklą, bet ir galimybė jau veikiantiems mokslo ir verslo bendradarbiavimo dariniams vertės kūrimo grandinę
papildyti nauju kūrybiniu požiūriu.
Nuo 2013 m. LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė atstovauja LLA valdyboje. Daugiau skaitykite:
http://www.kikas.lt/lt

5. Vilniaus knygų mugės faktai ir skaičiai
Vilniaus knygų mugė pradėta rengti 2000 m., 2017 m. buvo 18-oji. Tarptautinė Vilniaus knygų mugė yra didžiausia
knygų mugė Baltijos šalyse, nuo 2006 m. įtraukiama į pasaulyje žinomiausių knygų mugių sąrašą bei tvarkaraštį
(skelbiamą Frankfurto knygų mugės tinklalapyje), turinti fiksuotą datą – vasario mėn. pabaiga. Tai viena
populiariausių ir lankomiausių LITEXPO centre vykstančių parodų, didžiausia pagal lankytojų ir renginių skaičių.
Dalyvių skaičius

303 iš 9 šalių

Lankytojų skaičius

62 840

13

Renginių skaičius

400

Apsilankiusių užsienio svečių skaičius

29/12 šalys

Visa VKM teritorija

12 000 kv. m

Mugės organizatoriai – LITEXPO, LLA, Lietuvos kultūros institutas (LKI).
Kultūrinę programą iš dalies remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, mugės partneris – Vilniaus miesto
savivaldybė, globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 2017 m. Vilniaus knygų mugės tema ‒
„Lietuviški ženklai pasaulyje“ .
LLA aktyviai dalyvavo rengiant kultūrinę mugės programą, mugei atstovavo Vilniaus miesto savivaldybėje,
tarptautinėse leidėjų bendruomenėse ir tarptautinėse knygų mugėse.
LLA organizavo ir išskirtinę renginių specialistams programą, kurioje dalyvavo tarptautinių projektų partneriai ir
leidėjai iš užsienio. Daugiau apie renginių programą – paspaudus šią nuorodą.
LLA nariams Vilniaus knygų mugėje yra taikoma 15 proc. nuolaida stendo ploto nuomai.
Trumpa 2018 m. Vilniaus knygų mugės statistika:
Dalyvių skaičius

370 iš 9 šalių

Lankytojų skaičius

67 123

Renginių skaičius

564

Apsilankiusių užsienio svečių skaičius

58/21 šalis

Visa VKM teritorija

18 500 kv. m

Kitais metais organizuosime jubiliejinę 20-ąją Vilniaus knygų mugę, kurios šūkis – PO DVIDEŠIMTIES METŲ.
Mugė vyks 2018 m. vasario 21–24 d.

6. Premijos ir akcijos
Skaitymo skatinimo akcija „Knygų Kalėdos“
2017 metus vainikavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“,
kurios partnerė yra ir LLA.
Per šešerius metus akcija „Knygų Kalėdos“ tapo visuotiniu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu,
kuriame dalyvauja 1270 viešųjų bibliotekų ir 1500 mokyklų bibliotekų. Knygas kasmet tradiciškai dovanoja šalies
gyventojai, bendruomenės, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir rašytojai, užsienio šalių ambasados.
Socialiai atsakingi yra ir akcijos „Knygų Kalėdos“ bičiuliai – Lietuvos miestų ir miestelių, mokyklų bibliotekų
darbuotojai. Per trumpą ikikalėdinį laikotarpį jie suorganizuoja gausybę įdomiausių renginių, į kuriuos kviečiama ne
tik skaitytojų bendruomenė, bet ir tie, kurie dar neradę savos knygos. Per visus akcijos „Knygų Kalėdos“ metus
šalies bibliotekoms padovanota per 225 000 knygų. Daugiau skaitykite: http://www.knygukaledos.lt/
Vilniaus klubo premija
Vilniaus klubo premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti.
Konkursu siekiama kasmet įvertinti išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, jos
istoriją, tradicijas, savitumą, ugdo vilniečių ir svečių smalsumą bei pagarbą Lietuvos sostinei.
2017 metais konkurse buvo vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos per 2014‒2016 metus. Konkursui buvo galima
pateikti grožines, memuarinio pobūdžio, edukacines, mokslo populiarinimo knygas, albumus. Konkursui pateiktas
knygas vertino ir Vilniaus klubo premiją (1000 Eur) skyrė komisija.
Konkurso vertinimo komisijos sprendimu, 2017 m. Vilniaus klubo premija buvo skirta autorių kolektyvui,
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sukūrusiam vieną įdomiausių ir skaitomiausių miesto tekstų – knygą „Vilnius 1900–2016. Architektūros gidas“
(leidykla „Lapas“).Vilniaus klubo premija įteikta vasario 25 d. Vilniaus knygų mugėje.
Konkursas ir nuostatai skelbiami Lietuvos leidėjų asociacijos e. svetainėje www.lla.lt.

7. LLA viešojoje erdvėje
LLA aktyviai viešina savo veiklą, praneša Lietuvos leidėjams aktualias naujienas, informuoja apie svarbius tyrimus,
renginius, atstovauja Lietuvos leidėjų interesams užsienyje.
Galima išskirti dvi pagrindines LLA veiklos kryptis viešojoje erdvėje:
-

informuoti Lietuvos leidėjus ir visuomenę apie leidybos sektoriui svarbias naujienas ir atstovauti Lietuvos
leidėjams užsienyje. Svarbiausi LLA informacijos sklaidos kanalai yra oficialus LLA tinklalapis www.lla.lt;
oficiali LLA Facebook paskyra; sukaupta e. pašto adresų duomenų bazė, kurią sudaro per 2000 su leidybos
sektoriumi susijusių kontaktų; NKPK portalo visuomenei tinklalapis www.nkpk.lt; skaitymo skatinimo
akcijos „Lietuva skaito!“ internetinė svetainė www.lietuvaskaito.lt ir Facebook paskyra; akcijos „Lietuva
skaito!“ Youtube kanalas; Lietuvos autorių teisių katalogas www.ltbooks.lt;

-

svarbiausiems sektoriaus įvykiams nušviesti rengiamos BNS konferencijos ir pranešimai. Lietuvos leidėjams
atstovaujama įvairių medijų laidose, duodami interviu spaudai. Ne mažiau svarbus LLA dalyvavimas
tarptautiniuose renginiuose, kuriuose kitų šalių leidybos sektoriaus atstovai sužino ne tik Lietuvos leidėjų
poziciją, bet ir Lietuvos leidybos naujienas, esamą situaciją, tendencijas ir galimybes.

LLA tinklalapis www.lla.lt ir Facebook paskyra
Per 2017 m. iš viso paskelbta 115 pranešimų. Facebook paskyra 2017 m. buvo vienas svarbiausių LLA informacijos
platinimo kanalų. Daugelis su leidyba susijusių žmonių turi paskyras socialiniuose tinkluose ir tikrina jas kasdien, tad
Facebook – vienas geriausių būdų pasiekti LLA tikslinę auditoriją. Per metus LLA Facebook paskyroje paskelbti 222
pranešimai (daugiau nei oficialiame www.lla.lt tinklalapyje ir daugiau nei 2016 m. – 143). LLA įrašai pasiekė
sekėjus 27 251 kartą. LLA Facebook paskyra šiuo metu turi 840 sekėjų (2016 m. – 700).
BNS pranešimai ir konferencijos
Spaudos pranešimais siekiama informuoti visuomenę ir leidybos specialistus apie LLA veiklą ir svarbiausius
leidybos sektoriuje vykstančius procesus. 2017 m. buvo paskelbta 17 spaudos pranešimų (2016 m. – 9):
-

http://sc.bns.lt/publish/preview/218971

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/222675

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223125

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223269

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223271

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223325

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223369

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223323

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/223451

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231117

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231745

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231813

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231817

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231821

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/231751

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/246701

-

http://sc.bns.lt/publish/preview/247441

15

LLA televizijoje, radijuje, spaudoje ir internete
2017 m. LLA reprezentavo Lietuvos leidėjus televizijoje, radijuje ir spaudoje. Apie aktualias leidybos problemas ir
išskirtinius įvykius LLA atstovai ne kartą kalbėjosi su TV žinių bei spaudos žurnalistais, radijo laidų vedėjais bei
populiariausiais Lietuvoje žiniasklaidos portalais. LLA organizuojamos tarptautinės Vilniaus knygų mugės renginius
transliavo LRT ir LRT Klasika.
-

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013672004/panorama#wowzaplaystart=378000&wowzaplayduration=164000;

-

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ryto-espresso/ar-pries-113-metu-atgavusi-spauda-lietuva-skaito?soundtrack=1

-

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lt/Documents/tax/LT_VZ_Sodros_%20staigmena_LT.pdf

-

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/seimas-suka-ienas-atgal-spres-ar-grizti-prie-mazesnio-rasytoju-ir-kitukureju-apmokestinimo-662-824238

-

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/17/news/gretos-kildisienes-knyga-atskleide-ir-tokiu-paslapciu-kuriasbutu-verta-nutyleti-1961573/

-

http://www.vz.lt/laisvalaikis/pomegiai/2017/02/19/knygu-muge--ne-vien-dziaugsmo-trimitai

-

https://kultura.lrytas.lt/literatura/2017/02/24/news/ar-ir-lietuviai-ismoks-rasyti-bestselerius--630641/

-

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-14-vilniaus-knygu-muge-2017-demesys-diskusijoms-renginiams-irlietuvos-pedsakams-pasaulyje/155593

-

https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/vilniaus-knygu-muge-jau-pasauliniu-bestseleriu-puslapiuose-ir-leidybosprofesionalu-akiratyje.d?id=73802238

-

https://www.delfi.lt/veidai/kultura/optimizmo-vis-maziau-lietuvos-knygu-leideju-perspektyvos-skestaruke.d?id=73458468

-

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668183/labas-rytas-lietuva#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=493000

-

http://www.penki.tv/video?rid=9250

8. Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos
būdu teikimas ir lėšų panaudojimas
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 181 17 punktą LATGA-A leidėjams
tenkančią autoriaus atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu dalį pervesdavo LLA. Nuo 2012 m. buvo
pakeistas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais
reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris reglamentuoja
kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimą, paskirstymą,
mokėjimo ir grąžinimo tvarką. Tai padarė įtaką Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimams ir 20¹
straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytam atlygiui leidėjams už atgaminimą nekomerciniais tikslais.
LLA visuotinio narių susirinkimo sprendimu kasmet teikia paraišką dėl kompensacinio atlyginimo. 25 proc.
surenkamų mokesčių atitenka Kultūros ministerijos projektų finansavimo programai, o didžioji dalis surenkamų
mokesčių turi būti grąžinama visoms įrangą pirkusioms biudžetinėms įstaigoms. LATGA surenkami mokesčiai
neprilygsta surenkamiems AGATA ir dėl to leidėjai apčiuopiamos naudos nepajunta.
LATGA išmokėjo LLA:
2017 m. – 1513,49 Eur, 2016 m. – 4500 Eur, 2015 m. – neišmokėta, 2014 m. – 20834 Lt, 2013 m. – 6 024,25 Lt,
2012 m. – 11 120,44 Lt, 2011 m. – 6 597,22 Lt, 2010 m. – 9 220,74 Lt, 2009 m. – 8 875 Lt, 2008 m. – 10 250 Lt,
2007 m. – 7 462,18 Lt, 2006 m. – 13 046,12 Lt, 2005 m. – 9 901,94 Lt.

Ataskaitą parengė LLA administracija
__________________________
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