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Lietuvos leidėjų asociacijos veikla 2015 m.
Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – Asociacija, LLA) savo veiklą pradėjo dar „sovietiniu“
laikotarpiu, 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. Asociacijos steigėjai – pirmieji
asociacijos nariai. Šiandien Asociacija jungia 42 narius, kuriuos sudaro ne tik akcinės
bendrovės, bet ir specializuotus leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos.
Numatomos tokios pagrindinės 2015 m. LLA veiklos kryptys:










Tarpinstitucinė veikla kuriant leidybos sektoriaus politiką ir leidėjų bendruomenės
tvirtinimas.
Bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis asociacijomis.
LLA veiklos sklaida LLA svetainėje www.lla.lt, Facebook paskyroje ir žiniasklaidoje.
Tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizavimas.
LLA įsteigtų premijų ir konkursų organizavimas.
Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
organizavimas.
Profesinių seminarų ir mokymų rengimas.
Lietuvos leidybos pristatymas ir literatūros sklaida tarptautinėje Frankfurto knygų
mugėje.
Nacionalinio knygų prekyboje katalogo diegimas.
1. LLA tarpinstitucinė veikla kuriant leidybos sektoriaus politiką ir leidėjų bendruomenės
tvirtinimas

LLA stebi valstybės institucijų pranešimus dėl inicijuojamų įstatymų pakeitimų projektų ir
informuoja leidėjus apie galimus knygų leidybos sektoriui įtaką darančius įstatymų
pakeitimus, organizuoja ir koordinuoja lobistinę veiklą. Pagrindiniai įstatymai, kurie daro
įtaką knygų leidybos sektorių yra LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, LR autorių teisių
ir gretutinių teisių įstatymas, LR bibliotekų įstatymas, LR Švietimo įstatymas, taip pat
įstatymai, reglamentuojantys SODROS ir GPM mokesčius. Raštus, pasiūlymus, įstatymų
pakeitimų projektus rengia LLA administracija suderinus su valdyba bei bendradarbiaudama
su leidėjais. Tačiau pažymėtina, kad trūksta profesionalių teisininkų konsultacijų dėl lėšų
trūkumo.
LLA pagal kvietimą deleguoja valstybės institucijų įsteigtiems komitetams ir taryboms
Asociacijos valdybos narius ir asocijuotų leidyklų vadovus atstovauti leidėjų interesus.
-

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryboje prie LR Kultūros ministerijos
leidėjų interesams atstovauja LLA prezidentas Remigijus Jokubauskas.
Literatūros taryboje prie LR Kultūros ministerijos leidėjų interesams atstovauja
LLA valdybos narys Saulius Žukas ir LLA narys Gytis Vaškelis.
Aukštojo mokslo taryboje prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidėjų
interesams atstovauja LLA valdybos narys Saulius Žukas.
Tarptautinės Vilniaus knygų mugės Kultūrinės programos rengimo darbo
grupėje dirba LLA valdybos nariai Lolita Varanavičienė, Giedrė Kadžiulytė,
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Arvydas Andrijauskas, LLA narys Gytis Vaškelis, LLA vykd. direktorė Aida V.
Dobkevičiūtė.
Darbo grupės sudėtis 2015 m. gali keistis, nes turi būti pratęsta trišalė VKM
organizatorių sutartis.
Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje
Leipcigo knygų mugėje 2017 m. dirbs 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. dirbs LLA valdybos nariai Arvydas Andrijauskas ir
Lolita Varanavičienė, LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
LLA darbo grupėje dėl leidinių platinimo klausimų dirbs LLA valdybos nariai
Remigijus Jokubauskas, Saulius Petrulis, Arvydas Andrijauskas, Vytas V. Petrošius,
LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
LLA darbo grupėje dėl vadovėlių leidybos dirba LLA valdybos nariai Remigijus
Jokubauskas ir Saulius Žukas, LLA nariai Jurgita Nacevičienė (leidykla „Šviesa“),
Remigijus Martinavičius (leidykla „Didakta“) kartu su ne LLA nariais Elmuntu Žaliu
(leidykla „TEV“);
LLA delegavo LLA valdybos narį Arvydą Andrijauską į Bibliotekų metų darbo grupę,
tačiau grupės sudėtis dar nepatvirtinta.

1.1 LLA iniciatyva dėl vadovėlių aprūpinimo sistemos tobulinimo Lietuvoje
2015 m. sausio mėnesį Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis ir ministerijos
specialistai buvo susitikę su vadovėlių leidėjais ir Lietuvos leidėjų asociacijos atstovais dėl
vadovėlių aprūpinimo sistemos tobulinimo Lietuvoje. Buvo nuspręsta tęsti susitikimus ir
bendradarbiavimą gerinant mokyklų aprūpinimą vadovėliais. Reguliariai vykstančiuose
susitikimuose leidėjai ir LLA atstovai ieško būdų bendradarbiauti tobulinant vadovėlių
aprūpinimo sistemą.
2015 m. LLA būstinėje 4 kartus rinkosi vadovėlių leidyklų vadovai aptarti leidėjų poziciją ir
veiksmus dėl vadovėlių leidybos ateities Lietuvoje. Balandžio 15 d. leidėjai inicijavo diskusiją
ir aptarimą Seime (daugiau informacijos bus pateikta posėdyje). Taip pat balandžio 23 d. 11
val. leidėjai susitiks su SMM atstovais ir ministru SMM Kolegijų salėje.
1.2 LLA iniciatyva dėl knygų privalomųjų egzempliorių bibliotekoms teikimo tvarkos
LR kultūros ministerija inicijuoja tvarkos dėl dokumentų, taip pat knygų, periodinių leidinių,
e-knygų ir e-leidinių privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms
pakeitimus. Tai susiję su e-leidyba ir augančiu e-knygų bei e-leidinių skaičiumi. Keičiamos
tvarkos tikslas yra reglamentuoti ir įteisinti kūrinių, leidžiamų ir platinamų e-formatu,
archyvavimą ir saugojimą.
Tačiau privalomųjų spausdintų ir e-formato knygų (ir leidinių) egzempliorių viešasis
prieinamumas bibliotekose prieštarauja autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui. Jei autoriai
ar autorių teisių turėtojai neduoda bibliotekoms leidimo, knygos ar leidiniai turėtų būti tik
saugomi. Skaitytojams išduodamos knygos yra tos, kurias bibliotekos įsigyja.
1.3 LLA iniciatyva stiprinti leidėjų bendruomenę. 2015 m. vasario 17 d. trečius metus iš
eilės Vilniaus knygų mugėje leidėjai LLA iniciatyva susirinko mugės Literatų svetainėje
įvertinti renginį ir aptarti rūpimus klausimus.
2015 m. planuojama tęsti darbo grupės dėl leidinių platinimo klausimų, nes 2014 m. buvo
priimtas leidėjų ir knygų platintojų bei prekybininkų sprendimas pereiti prie atsiskaitymo
pagal važtaraščių sistemą.
2015 m. planuojama organizuoti 4 seminarus ir konferenciją leidėjams aktualiomis temomis
(žemiau pateikiama daugiau informacijos).
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1.4 LLA iniciatyva bendradarbiauti su Europos leidėjų federacija dėl Europos
literatūros premijos (EUPL, http://www.euprizeliterature.eu/) skyrimo lietuvių autoriui ir jo
kūrinių sklaidos. 2015 m. premijų teikimo „ratas“ pradedamas iš naujo. Lietuva trečią kartą
apdovanojimui nominavo kūrėją, kurį rinko komisija prie Lietuvos rašytojų sąjungos. LLA
skiria atstovą į komisiją.
Laureatai bus paskelbti Londono knygų mugėje balandžio mėnesį, o premijos įteiktos birželio
mėnesį Briuselyje (laureatui skiriama 5 000 EUR premija ir dar viena nemažiau svarbi dovana
– pirmenybė gauti knygų vertimo finansavimą pagal ES programą „Kultūra“). 2009 m. EUPL
buvo skirta Laurai Sintijai Černiauskaitei, 2012 m. – Giedrai Radvilavičiūtei.
EUPL gali gauti rašytojai iš 37 ES programoje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių (27 ES valstybės
narės, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, buvusios
Jugoslavijos Respublikos šalys, Makedonija, Juodkalnija, Norvegija, Serbija, Turkija).
Kiekvienais metais trečdalyje šių šalių suburiamos nacionalinės komisijos, kurios nominuoja
premijos vertus autorius. Taip visos dalyvaujančios šalys kas trejus metus gali pasiūlyti savo
atstovus. Pirmą kartą premijos buvo įteiktos 2009 m. Premiją remia Europos Komisija,
organizuoja FEP, Europos rašytojų sąjunga ir Europos knygų platintojų federacija.
1.5 LLA iniciatyva aiškintis knygų kainų reguliavimo mechanizmus ES šalyse.
Norvegijos leidėjų asociacijos iniciatyva, prie Europos leidėjų federacijos susibūrė Europos
šalių leidėjų asociacijų grupė, kurios tikslas yra įvertinti fiksuotos knygų kainos reguliavimą
kaip literatūros ir kalbos strategijos politikos elemento svarbą.
Kovo 4-5 d. Osle vyko seminarai ir diskusijos, kuriuose dalyvavo 70 atstovų iš 15 šalių.
Renginio dalyviai atstovavo leidėjų ir knygų platintojų bei prekybininkų asociacijas,
akademinę bendruomenę, valdžios institucijas ir žiniasklaidą. Norvegijos leidėjų asociacija
pristatė Oslo universitete atliktą tyrimą „Knygos – kokia kaina? Pranešimas apie leidybos
industrijos politines priemones Europoje“, kuriame mokslininkai pažymėjo tolimesnių
skirtingų fiksuotų knygų kainų sistemų tyrimų poreikį.
Pagrindinė renginio iniciatyva buvo vystyti tolesnį bendradarbiavimą: nuolat atnaujinti
informaciją apie esančią situaciją skirtingose šalyse, pranešti apie atliktus naujausius tyrimus
ir pateikti naujas tyrimų iniciatyvas bei sudaryti geras sąlygas informacijos mainams.
Todėl Lietuvos leidėjų asociacija rengia ir teikia paraiškas tokių seminarų Vilniuje daliniam
finansavimui, įvairių šalių teisės aktų vertimams, teisinėms konsultacijoms ir patirties
mainams. Seminaruose Osle LLA atstovavo LLA valdybos narys Arvydas Andrijauskas ir
LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė.
1.6 LLA atstovavimas rengiant Kultūros ministerijos inicijuotus literatūros sklaidos
projektus pristatant Lietuvą garbės viešnia tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje 2017
m. ir tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m.
Kultūros ministerijos iniciatyva Lietuva kaip garbės viešnia bus pristatyta tarptautinėje
Leipcigo knygų mugėje 2017 m. ir tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m. Šiuos
projektus organizuos ir koordinuos Lietuvos kultūros institutas. LLA buvo pakviesta ir
delegavo leidėjų atstovus ir projektų pasirengimo darbo grupes. Daugiau informacijos bus
pateikta diskusijoje su Kultūros ministerijos specialistais.
1.7 LLA narių susirinkimas 2015 m. balandžio 17 d.
LLA susirinkime dalyvaus leidyklų-narių vadovai ar įgalioti asmenys bei leidėjai. Leidėjai
įvertins praėjusių metų bendros veiklos rezultatus, įgyvendintus nacionalinius bei
tarptautinius projektus, aptars tarptautinės Vilniaus knygų mugės rezultatus ir dalyvavimą
tarptautinėse mugėse, Knygų prekyboje katalogo kūrimo Lietuvoje tolesnius etapus,
Nacionalinės skaitymo skatinimo programos iniciatyvas, kompensacinio atlyginimo už
kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu lėšų panaudojimą ir kitas
aktualias temas.
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2. LLA viešoje erdvėje
LLA aktyviai viešina savo veiklą, praneša Lietuvos leidėjams aktualias naujienas, informuoja
apie svarbius tyrimus, renginius, o užsienyje atstovauja Lietuvos leidėjų interesams. Vienas iš
svarbiausių 2015 m. LLA tikslų – tapti labiau matomiems tiek knygų leidybos sektoriaus
dalyviams, tiek visuomenei. Padidinti turinio sklaidos pajėgumai – aktualios naujienos
pasirodo dažniau ir greičiau. Per pirmus tris šių metų mėnesius matomi akivaizdūs teigiami
rezultatai.
Galima išskirti dvi pagrindines LLA veiklos kryptis viešoje erdvėje:
- Informuoti Lietuvos leidėjus ir visuomenę apie leidybos sektoriui svarbias naujienas ir
atstovauti Lietuvos leidėjus užsienyje. Svarbiausi LLA informacijos sklaidos kanalai
yra oficialus Lietuvos leidėjų asociacijos tinklalapis www.lla.lt ir oficiali asociacijos
Facebook paskyra.
- Svarbiausiems sektoriaus įvykiams rengiami BNS konferencijos ir pranešimai.
Lietuvos leidėjai atstovaujami įvairių medijų laidose, duodami interviu spaudai. Ne ką
mažiau svarbus LLA dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, kuriuose kitų šalių
leidybos sektoriaus atstovai sužino ne tik Lietuvos leidėjų poziciją, bet ir bendras
Lietuvos leidybos naujienas, esamą situaciją, tendencijas ir galimybes.
LLA tinklalapis www.lla.lt.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius iš viso paskelbti 39 pranešimai (tuo pačiu metu 2014 m.
paskelbtas 31 pranešimas). Kitaip sakant, po vieną pranešimą skelbiama kas antrą-trečią
dieną. Tinklalapio „Google analytics“ 2015 m. pirmo ketvirčio statistika:
Unikalūs apsilankę vartotojai
Pradėtos naujos naršymo sesijos
Iš viso peržiūrėta puslapių
Vidutinis vartotojo praleidžiamas laikas tinklalapyje
Vidutiniškai atverčiama puslapių per vieną sesiją

3 852
4 868
9 938
1 min. 42 sek.
2,04

Lyginant su 2014 m., didžiausias teigiamas pokytis matomas vertinant unikalius vartotojus.
Pernai tokiu pat metu buvo 2858 unikalūs vartotojai, kuriuos šiemet pakeitė net 3 852
unikalūs vartotojai. Naujų sesijų padaugėjo taip pat beveik tūkstančiu – nuo 3 762 iki 4 868.
Lyginant iš viso peržiūrėtus puslapius, šiais metais skačius padidėjo beveik 300.
LLA Facebook paskyra.
Iki 2014 m. spalio mėnesio veikusi senoji LLA Facebook paskyra buvo nulaužta ir visi buvę
duomenys buvo prarasti. Taip pat iširo didelė sukurta bendruomenė, kuri sudarė kelis
tūkstančius sekėjų. Buvo kreiptasi į Facebook dėl paskyros nulaužimo, bet paskyra taip ir
nebuvo sutvarkyta. Naujoji paskyra sukurta gruodžio mėnesį ir iki 2015 m. kovo pabaigos
pavyko surinkti naują 300 žmonių bendruomenę. Bendruomenė nuolat didėja, taip pat startavo
Facebook paskyros reklamavimo akcija, kuri padeda susigrąžinti buvusio dydžio
bendruomenę. Per pirmus tris šių metų mėnesius paskelbti 62 pranešimai (po pranešimą
kiekvieną darbo dieną), o kvietimas savanoriauti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
šventėje sulaukė net 1 300 peržiūrų.

3. LLA – tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizatorė
2015 m. Vilniaus knygų mugės faktai ir skaičiai.
Vilniaus knygų mugė pradėta rengti 2000 m. ir 2015 m. mugė buvo 16-oji. Tarptautinė
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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
labiausiai lankomų LITEXPO centre vykstančių ir rengiamų parodų, didžiausia pagal
lankytojų ir renginių skaičių.
Dalyvių skaičius
Lankytojų skaičius
Kultūrinių renginių skaičius
Kūrybinių industrijų renginiai
Apsilankiusių užsienio autorių skaičius
Mugės ekspozicinis plotas
Visa VKM teritorija

300 iš 10 šalių
66.320
402
55
28
10.200 kv/m
13.600 kv/m

Mugės organizatoriai: LITEXPO, LLA, Lietuvos kultūros institutas.
Kultūrinę programą dalinai remia LR Kultūros ministerija, mugės partneris – Vilniaus miesto
savivaldybė, globėja – LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Mugė vyko LITEXPO 3-oje, 4-oje , 5-oje ir 2-oje salėse. Šiemet pirmą kartą prie VKM buvo
surengta Muzikos salė (projektą organizavo AGATA). Renginiai vyko konferencijų salėse
5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 1.1, 3.1, 3.2, Forume-LRT studijoje, Vaikų scenoje, Kūrybinėje studijoje,
Literatų svetainėje, Knygos kino salėje, Bibliotekų erdvėje, Muzikos salėje (viso 14 vietų).
Mugės šūkis: Nenušaunamas žanras - detektyvas. Tema: detektyvas.
Dalyviai: 300 (tiek pat kaip ir 2014 m.): leidyklos, knygų prekybininkai, kultūros institucijos
iš 10 šalių (Lietuva, Latvija, Baltarusija, Rusija, Lenkija, Vokietija, Omanas, Ukraina,
Švedija, Japonija) . 66 nauji dalyviai (22 proc.), 12 proc. užsienio dalyvių.
Renginiai: 402: 67 kūrybinės studijos renginių, 14 meno parodų, 5 Diskusijų klubo
diskusijos, 6 apdovanojimų ceremonijos, 17 filmų, 24 koncertai muzikos salėje. Mugėje
lankėsi 28 užsienio svečiai. Daugiausiai renginių vyko šeštadienį – 155.
Ekspozicinis plotas: 10.200 kv.m. Bendras plotas su renginių zonomis – 13.600 kv.m
Lankytojų skaičius: 66.320. Daugiausiai lankytojų buvo šeštadienį – 22.000.
Organizuotų mokinių grupių skaičius – 80 grupių iš Vilniaus, Kauno, Nemenčinės, Utenos,
Šilutės, Vilkaviškio, Ukmergės, Trakų, Kazlų rūdos, Kaišiadorių, Kėdainių, Ukmergės,
Alytaus, Kretingos, Panevėžio, Joniškio, Zarasų, Kupiškio, Ariogalos, Mažeikių, Šiaulių,
Širvintų, Molėtų.
Akredituotų žurnalistų skaičius: 59.
LLA organizavo 2 stendus (16 kv.m.) strategiškai palankiose Vilniaus knygų mugės vietose
ir suteikė galimybę mažoms leidykloms dalyvauti reikšmingiausiame knygų leidėjams
renginyje. 2015 m. Asociacijos organizuotuose stenduose produkciją pristatė 4 leidyklos:
Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“, leidykla „Algimantas“, leidykla „Tikra knyga“,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
2015 m. LLA aktyviai dalyvavo kultūrinės Vilniaus knygų mugės programos rengime,
atstovavo mugę Vilniaus miesto savivaldybėje, tarptautinėse leidėjų bendruomenėse ir
tarptautinėse knygų mugėse.
Asociacijos nariams taikoma 10 proc. nuolaida stendo ploto nuomai mugėje. Jeigu leidyklos
nuomojasi daugiau negu 30 kv/m ir joms taikoma nustatyta LITEXPO ploto nuolaida,
nuolaidos sumuojamos.
4. LLA – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventės organizatorė
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Lietuvos leidėjų asociacija ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos proga organizuoja skaitymo skatinimo akciją gegužės 7 d. Prie akcijos
prisijungusiuose knygynuose autoriai skaitys savo kūrybą, dalins autografus, bendraus su
skaitytojais. Visi renginiai vyksta vienu metu visoje Lietuvoje: gegužės 7 d. 18-19 val.
LLA aktyviai buria knygų mylėtojus, leidėjus, knygynus, autorius ir kitus partnerius siekiant
bendro tikslo – paskatinti žmones dažniau skaityti ir domėtis literatūra. Sudaromas programos
tinklelis, aktyviai renkami savanoriai Lietuvos miestuose ir miesteliuose, naudojant turimus
komunikacijos kanalus renkamas akcijos šūkis. Šios šventės organizavimas vykdomas be
jokio finansavimo naudojant tik žmogiškuosius išteklius.
5. LLA – nacionalinių ir tarptautinių projektų organizatorė ir partnerė
2014 – 2015 m. LLA rengė ir teikė paraiškas finansavimo programoms ir fondams 2015 m.
veiklai.

Finansavimas suteiktas tokiems LLA projektams:
 Kultūros taryba skyrė 20 000 eurų tarptautiniam ir mobilumo projektui „Lietuvos
literatūros, knygos meno ir leidybos sklaida tarptautinėse knygų mugėse ir specialistų
renginiuose“.
 Kultūros taryba skyrė 10 800 eurų “Lietuvos leidybos sektoriaus atstovavimas
gerinant knygų platinimo ir prieinamumo sistemą Lietuvoje ir ES šalyse
bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis”.
Finansavimas nesuteiktas LLA projektui:
 Kultūros taryba nefinansavo LLA projekto „Lietuvos knygų leidybos specialistų
kvalifikacijos kėlimas bendradarbiaujant su tarptautiniu Oksfordo Brookeso
universiteto leidybos studijų centru“.
 Projektui „European bibliodiversity through promotion of small and independant
publishers (EUBINET)“ (ES programa CREATIVE CULTURE).
Laukiama atsakymo dėl finansavimo:
 Projektui „Literatūrinio turinio skaitmeninimas ir sklaida perkrautų medijų amžiuje“
(Kultūros taryba);
 Projektui „Book Piracy Impact on Creativity: perspectives of content diversity in EU
(BPIC)“ (ES programa OHIM (OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET));
5.1 Dalyvavimas tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje
Kiekvienais metais leidėjai tikisi ir ieško galimybių deramai pristatyti Lietuvą per lietuvišką
knygą svarbiausioje tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje ir kituose tarptautiniuose
renginiuose. Frankfurto knygų mugė ypatingai svarbi formuojant šalies įvaizdį.
2015 m. Kultūros taryba skyrė 20 000 eurų projektui „Lietuvos literatūros, knygos meno ir
leidybos sklaida tarptautinėse knygų mugėse ir specialistų renginiuose“.
Tačiau 2015 m. VšĮ „Versli Lietuva“ dėl pasikeitusių programų ir kofinansavimo taisyklių
neturi galimybės remti leidėjų dalyvavimo Frankfurto knygų mugėje, balandžio mėnesį gautas
oficialus atsakymas.
Todėl LLA turi galimybę organizuoti tik 12 kv/m stendą, kurio paskirtis bus daugiau
informacinė, nei prezentacinė.
2014 m. šio tarptautinio projekto įgyvendinimo kaštai buvo apie 180 000 Lt. LLA sugebėjo
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surinkti pakankamai lėšų sėkmingam ir daug žiniasklaidos dėmesio sulaukusiam tarptautiniam
projektui. 60 proc. reikalingų projekto įgyvendinimui lėšų skyrė VšĮ „Versli Lietuva“, 25
proc. – Kultūros taryba, 7 proc. – LLA, ir 8 proc. knygų leidyklos ir partneriai.
5.2 Seminaras dėl knygų kainų reguliavimo įtakos knygų leidybai, platinimui ir
tradicinių knygynų išlikimui
2015 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. planuojamas seminaras Vilniuje dėl fiksuotų knygų kainų
reglamentavimo ES. LLA siekia įvertinti knygų platinimo ir prieinamumo sistemas bei jų
teisinį reglamentavimą Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Slovėnijoje, kuris
remiasi skirtingais fiksuotų knygų kainų mechanizmais. Bei Norvegijoje, Belgijoje ir
Portugalijoje rengiamais tokio sureguliavimo teisės aktais. LLA bendradarbiauja su Europos
leidėjų federacija (FEP), Europos knygų platintojų asociacija, ES ir EB šalių leidėjų
asociacijomis kad pasiektų tikslus. Šiandien knygų prekyba atsidūrė stipraus poveikio zonoje,
kur ją itin veikia mažmeninės prekybos internetu augimas, o tai daro įtaką mažų šalių knygų
rinkoms, leidybai ES mažų šalių kalbomis, bei individualių knygynų išlikimui.
5.3 Seminaras „Literatūrinio turinio skaitmeninimas ir sklaida perkrautų medijų
amžiuje“
2015 m. rugsėjo-spalio mėn. planuojamas seminaras Vilniuje „Literatūrinio turinio
skaitmeninimas ir sklaida perkrautų medijų amžiuje“.
LLA renka duomenis apie mažų kalbų šalių knygų leidybos specifiką ir siekia įvardinti
sėkmingus besikeičiančios rinkos verslo modelius, kurie efektyviai paskatintų teisėtą
literatūrinio turinio skaitmeninimą ir sklaidą. Seminare LLA sudarys sąlygas specialistams ne
tik viešinti mažų kalbų šalių literatūros skaitmeninimo ir sklaidos aktualijas ir problemas, bet
ir pakvies tarptautinius lektorius.
5.4 Seminarai ir konferencija dėl Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) naudojimo
LLA kuria Lietuvoje Nacionalinį knygų prekyboje katalogą (toliau – NKPK) ir duomenų
bazę. NKPK – tai įrankis intelektinės nuosavybės apsaugai, skatinti lietuviškų knygų sklaidą
Lietuvoje ir užsienyje, kurti ir diegti antipiratines programas, sudaryti lygias konkurencines
sąlygas knygų reklamai ir prieinamumui įvairiose knygų platinimo platformose. NKPK – tai
tarptautinius standartus atitinkanti Lietuvos Nacionalinio knygų prekyboje katalogo duomenų
bazė, kuri sukurta teikti knygų leidybos sektoriui efektyvias ir daugiafunkcines pridėtinės
vertės paslaugas skaitmeninimo, kovos su piratavimu, efektyvios knygų sklaidos ir lygios
konkurencijos prekyboje kontekste.
2015 m. liepos-spalio mėn. bus organizuojami 2 seminarai ir konferencija specialistams
(leidėjams, knygų platintojams ir bibliotekininkams) dėl NKPK ir duomenų bazės naudojimo.
NKPK bus pristatytas kaip knygos informacijos centras, kuriame bus: 1) teikiama informacija
apie visas knygas, kurios yra prekyboje ir kaupiama informacija apie knygas, kurių nebėra
prekyboje; 2) sudarytos sąlygos sukurti (ar pritaikyti/licencijuoti) antipiratinę programą
naudojant NKPK duomenų bazę; 3) teikiama reikalinga operatyvi informacija apie knygos
statusą, autorių teisių subjektą, leidėją, įsigijimą, rekomenduojamą kainą, taip pat knygos
pakartotinų leidimų tikslūs ir naujausi duomenys; 4) sudarytos sąlygos elektroniniams
užsakymams ir duomenų valdymui; 5) teikiama reikalinga knygos sklaidai ir populiarinimui
informacija apie kūrėjus, recenzijas, straipsnius ir t.t.; 6) sudaryta galimybė skatinti jau
išleistų knygų ir naujienų pardavimus; 7) sudaryta galimybė skatinti knygų eksportą; 8)
sudarytos sąlygos palengvinti elektroninių knygynų darbą; 9) sudarytos sąlygos taupyti lėšas
ir laiką (mažoms leidykloms ir autoriams reklamoje ir rinkodaroje), bei parduoti daugiau
knygų.
Daugiau informacijos apie 2015 m. veiklas kuriant ir naudojant NKPK bus pateikta
prezentacijoje posėdyje.
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6. LLA – nacionalinių ir tarptautinių specialistų bendruomenių narė
Europos leidėjų federacija (Federation of European Publishers, FEP). LLA yra FEP narė
ir moka kasmetinius nario mokesčius, aktyviai dalyvauja tarptautinių leidėjų bendruomenių
veikloje.
FEP yra nekomercinė skėtinio tipo asociacija vienijanti 26 nacionalines Europos knygų
leidėjų asociacijas. Federacija buvo įsteigta 1967 m. ir daugiausiai orientuojasi į knygų leidėjų
teisių gynimą ir atstovavimą juridiniame lygmenyje. Svarbi ir patariamoji FEP funkcija:
narėms teikiama konsultacija autorinių teisių ir kitais aktualiais klausimais. Į FEP gali būti
priimta tik viena konkrečios šalies nacionalinė asociacija, Lietuvą atstovauja LLA.
LLA teikia tarptautinėms organizacijoms kasmetines ataskaitas, pagal galimybes LLA
prezidentas arba vykd. direktorė dalyvauja ataskaitiniuose ir rinkiminiuose susirinkimuose.
Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Nuo 2011 m. LLA įstojo į
Nacionalinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją (toliau – KIKAS) siekiant glaudesnio
bendradarbiavimo su kultūrinių industrijų atstovais bei įsijungti į kultūrinių „slėnių“ kūrimo
procesą.
Mokėdama metinį KIKAS mokestį, LLA sudaro galimybes leidėjams dalyvauti ir KIKAS
organizuojamuose renginiuose. LLA vykd.direktorė Aida V. Dobkevičiūtė 2013 m. išrinkta
asociacijos valdybos nare.
Daugiau apie 2015 m. narystę ir naudą leidėjams dalyvaujant KIKAS veikloje bus pateikta
prezentacijoje posėdyje.
7. LLA – Patriotų premijos konkurso steigėja ir organizatorė
Krašto apsaugos ministerija ir LLA 2010 m. įsteigė pilietinių ir patriotinių knygų konkursą ir
premijas.
Konkurso tikslas – įvertinti praėjusiais metais išleistas knygas suaugusiesiems ir vaikams,
kurios ugdo pilietinę ir patriotinę valią, išrinkti ir paskelbti Patriotų premijų laureatus.
Patriotų premijų tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti pilietiškumo ir
patriotizmo tematika, per knygą skiepyti meilę ir ištikimybę Lietuvai. Krašto apsaugos
ministerija įsteigė tris Patriotų premijas. Vienos piniginės premijos dydis yra 700 eurų.
Paraiškas dalyvauti konkurse priima ir registruoja LLA kiekvienų metų sausio mėnesį.
Patriotų premijas įsakymu skiria krašto apsaugos ministras konkurso vertinimo komisijos
teikimu. Trijų knygų autoriai apdovanojami Patriotų premijomis tarptautinėje Vilniaus knygų
mugėje.
2015 m. tarptautinėje Vilniaus knygų mugės Forume apdovanojimus Patriotų premijų
laureatams įteikė Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos leidėjų asociacijos
prezidentas Remigijus Jokubauskas. Premijos paskirtos:
 Justinui Sajauskui už žaižaruojančias partizanų epo istorijas knygoje „Neužmirštami
Suvalkijos vardai“, kurią išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla;
 Daliai Stakytei-Anysienei, Laimai Petrauskaitei VanderStoep ir Daliai Cidzikaitei už
nelengvą istorinę atmintį be interpretacijų knygoje „Manėm, kad greit grįšim. 18
pasakojimų apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944”, kurią išleido leidykla „Aukso
žuvys“;
 Miglei Anušauskaitei ir Gerdai Jord už drąsų ir netikėtą žvilgsnį į Lietuvą įkvepiančią
istoriją knygoje „10 litų“, kurią išleido leidykla „Aukso žuvys“.
Šių metų konkursui buvo pateiktos ir registruotos 2014 m. išleistos 27 skirtingų žanrų knygos.
2015 m. ekspertų komisijos pirmininkas – Antanas Gailius, ekspertai - Vytautas Ališauskas,
Loreta Jakonytė-Kvedarienė, Giedrė Statkevičiūtė, Jūratė Čerškutė, Loreta ŽvironaitėŪdrienė, Rūta Apeikytė.
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Konkursas ir konkurso nuostatai skelbiami Krašto apsaugos ministerijos ir LLA el. svetainėse
www.kam.lt ir www.lla.lt.
8. LLA – Knygos meno rėmėja
LLA tęsia Knygos meno konkurso knygų-laureačių sklaidą ir lietuviško knygos meno
populiarinimą.
Vasario 11 d. Vilniuje Lietuvos leidėjų asociacija organizavo Baltijos šalių Gražiausių knygų
konkursą, kuriame dalyvavo Latvijos, Lietuvos ir Estijos Knygos meno konkursų knygoslaureatės. Tarptautinę vertinimo komisiją sudarė knygų dailininkai Aušra Petroškienė,
Jokūbas Jacovskis ir Tomas Mrazauskas, taip pat Latvijos atstovė Renate Punka ir Estijos
atstovas Mart Anderson. Knygos meno specialistai paskyrė po tris diplomus knygoms iš
kiekvienos šalies kolekcijos.
Geriausiai įvertinti Lietuvos knygų dailininkai:
1. Elona Marija Ložytė. Už Giedrės Jankevičiūtės ir Miko Vaicekausko knygą ,,Visagalė
tradicija/An Omnipotent Tradition“;
2. Jokūbas Jacovskis. Už Aleksandros Jacovskytės knygą ,,Vilniaus veidai: 1964 –
1993“;
3. Sigutė Chlebinskaitė. Už Taro Ševčenkos knygą ,,Kobzarius“.
Geriausiai įvertinti Latvijos knygų dailininkai:
1. Ivs Zenne. Už Inga Gaile knygą „Vai otrā grupa mani dzird? (The Second Group Hear
me?)”;
2. Ieva Skuja. Už Valdimirs Svetlovs knygą „б/у“;
3. Inese Hofmane. Už knygą „Gotharda Frīdriha Stendera Ābeces. Faksimili.
Transkripcijas. Apceres”.
Geriausiai įvertinti Estijos knygų dailininkai:
1. Angelika Schneider. Už Juta Kivimäe ir Linda Lainvoo knygą „Eveline von Maydell.
Mustvalge maailm“;
2. Madis Katz. Už Triin Tulgiste ir Markus Toompere knygą „Tartu kunsti aabits“;
3. Tuuli Aule. Už Tõnu Kaljumäe knygą „Parlamendi parem käsi : arhiivinoppeid ja
mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost“.
Kasmet Baltijos šalių Gražiausių knygų rinkimai organizuojami paeiliui vienoje iš Baltijos
šalių sostinių: Taline, Rygoje arba Vilniuje. Knygos meno konkurso knygų-laureačių sklaidos
neremia jokie nacionaliniai fondai.
9. LLA – akcijos „Knygų Kalėdos“ partnerė
2014 m. pabaigoje finišavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota
akcija „Knygų Kalėdos“, kurios partneris yra ir LLA. 2014 m. surinkta daugiau nei 40 tūkst.
knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Prie ketvirtos akcijos prisijungė šalies gyventojai,
užsienio šalių ambasados, kultūros įstaigos, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir
rašytojai. Šiais metais „Knygų Kalėdos“ kvietė dovanoti lietuvių autorių knygas šalies
viešosioms ir mokyklų bibliotekoms. Naujos knygos buvo skirtos ir lietuvių mokykloms
Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Kaliningrado srityje.

Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas

Remigijus Jokubauskas

_____________________________________
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