2015 M. SKAITYMO SKATINIMO AKCIJA „LIETUVA SKAITO!“
2015 m. pirmą kartą LLA ir LISPA, kartu su partneriais, gegužės 7 d. organizavo
skaitymo skatinimo šventę "Lietuva skaito!"
Žiniasklaidos dėmesys, dalyvių ir skaitytojų gausa parodė, kad akcija yra reikalinga ir
skaitymo kartu idėja knygų mylėtojams iš tiesų patraukli. Tikimės, kad ši šventė taps
kasmetinė, vis didesnė ir įdomesnė knygų mylėtojams.
Pateikiame skaitymo skatinimo akcijos „Lietuva skaito!" rezultatų suvestinę:

Nuotraukas iš skaitymų skirtinguose miestuose rasite paspaudę šią nuorodą.
Akcijos partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; projektas „Augu
skaitydamas“; Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija; Lietuvos aklųjų
biblioteka; Lietuvos rašytojų sąjunga; knygynų tinklas „Pegasas“; knygynų tinklas
„Vaga“; knygynų tinklas „Knygų namai“.

Akcijos informaciniai rėmėjai: LRT KULTŪRA; LRT.LT; 15min.lt; „Penki TV“;
„Laisvoji banga“.
Akcijos rėmėjai: spaustuvė „BALTO print“; „Mediniai-atvirukai.lt“; „Burbulio
vyninė“; parduotuvių tinklas „Skonis ir kvapas“; knygynas „Mint Vinetu“; VšĮ
„Vilniaus miesto parkai“; kavinė-parduotuvė „Sarkozy“; „Protų kovos“; restoranas
„Floor“, Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras.

Pranešimai internete:
1.

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/akcijoje-lietuva-skaito-3-susitikimaisu-tyto-alba-autoriais-286-501016

2.

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/lietuva-skaito-sventeje-susitikimassu-vytautu-kandrotu-286-501475;

3.

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/rasytoja-danguole-kandrotiene-suvaikais-susitinka-netgi-per-savo-gimtadieni-286-501158

4.

http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/lietuva-skaito-literaturos-megejamsstaigmena-paruose-algimantas-cekuolis-su-sunumi-justinu-286-501616

5.

http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/05/07/lietuva-skaito/44546

6.

http://www.rsleidykla.lt/naujienos?news_id=102

7.

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/skaitymo-akcijos-lietuvojemetu-garsiu-aktoriu-lupomis-atgis-napoleonas-1346985/

8.

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Sveikiname-Spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygosdienos-proga

9.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-05-06-lietuva-skaito-su-vytautukandrotu/130558

10. http://www.baltoslankos.lt/lt/lietuva-skaito
11. http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/skaitymo-svente-lietuva-skaito-29498763
12. http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/spaudos-atgavimo-kalbos-ir-knygosdiena-vileisiu-rumuose-v-macernio-poezija-skaitys-vilnieciai-286-501159
13. http://www.rasytojai.lt/lt/zinotina/skelbimai/794-akcijos-lietuva-skaito-renginyslietuviu-literaturos-ir-tautosakos-institute
14. http://lispa.net/lt/pagrindinis?Events_page_nr=0&Events_item_id=498
Televizijos pranešimai:
1.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76704

2.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76678

3.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/76698
Radijo laidos:

1.

http://www.laisvojibanga.lt/dar-ne-vakaras-2015-05-07/
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/05/07/zvilgsnis/44290

SKAITYMO ŠVENTĖS „LIETUVA SKAITO“ RENGINIŲ PROGRAMA
(ATSISIŲSTI)
Lietuvos kūrėjai, leidėjai, spaustuvininkai, knygynų darbuotojai kvietė dalyvauti
skaitymo šventėje „Lietuva skaito!”, kuri vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dieną gegužės 7-ąją.
Lietuvių kūrėjai ir knygų mylėtojai skaitė savo mėgstamas knygas, renginių
programoje buvo numatyta daugiau nei 40 skaitymų aštuoniuose miestuose.
Įvairių

miestų

knygynuose

gegužės

7

d.

18-19

val.

skaitė

Algimantas

Aleksandravičius, Rasa Aškinytė, Vainius Bakas ir draugai, Genovaitė BončkutėPetronienė, Marius Burokas, Svetlana Čecka, Algimantas Čekuolis (skaitymus
tiesiogiai transliuos LRT Kultūros kanalas), Tomas Dirgėla, Rasa Dmuchovskienė,
Liuda Jonušienė, Arvydas Juozaitis, Kristina Gudonytė, Danguolė Kandrotienė,
Vytautas Kandrotas, Elena Karnauskaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Doloresa Kazragytė,
Tomas Misiukonis,Nijolė Raižytė, Nijolė Kliukaitė-Kepenienė, Daiva MolytėLukauskienė, Sara Poisson, Aldona Ruseckaitė, Justinas Sajauskas, Vytautas
Stulpinas, Valerijus Šerelis, Mikalojus Povilas Vilutis, Lina Žutautė ir kiti.

Gegužės 7 dieną įvyko įvairiausi renginiai: Vytauto Mačernio poeziją deklamavo visi
norintys, „Mažojo teatro“ aktoriai vaidino istorijas vaikams, dainavo „Liūdni
slibinai“, vyko protų kovos, buvo skelbiami konkursų nugalėtojai, aktorių Agniaus
Narkevičiaus, Dainiaus Taručio, Indrės Liutkevičiūtės, Marijos Narkauskaitės ir
Simono Storpirščio literatūriniai intarpai nustelbė kavinių šurmulį, Bernardinų sode
aidėjo Charles‘o Baudelaire‘o poezija, vaidino radijo teatro ir literatūros skaitymų
laidos „Bilietų nėra“ aktoriai...
Plačiau apie leidyklos „Tyto Alba“ organizuotus renginius skaitykite paspaudę šią
nuorodą;
Plačiau apie Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto organizuotus renginius
skaitykite paspaudę šią nuorodą;
Skaitykite interviu su „Terra Publica“ leidyklos direktore Danguole Kandrotiene ir
keliautoju bei kelionių žinynų sudarytoju Vytautu Kandrotu.

Organizatoriai: Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos spaustuvininkų asociacija
Partneriai: Lietuvos rašytojų sąjunga, „Augu skaitydamas“, Skaitymo ir kultūrinio
raštingumo asociacija, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, knygynų tinklas
„Pegasas“, knygynų tinklas „Vaga“, knygynų tinklas „Knygų namai“, Lietuvos aklųjų
biblioteka
Informaciniai rėmėjai: LRT, 15min

Rėmėjai: UAB „BALTO

print“, „Mediniai-atvirukai.lt“,

Vilniaus

turizmo

informacijos centras, VšĮ „Vilniaus miesto parkai“, kavinė-baras FLOOR, „Protų
kovos“, „Burbulio vyninė“, sidrinė „Sarkozy“, kavinė „Skonis ir kvapas", vyninė
„Notre Vie".

