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• knygų metaduomenų bazė pagal tarp-
tautinius standartus (iš viso virš 32 600 
leidinių įrašų, virš 200 leidėjų, bibliotekų ir 
platintojų);

• pagalbinė priemonė intelektinės nuosavy-
bės apsaugai;

• išsami informacija knygų platinimui ir 
sklaidai.

• lietuvių autorių teisių katalogas kūrinių 
pristatymui ir sklaidai pasaulyje;

• išsami lietuviškų knygų, leidėjų ir autorių 
duomenų bazė;

• internetinė platforma, skirta užsienio lei-
dėjams, literatūros agentams ir vertėjams.

2000 m. kartu su Lietuvos parodų ir kongresų 
centru LITEXPO bei Lietuvos kultūros institu-
tu įsteigta Vilniaus knygų mugė – didžiausia 
knygų mugė Baltijos šalyse. 

Gegužės 7 d. akcija „Lietuva skaito!“ švenčia 
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 
Raginame Lietuvą ir lietuvius visame pasauly-
je skaityti lietuvišką knygą kartu.

LLA – akcijos „Knygų Kalėdos“ partnerė. LR 
prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota 
akcija kviečia dovanoti knygas bibliotekoms. 
Per septynerius akcijos metus padovanota 
272 000 knygų.
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LLA veikla

Vilniaus klubo premija – geriausių knygų apie Vilnių konkursas.  
Rengiamas kartu su Vilniaus klubu.
Europos literatūros premija (EUPL) – ES literatūros premija, rengiama kartu su 
Europos leidėjų federacija (FEP).

• www.lla.lt
• www.nkpk.lt
• www.ltbooks.lt

• www.lietuvaskaito.lt
• BNS
• Facebook

LLA – nacionalinės kūrybinių ir kul-
tūrinių industrijų asociacijos (KIKAS) 
narė nuo 2010 m.

Vilniaus klubo premija 
įsteigta 2016 m.

Europos literatūros premija 
įteikta 3 lietuvių autoriams

Seminarai ir konferencijos specialistams Dalyvavimas darbo grupėse prie  
valstybės institucijų

Įstatymų stebėsena, įstatymų pakeitimų 
projektų rengimas ir teikimas

Leidėjų ir visuomenės informavimas:

LLA – Europos leidėjų federacijos (FEP) narė 
ir Lietuvos knygų leidėjų atstovė nuo 2004 m. 
FEP – 1967 m. įsteigta nekomercinė skėtinio 
tipo asociacija, vienijanti 28 nacionalines Eu-
ropos knygų leidėjų asociacijas. FEP atstovauja 
knygų leidėjus ir gina jų teises.



ALDUS – Europos knygų mugių 
bendradarbiavimas ir tinklaveika. 

Dalyvių 10, šalių 6 www.aldusnet.eu

pubcoop.eu

www.smartbook-tisp.eu

www.e2project.eu

www.arrow-net.eu

Dalyvių 3, šalių 3

Dalyvių 25, šalių 12

Dalyvių 6, šalių 5

Dalyvių 21, šalių 16

PUBCOOP – literatūros sklaida Europoje.

E2 (2013-2014) – nuotolinė mokymų programa 
knygų leidėjams. 

TISP (2013-2016) – profesionali knygų leidėjų ir 
IT specialistų bendruomenė.

ARROW PLUS (2011-2014) – platforma, skirta 
išleistų kūrinių statusui Europoje identifikuoti.

18 metų
Frankfurto knygų mugėje

11 metų
Bolonijos knygų mugėje

16 metų
Londono knygų mugėje

16 metų
Leipcigo knygų mugėje

Lietuvos leidėjų atstovavimas tarptautinėse konferencijose ir renginiuose:

Lietuva – Garbės viešnia:
2017 m. Leipcigo 
knygų mugėje 

2018 m. Londono 
knygų mugėje

tarptautiniai projektai


