LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA
3 SALĖ , STENDO NR. 3.19

WWW.LLA.LT

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ | LLA PROGRAMA SPECIALISTAMS
02.23 | ketvirtadienis | 14 val. | 5.3 salė

02.23 | ketvirtadienis | 17 val. | Literatų svetainė

Diskusija „Bestseleris: knygų lenktynės pasaulyje ir
Lietuvoje“

Skaitymai. Bobo Dylano kūryba LT, LV, RO, SI ir
kataloniškai

Tyrimą apie bestselerių „industriją“ pasaulyje pristatys Slovėnijos leidybos profesorius ir leidyklos „Mladinska Knyga“ redaktorius Miha
Kovač. Lietuvos, Slovėnijos, Latvijos, Rumunijos, Valensijos leidybos
specialistai ir nepopuliarių kalbų šalių leidėjai pratęs diskusiją apie
bestselerius, knygų konkurenciją ir literatūros tendencijas.

Nobelio premijos laureato Bobo Dylano eiles lietuvių, latvių, slovėnų,
rumunų ir katalonų kalbomis skaitys lietuvių aktoriai ir užsienio svečiai.

Moderuoja: Aida V. Dobkevičiūtė
Dalyvauja: Miha Kovač (Slovėnija), Renate Punka (Latvija), Mihai
Mitrica (Rumunija), Valensijos leidėjų asociacijos ir LLA atstovai

02.24 | penktadienis | 9 val. | VIP salė (3 salės balkonas)

Renginys vyks anglų kalba (su sinchroniniu vertimu)

Kontaktų mugė bus organizuojama lietuvių, latvių, rumunų, valensiečių, slovėnų, gruzinų, ukrainiečių, vokiečių leidėjams, kurie lankysis
Vilniaus knygų mugėje.

02.23 | ketvirtadienis | 15 val. | 5.3 salė
Diskusija „Knygos piratavimas internete: vagystė ar
nemokama reklama?“
Apie knygų piratavimą internete, iššūkius intelektinės nuosavybės apsaugai, žalą autoriams, leidėjams ir visuomenei, „knygų piratų“ filosofiją kalbės Lietuvos, Slovėnijos, Latvijos, Rumunijos leidybos specialistai ir autoriai. LLA pristatys 2016 m. atliktą „Knygų leidybos rinkos
stagnavimas kaip internetinio „piratavimo“ pasekmė“ tyrimą.

Renginį veda: Andrius Bialobžeskis
Džiazas: Leonardo Pilkausko kvartetas | Vokalas: Kotryna Janutaitė

Kontaktų mugė leidėjams

Renginys tik registruotiems dalyviams.
Moderuoja: Aida V. Dobkevičiūtė
Dalyvauja: 10 Valensijos leidėjų, 4 Rumunijos leidėjai, 2 Latvijos leidėjai, 2 Slovėnijos leidėjai, 6 Lietuvos leidėjai, 2 Gruzijos leidėjai, 2
Ukrainos leidėjai, 1 Vokietijos leidėjas

02.24 | penktadienis | 11 val. | VIP salė (3 salės balkonas)

Moderuoja: Aida V. Dobkevičiūtė
Dalyvauja: Miha Kovač (Slovėnija), Renate Punka (Latvija), Mihai
Mitrica (Rumunija), Valensijos leidėjų asociacijos atstovas, LLA atstovas, lietuvių autorius (derinama)

Leidėjų pusryčiai

Renginys vyks anglų kalba (su sinchroniniu vertimu)

Dalyvauja: Valensijos, Rumunijos, Latvijos, Slovėnijos, Lietuvos,
Gruzijos, Ukrainos, Vokietijos leidėjai ir svečiai

02.23 | ketvirtadienis | 16 val.| 5.1 salė
Diskusija „Quo vadis? Kaip įmokos virsta mokesčiais, o
turtas – darbu“
Naujoji valdžia pažadėjo pagalbą kultūros bendruomenei, o pradėjo
nuo mokesčių jai didinimo. Kas gi laukia mūsų ateityje: minimali alga,
lygiavos skurdas, vis labiau didėjantys klampūs mokesčiai, kultūros
kontrolė, vykdoma per „paramą“ kultūrai? Šiandien meno kūrėjas, jei
jis neturi darbo santykių, net ir mokėdamas reikiamus mokesčius, nėra
socialiai apdraustas. Valdžia socialines įmokas šiandien skaičiuoja net
nuo turto, – vadinamų autorinių licencinių sutarčių, kuriomis autoriai
„išnuomoja“ savo turtą.
Dalyvauja: Dr. Teodoras Medaiskis, VU profesorius, socialinių klausimų ekspertas; Rūta Vainienė, finansų ekspertė; Kornelijus Platelis,
LMKA prezidentas; Remigijus Jokubauskas, LLA prezidentas; Agnė
Masalskytė, AGATA vykdančioji direktorė; Gytis Vaškelis, LALA prezidentas

Lietuvių ir užsienio šalių leidėjai kviečiami į leidėjų pusryčius pratęsti
Kontaktų mugės metu pradėtas diskusijas ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.

02.26 | sekmadienis | 10 val. | Forumas
Diskusija „Nuo Gutenbergo iki Zuckenbergo: kaip
naujosios technologijos keičia mūsų komunikaciją“
Kas šiandien mums yra naujosios technologijos: panacėja, leisianti
išsilaikyti modernizacijos procese, asmenybės tobulėjimo kelias ar
blogis, ryjantis laiką, redukuojantis asmenybę, naikinantis socialinius,
emocinius žmonių ryšius? Ar turime jas ignoruoti, joms atsiduoti, ar
susitaikyti su jų buvimu ir jas prisijaukinti? Kaip technologijos keičia
mūsų skaitymą, rašymą, bendravimą ir mąstymą?
Moderuoja: Gytis Vaškelis, LLTI
Dalyvauja: Jurgita Ivanauskaitė, KTU leidykla „Technologija“; prof. dr.
Arvydas Pacevičius, VU; dr. Eglė Radvilė, VGTU; dr. Loreta Vaicekauskienė, LKI
Organizuoja: LALA

