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Lietuvos leidėjų asociacijos veikla 2017 m. 

 
Lietuvos leidėjų asociacija (toliau – LLA), savo veiklą pradėjusi dar Lietuvai esant Sovietų 

Sąjungoje, 1989 m., aktyviai veikia nuo 1993 m. LLA steigėjai – pirmieji asociacijos nariai. 

Šiandien LLA jungia 39 narius, kuriuos sudaro ne tik akcinės bendrovės, bet ir specializuotus 

leidinius leidžiančios biudžetinės ir viešosios įstaigos. 

 
Numatomos tokios pagrindinės 2017 m. LLA veiklos kryptys: 

 
 Leidėjų dalyvavimas profesiniuose renginiuose ir kontaktų mugėse. 

 Tarptautinės Vilniaus knygų mugės ir LLA specialistų programos organizavimas. 

 LLA įsteigtų nacionalinių akcijų, premijų ir konkursų organizavimas. 

 Tarpinstitucinė veikla ir atstovavimas (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 prioritetinėse tarptautinėse knygų 

mugėse Leipcige, Londone ir Frankfurte. 

 Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) plėtra. 

 LLA veiklos sklaida LLA svetainėse www.lla.lt, www.nkpk.lt, www.lietuvaskaito.lt, 

socialinėse medijose ir žiniasklaidoje. 

 

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. 

 

LLA pagal kvietimą deleguoja Asociacijos valdybos narius ir asocijuotų leidyklų vadovus 

atstovauti leidėjų interesams valstybės institucijų įsteigtuose komitetuose ir tarybose. 

 

 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,  

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. dirba LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė. 

http://www.lla.lt/lt/texts/read/7
http://www.lla.lt/lt/texts/read/9
http://www.lla.lt/
http://www.nkpk.lt/
http://www.lietuvaskaito.lt/
http://www.lla.lt/lt/texts/read/7
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 Darbo grupėje dėl Lietuvos kaip garbės viešnios dalyvavimo tarptautinėje 

Londono knygų mugėje 2018 m. dirba LLA valdybos nariai Arvydas Andrijauskas ir 

Lolita Varanavičienė, 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 nariu Elmuntu Žaliu 

(leidykla „TEV“); 

 Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos nare nuo 2013 

m. dirba LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė. 

 
LLA siekia stiprinti leidėjų bendruomenę organizuodama leidėjų susitikimus įvairioms 

aktualijoms aptarti ir veiklai inicijuoti. Planuojami susitikimai, renginiai, iniciatyvos, 

pranešimai 2017 m.: 

- Vasario 10 d. įvyks visuotinis LLA narių susirinkimas. Atviroje susirinkimo dalyje 

vyks UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ tyrimo „Lengvatinio 9 % PVM 

tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio viešiesiems finansams ir kultūrai 

analizė identifikuojant jo tęstinumo tikslingumą arba siūlant kitokius valstybės 

pagalbos mechanizmus“ ir UAB „Creditreform Lietuva“ tyrimo „Leidybos sektoriaus 

rezultatų apžvalga“ pristatymai. Susirinkimo vieta ‒ Lietuvos parodų ir kongresų 

centras „Litexpo“, 5.5 salė. 

- 2017 m. vasario 26 d. Vilniaus knygų mugėje LLA penktus metus iš eilės pakvies 

leidėjus susirinkti  Literatų svetainėje įvertinti renginio ir aptarti rūpimų klausimų. 

- Siekdama aktyvaus atstovavimo valstybinėse institucijose dėl nelegalaus turinio 

sklaidos ir platinimo prevencijos, LLA toliau bendradarbiaus su kolektyvinio 

administravimo organizacijomis LATGA-A ir AGATA, Vilniaus universitetu, 

Nacionaline kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacija, Lietuvos akademinių leidyklų 

asociacija. 

- Įstatymų stebėsena ir pakeitimų projektų rengimas bei derinimas, lobizmas: 

- Dėl licencinių sutarčių apmokestinimo SODROS mokesčiu. Sausio mėnesio pradžioje 

LLA įteikė raštą LR Kultūros komitetui su prašymu persvarstyti LR Socialinio 

draudimo įstatymo pakeitimą ir leisti sudalyvauti rengiamame posėdyje. Vis dėlto LR 

Seimas nubalsavo už įstatymo projekto persvarstymą, tad galutinis sprendimas bus 

priimtas pavasarį. 

- Dėl galimo PVM tarifo knygoms didinimo. 

- Dėl autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. 

- LLA toliau atliks stebėseną dėl Lietuvos kūrybinių industrijų, taip pat ir knygų 

leidybos, integravimo į bendrą Europos Sąjungos skaitmeninę rinką. Kūrybinių 

industrijų integravimas į bendrą Europos Sąjungos skaitmeninę rinką yra viena iš 

pagrindinių ES ir nacionalinių teisės aktų pakeitimų stebėsenos aktualijų 2017 metais. 

LLA sieks aiškintis ir supažindinti Lietuvos leidybos specialistus ir autorius su 

pokyčiais, laukiančiais sukūrus Europoje bendrą skaitmeninę rinką, ir padėti pasiruošti 

naujovėms. Svarbu išsiaiškinti ir įvertinti Europos skaitmeninės rinkos tikslus ir 

uždavinius, supažindinti su numatomais intelektinės nuosavybės teisiniais 

pasikeitimais autorių teisių srityje ir diskutuoti apie bendros skaitmeninės rinkos 

poveikį leidybos sektoriui. 
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2. LLA – nacionalinių ir tarptautinių projektų organizatorė ir dalyvė 
 
2017 m. iš dalies finansuoti šie LLA projektai: 

 
- Kultūros taryba skyrė 55 300 € programos „Lietuvos literatūros ir leidybos 

pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėse“ projektui „Lietuvos leidybos 

pristatymas ir atstovavimas prioritetinėse Londono ir Leipcigo knygų mugėse“. 

- Kultūros taryba skyrė 49 000 € programos „Lietuvos kultūros ir kūrybinių 

industrijų plėtra“ projektui „Lietuvos knygos meno, leidybos ir spaudos industrijų 

pristatymas bei pasiekimų sklaida tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje“. 

- Kultūros taryba skyrė 19 800 € „Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių 

organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ programos projektui „Lietuvos 

leidybos sektoriaus atstovavimas ir inovatyvių paslaugų diegimas  gerinant 

leidybos aplinką“. 

- LR Kultūros ministerija skyrė 23 600 € „Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir 

gretutinių teisių apsauga“ projektui „Jaunųjų kūrėjų publikuotų ir nepublikuotų 

kūrinių skaitymai akcijoje „Lietuva skaito!“. 

- Kultūros rėmimo fondas skyrė 27 000 € programos „Lietuvos kultūros  

organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014– 

2020“ paprogramės „Kultūra“ projektui „ALDUS – Towards a European Bookfair 

Network“. 

- Kultūros rėmimo fondas skyrė 18 000 € programos „Lietuvos kultūros  

organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014– 

2020“ paprogramės „Kultūra“ projektui „PUBCOOP (Strategies To A European 

Written Culture Preservation Through Publishers Cooperation From Lesser Used 

Languages)“. 

 
Tarptautiniai projektai: 

 
- „ALDUS – Towards a European Bookfair Network“ – dalyvavimas Europos šalių 

knygų mugių bendradarbiavimo tinkle. Skirta 10 165 €. 

- PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through 

Publishers Cooperation From Lesser Used Languages) – dalyvavimas 

bendradarbiavimo tarp Valensijos leidėjų asociacijos (AEPV) Ispanijoje, Lietuvos 

leidėjų asociacijos (LLA) ir Rumunijos leidėjų asociacijos (AER) projekte. Skirta  

8 924 €. 

 
2.1. LLA – prioritetinių Londono ir Leipcigo knygų mugių dalyvė 

 
Kultūros ministerijos iniciatyva Lietuva kaip garbės viešnia bus pristatyta tarptautinėje 

Leipcigo knygų mugėje 2017 m. ir tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m. Šiuos 

projektus organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kultūros institutas. LLA buvo pakviesta ir 

delegavo leidėjų atstovus į projektų pasirengimo darbo grupes. LLA atstovai aktyviai 

dalyvauja svarstant ir rengiant minėtų projektų programas, leidėjų grupių dalyvavimą, 

atstovauja Lietuvos leidybos sektoriui. 
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Lietuvos kultūros tarybos finansavimas suteikė LLA galimybę: 

1. sudaryti šių prioritetinių mugių specialistų grupes; 

2. organizuoti jų dalyvavimą mugėse ir renginiuose; 

3. bendradarbiauti su Europos leidėjų federacija (FEP), tarptautinių projektų ALDUS ir 

PUBCOOP, leidėjų, knygų mugių ir asociacijų bendruomenėmis skleidžiant 

informaciją apie nacionalinius projektus. 

 
Tarptautinėse Leipcigo ir Londono knygų mugėse numatomas: 

 
- Leidėjų darbo grupių sudarymas ir kelionių finansavimas per LLA. 

Lietuvos leidybos, poligrafijos ir IT specialistai turės galimybę dalyvauti edukacinės 

literatūros forumuose, IT ir leidėjų seminaruose bei konferencijose, knygos meno ir 

poligrafijos produktų konkursuose. Specialistams bus suteiktos nuolaidos dalyvauti 

konferencijose, kurias organizuoja LLA partneriai FEP ir Tarptautinė leidėjų asociacija (IPA). 

 
- Autorių teisių e. katalogo sukūrimas. 

Daug dėmesio skiriama rengiant bendrą Lietuvos autorių teisių pardavimo katalogą, leisiantį 

Lietuvos leidėjams plačiau, patogiau ir greičiau pristatyti Lietuvoje kuriamą turinį galimiems 

užsienio autorių teisių pirkėjams. 

 
E. kataloge bus surinkta reklaminė, leidėjų turimų autorių teisių informacija, pasitelkiant 

Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) turimus duomenis. Gauta informacija bus 

pateikta lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis. E. kataloge bus galima greitai ir patogiai atlikti 

leidinio paiešką pagal tematiką, amžiaus grupę, leidyklą, peržvelgti pristatymus ir gauti 

kontaktinę informaciją. 

 
- Informacinės medžiagos rengimas ir sklaida. 

Tarptautinėms mugėms bus parengta speciali informacinė medžiaga (anglų kalba), kuri mugių 

metu bus dalijama besidomintiems Lietuvos leidybos sektoriumi: 

 LLA narių sąrašas ir kontaktiniai duomenys; 

 Svarbiausių Lietuvos leidėjų sąrašas su pristatymu ir kontaktine informacija; 

 Lietuvos leidybos prospektas. Iki Leipcigo knygų mugės pradžios LLA, 

„Creditreform Lietuva“ ir „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atlieka Lietuvos 

knygų leidybos rinkos tyrimą ir rengia apžvalgą apie pastarųjų metų pokyčius ir 

Lietuvos knygų leidybos rinką; 

 Atvirukas, pristatantis NKPK autorių teisių katalogą. 

 
- Nacionalinės knygų kolekcijos sudarymas. 

LLA Leipcigo knygų mugėje taip pat sudarys užsienio kalbomis (vokiečių, anglų) išleistų 

komercinių knygų, pristatančių Lietuvą, kolekciją ir užtikrins jos platinimui tinkamų sąlygų 

sudarymą. 

 

 
2.2. LLA – tarptautinės Frankfurto knygų mugės dalyvė 

 
Frankfurto knygų mugė ypač svarbi formuojant šalies įvaizdį. Kiekvienais metais leidėjai 
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ieško galimybių ir tikisi šio tarptautinio renginio metu deramai pristatyti Lietuvą per 

lietuvišką knygą. 

 
2017 m. LLA programos Frankfurto knygų mugėje tikslas –jungtiniame stende pristatyti 

lietuvių autorius, kūrusius ir kuriančius užsienio šalyse. Tai pratęs 2017 m. „Lietuvos – 

Garbės viešnios Leipcigo knygų mugėje“ programą ir Vilniaus knygų mugės temą „Lietuviški 

ženklai pasaulyje“. 

 
2017 m. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje numatoma: 

 
- Organizuoti 24 kv. m jungtinį leidėjų stendą. 

 
- Sudaryti nacionalinę knygų kolekciją. 

2017 m. LLA suteiks sąlygas leidėjams pristatyti naujausius leidinius, kontaktus, organizuoti 

parodą, renginius ir susitikimus. Prieš mugę LLA skelbs knygų į nacionalinę kolekciją 

konkursą, transportuos kolekciją į mugę ir teiks informaciją apie Lietuvos autorius ir 

leidyklas. Bus pristatyta apie 250 pavadinimų knygų. 

 
- Rengti ir skleisti informacinę medžiagą apie LLA ir Lietuvos leidybos sektorių. 

LLA išleis informacinės medžiagos apie Lietuvos autorius ir leidyklas (atvirukai, skrajutės, 

brošiūros, plakatai ir pan.), leidybos rinką (Leidybos prospektas), Vilniaus knygų mugę, 

skaitymo  skatinimo  akcijas, knygas premijų laureates.  Bendradarbiaujant  su LR Kultūros 

ministerija, pristatomos Knygos meno konkursą laimėjusios knygos  ir katalogai. 

(Platesnę informacinę dalomąją medžiagą apie lietuvių kūrėjus rengia Lietuvos kultūros 

institutas.) 

 
- Tęsti Lietuvos kaip garbės viešnios prisistatymo 2017 m. Leipcigo knygų mugėje 

programą. 

LLA toliau tęs Lietuvos kaip garbės viešnios prisistatymo 2017 m. Leipcigo knygų mugėje 

programą, pateiks autorius ir leidybos industrijas pristatančią sklaidos medžiagą vokiečių ir 

anglų kalbomis. 

Programa jungtiniame stende, kaip ir kasmet, rengiama kartu su LKI, LR ambasada 

Vokietijoje, LISPA, LITEXPO, Valstybiniu turizmo departamentu ir kt. 

 
- Teikti informaciją ir organizuoti susitikimus stende. 

Lietuvos stendą remia leidyklos. Jame pristatomi autorių teisių katalogai, pristatomi 

nacionalinės kolekcijos leidiniai, teikiama informacija apie leidyklas ir jų specifiką, 

tarpininkaujama renkant ir dalijantis kontaktais, planuojami susitikimai dėl autorių teisių 

pardavimo. 

 

2.3. LLA – Lietuvos leidybos sektoriaus Lietuvos institucijose ir tarptautiniuose 

specialistų tinkluose atstovė 

 
Atstovavimas 

 
Vienas svarbiausių  LLA  tikslų  – aktyviai atstovauti  Lietuvos leidybos sektoriui ir    „mažos 
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kalbos“ knygų leidybos rinkos interesams ES tarptautinėse leidėjų bendruomenėse, siekti 

teigiamo poveikio Lietuvos knygų leidybos sektoriui. 

 
LLA aktyviai bendradarbiauja su skėtinėmis specialistų asociacijomis. LLA yra Europos 

leidėjų federacijos (Federation of European Publishers, FEP) narė. FEP atstovauja knygų 

leidybos sektoriui ES institucijose, komitetuose ir darbo grupėse. FEP atlieka ES direktyvų, 

įstatymų pakeitimų ir rekomendacinių dokumentų stebėseną, konsultuoja nacionalines 

asociacijas. LLA tarpininkauja leidybos sektoriaus dalyviams ir tarptautinėms šio sektoriaus 

bendruomenėms, dalyvauja tarptautiniuose sąskrydžiuose, konferencijose, rengia pranešimus 

apie sektoriaus raidą Lietuvoje. 

 
Nuo 2011 m. LLA įstojo į Nacionalinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociaciją (toliau – 

KIKAS), siekdama glaudžiau bendradarbiauti su kultūrinių industrijų atstovais bei įsitraukti 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. buvo išrinkta asociacijos valdybos nare. 

 
2017 m. numatoma: 

1. stebėti ES Direktyvų ir nacionalinių įstatymų pakeitimus, galimą jų  

poveikį; 

2. gausinti sukauptą informaciją apie ES ir EB šalių nacionalinės literatūros 

sklaidos ir leidybos platinimą ir prieinamumą, teisės aktus ir reguliavimo 

sistemas, įvertinti mažą Lietuvos knygų leidybos rinką besikeičiančio 

teisinio reglamentavimo („Bendra skaitmeninė rinka“) kontekste; 

3. išsamiau supažindinti specialistus su tarptautine teisinio reglamentavimo 

praktika, tyrimų išvadomis, teikti kvalifikuotas konsultacijas; 

4. pateikti struktūrizuotą informaciją valstybės institucijoms ir atkreipti jų 

dėmesį į knygų leidyboje vykstančius procesus; 

5. skatinti Lietuvos ir Europos specialistų bendradarbiavimą, geros patirties 

mainus sprendžiant kūrinių ir knygų sklaidos, platinimo ir prieinamumo 

problemas; 

6. surengti tarptautinę konferenciją Lietuvoje su užsienio specialistais apie 

galimą „Bendros skaitmeninės rinkos“ politikos įtaką, grėsmes ir  

galimybes Lietuvos autorių teisių industrijai. 

 
NKPK plėtra ir administravimas 

 
LLA plėtoja Nacionalinį knygų prekyboje katalogą (NKPK – metaduomenų bazė 

specialistams), skatinantį lietuviškų knygų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje siekiant lygių 

konkurencinių sąlygų knygų reklamai ir knygų platinimo prieinamumui. Šiame kataloge: 

- renkama ir nuolatos atnaujinama leidinių bibliografinė ir komercinė informacija, 

padedanti vykdyti leidybos sektoriaus statistikos apžvalgas, nelegalaus turinio sklaidos 

ir platinimo stebėseną. 

- puikiai pritaikomi nauji IT sprendimai leidyboje ir sričių bendradarbiavimas, kai visi 

leidybos sektoriaus dalyviai gali optimizuoti savo veiklą. 



9  

- informacija surenkama taupant leidėjų laiką – išvengiama daugybės skirtingų formų 

pildymo platintojams ir bibliotekoms; 

- platintojams pateikiama reikalinga komercinė leidinių informacija patogiausiu 

formatu; 

- bibliotekoms pateikiama papildoma informacija apie leidinius patogiu formatu. 

2016 m. Kultūros taryba skyrė finansavimą projektui „Lietuvos leidybos sektoriaus 

atstovavimas ir inovatyvių paslaugų diegimas gerinant leidybos aplinką“, kuriame numatytas: 

- naujų NKPK funkcijų diegimas; 

- tolesnis NKPK bazės rinkimas, sisteminimas ir plėtra; 

- įrankio, kuris, užpildžius informaciją apie numatomą išleisti knygą, leistų 

suformuoti ISBN paraišką ir automatiniu būdu pateikti agentūrai, sukūrimas; 

- naujų knygų užsakymo sistemos bibliotekoms sukūrimas; 

- naujienlaiškių siuntimo posistemės integravimas, naujienlaiškių dizaino 

sukūrimas; 

- prenumeratorių posistemės sukūrimas ir mokėjimo sistemų integravimas; 

- informacijos apie autorius ir vertėjus integravimas; 

- NKPK Autorių teisių katalogui reikalingų duomenų išvedimas į portalą; 

- Autorių katalogo duomenų bazės integravimas ir sąsajos su leidiniais bei leidėjais; 

- Vertėjų katalogo duomenų bazės integravimas ir sąsajos su leidiniais bei leidėjais. 

 
2.4. LLA – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventės ir nacionalinės 

akcijos „Lietuva skaito!“ organizatorė 

 
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga LLA gegužės 7 d. tęs skaitymo skatinimo 

akciją „Lietuva skaito!“. 

 
2017 m. akcija siekiama populiarinti jaunųjų Lietuvos kūrėjų publikuotus ir nepublikuotus 

kūrinius ir skatinti tolesnę jų kūrybinę veiklą. Šiam tikslui įgyvendinti numatoma: 

1. Koordinuoti akciją – sukurti strategiją ir ją įgyvendinti parengiant programą ir 

bendradarbiaujant su partneriais (leidėjais, platintojais, bibliotekininkais, autoriais, 

aktoriais ir savanoriais). 

2. Sukurti akciją pristatančią interneto svetainę www.lietuvaskaito.lt, kurioje bus galima 

rasti informacijos apie iniciatyvą, ankstesnių metų patirtį, partnerius, rėmėjus ir 

planuojamus renginius, taip pat nuotaikingus pristatomuosius vaizdo siužetus. 

Bendradarbiaujant su kūrėja Gerda Jord, platformoje bus kuriamas akciją pristatantis 

komiksas. 

3. Svetainėje integruoti virtualią skaitymo platformą, kurioje plačiajai visuomenei bus 

pateikiami jaunųjų Lietuvos rašytojų kūriniai, suskirstyti pagal kategorijas: proza, 

poezija, drama, vaikų literatūra, skaitiniai jaunimui. 

4. Suorganizuoti 4 renginius skirtinguose Lietuvos miestuose, kuriuose vyktų vieši 

jaunųjų Lietuvos kūrėjų kūrinių skaitymai. 

5. Pasitelkus prieinamus reklamos ir viešinimo būdus, kviesti gegužės 7 d. tam tikrą 

valandą visus lietuvius įsijungti šią platformą ir vienu metu visiems skaityti kruopščiai 

atrinktus jaunųjų kūrėjų tekstus. 

6. Atrinkti jaunųjų kūrėjų tekstus (apie 40) skaitymo platformai – tuo užsiima Gediminas 

http://www.lietuvaskaito.lt/
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Pulokas. 

 
Daug dėmesio bus skiriama renginių viešinimui: 

1. Akcijos vinjetės kūrimas ir transliavimas. 20 sek. trunkantis vaizdo klipas bus 

transliuojamas viešajame transporte Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose (iš viso 

430 ekranų, beveik milijonas parodymų); 

2. Akcijos vaizdo klipo kūrimas ir transliavimas. 1,5 min. trunkantis klipas bus 

transliuojamas Facebook ir Youtube kanalais. 2016 m. ši vaizdinė akcijos 

populiarinimo medžiaga sulaukė per 200 000 tūkstančių peržiūrų. 

3. Akcijos skirtukų ir plakatų sukūrimas, dizainas, spauda ir platinimas. Akcijos skirtukai 

bus platinami per visus partnerius: knygynus, leidėjus, kavines ir t. t. 

4. Akcijos socialinė misija: skaitovų ir kūrėjų apsilankymas vaikų globos namuose, 

senelių globos namuose, ligoninėse ir sanatorijose, savanorių skaitymai ir 

apsilankymai svečiuose. 

5. Akcijos viešinimas medijose. Žinia apie akciją bus skelbiama per visų partnerių 

turimus kanalus (interneto portalai, TV laidos, laikraščiai, radijas ir t. t.), LLA kanalus 

(www.lla.lt; www.nkpk.lt; Facebook paskyra; LLA renginiai). 

 
2.5. LLA – ALDUS bendradarbiavimo tinklo dalyvė 

 
ALDUS yra Europos šalių knygų mugių bendradarbiavimo tinklas. Šiuo projektu siekiama 

įtvirtinti   tarptautinį   knygų   mugių   bendradarbiavimą.   Trys   komercinės   knygų    mugės 

‒Bolonijoje, Londone ir Frankfurte ‒ yra pagrindinės, kuriose susitinka knygų leidybos, 

platinimo, spaudos ir IT specialistai. Nacionalinės knygų mugės taip pat yra svarbios kaip 

kultūros ir literatūros sklaidos bei populiarinimo masiniai renginiai ES šalyse. 

 
LLA indėlis į ALDUS projekto įgyvendinimą: 

1. aktyvinti tarptautinių mugių bendradarbiavimą projektų partnerių renginiuose; 

2. tęsti aktyvią LLA veiklų ir Lietuvos leidybos specialistų sklaidą Frankfurto ir 

Bolonijos, Londono knygų mugėse, kuriose Lietuvos leidėjai dalyvauja kasmet ir 

siekia palankių dalyvavimo sąlygų; 

3. parengti užsienio ir Lietuvos leidėjų kontaktų mainų stendą Vilniaus knygų mugėje ir  

3 renginius specialistams aktualiomis temomis, pasikvietus užsienio ekspertų; 

4. toliau aktyviai dalyvauti FEP veikloje siekiant pristatyti Lietuvos leidybos rinką ir 

populiarinti Vilniaus knygų mugę bei kitus Lietuvai reikšmingus festivalius ir akcijas; 

5. sudaryti sąlygas leidėjams dalyvauti Europos literatūros premijos  teikimo 

ceremonijoje siekiant susipažinti su vertingiausiais ES kūriniais; 

6. padėti leidėjams internacionalizuoti savo kūrybą, pasinaudojant galimybe: a) 

susipažinti su specialistais; b) dalyvauti bendradarbiavimo programoje; c) rasti 

partnerių Europos mastu; d) tobulinti turimus įgūdžius ir įgyti naujų; e) išmokti 

pritaikyti naujoviškus formatus, padedančius skatinti publikos įsitraukimą. 

7. organizuoti leidėjams Kontaktų mugę su IBBY UK leidėjais Bolonijos knygų mugėje 

2017 m. balandžio 3–6 d. Vyks 4 vaikų literatūros leidyklų atstovai. 

 
LLA kartu su tarptautinio projekto ALDUS partneriais 2017 m. organizuos renginius 

tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: 
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 Diskusija „Bestseleris: knygų lenktynės pasaulyje ir Lietuvoje“. 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. Renginiui 

vadovaus LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė, diskusijoje dalyvaus Miha 

Kovač (Slovėnija), Renate Punka (Latvija), Mihai Mitrica (Rumunija), Valensijos 

leidėjų asociacijos ir LLA atstovai. 

 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. 

Renginui vadovaus LLA vykd. direktorė Aida V. Dobkevičiūtė, diskusijoje dalyvaus 

Miha Kovač (Slovėnija), Renate Punka (Latvija), Mihai Mitrica (Rumunija), 

Valensijos leidėjų asociacijos atstovas, LLA atstovas, lietuvių autorius (derinama). 

 Užsienio ir Lietuvos leidėjų kontaktų mainų stendas Vilniaus knygų mugėje. Stende 

bus teikiama išsami informacija apie Vilniaus knygų mugę, Lietuvos leidybos rinką, 

Lietuvos leidėjus, LLA veiklą, tarptautinius LLA projektus ir kt. 

 Lietuvos įvaizdžio gerinimas organizuojant lietuvių kultūros, meno, literatūros, 

leidybos, knygos meno, poligrafijos produktų sklaidą tarptautinėse Frankfurto ir 

Bolonijos knygų mugėse. 

 
2.6. LLA – PUBCOOP bendradarbiavimo tinklo dalyvė 

 
PUBCOOP (Strategies To A European Written Culture Preservation Through Publishers 

Cooperation From Lesser Used Languages) – tai bendradarbiavimo projektas tarp Valensijos 

leidėjų asociacijos (AEPV) Ispanijoje, LLA bei Rumunijos leidėjų asociacijos (AER). Leidėjų 

asociacijos atstovauja šalių smulkiems leidėjams ir mažoms bei vidutinėms leidykloms, 

leidžiančioms mažų kalbų šalių literatūrą katalonų, lietuvių ir rumunų kalbomis. 

 
Dalyvavimas PUBCOOP projekte leis: 

- sumažinti leidėjų riziką ir sudaryti sąlygas lygiavertei literatūros sklaidai; 

- skatinti leidėjų kooperacijų ir asociacijų bendradarbiavimą pasitelkus  naujas  

literatūros sklaidos galimybes internete; 

- sudaryti palankesnes sąlygas leidėjams pristatyti, investuoti ir parduoti autorių teises. 

 
Laukiami projekto rezultatai ir nauda: 

1. Vietiniu, regioniniu lygmeniu: a) bendras visuomenės supažindinimas su projektu į 

pagalbą pasitelkus žinias ir aktyvią veiklą socialiniuose tinkluose; b) užsienio 

literatūros populiarinimas per viešus skaitymus; c) leidėjų įsitraukimas į projekto 

interneto svetainę, supažindinimas su verslo galimybėmis, dalyvavimu renginiuose, 

kongrese, galimybe gauti paramą iš institucijų. 

2. Nacionaliniu lygmeniu: a) asociacijų ir leidėjų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti 

aktyvų naudojimąsi projekto literatūros rinkos tinklalapiu; b) aktualios informacijos 

apie  projektą  sklaida  kultūriniame  sektoriuje  ir  leidybos  industrijoje;  c) institucijų 
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parama leidėjams ir leidybos industrijai. 

3. Europiniu lygmeniu: a) leidėjų ir leidėjų asociacijų bendradarbiavimas su projekto 

partneriais, teikiantis galimybę vystyti verslą ir kurti naujas leidybos rinkas. 

 
2017 m. LLA projekto uždaviniai: 

1. sukurti interneto svetainę 2.0 ir autorių teisių pardavimo platformą literatūros 

vertimams bei literatūros populiarinimui, knygų pristatymui ir tarptautinio leidėjų 

portfelio kūrimui; 

2. sukurti bendradarbiavimo ir mainų strategiją tarp leidėjų asociacijų ir suteikti 

koordinuotą paramą leidėjams; 

3. prieš kiekvieną PUBCOOP renginį parengti lankstinukų, plakatų; 

4. paruošti asociacijų bendradarbiavimo strategiją; 

5. sukurti naujienlaiškio turinį, maketą, atitinkančius projekto reikalavimus; 

6. naujienlaiškio sklaida; 

7. organizuoti PUBCOOP pristatymus; 

8. surengti PUBCOOP spaudos konferenciją Vilniuje; 

9. rengti viešus skaitymus; 

10. organizuoti PUBCOOP leidėjų pusryčius; 

11. organizuoti Vilniaus knygų mugę su papildomais renginiais specialistams, kuriuos 

išrinks pati LLA, ir renginiais, už kuriuos bus atsakingos kitos projekto partnerės / 

asociacijos; 

12. dalyvauti susitikimuose su Europos leidėjų federacija; 

13. pristatyti projektą Frankfurto knygų mugėje; 

14. dalyvauti ir organizuoti renginius Turino knygų mugėje. Vyks 4 leidėjų grupė. 

15. dalyvauti Monrealio vaikų literatūros knygų mugės (lapkričio 29–30 d.) renginiuose. 

Vyks 4 leidėjų grupė. 

 
2017 m. numatomi PUBCOOP renginiai: 

- LLA kartu su tarptautinio projekto PUBCOOP partneriais tarptautinėje Vilniaus knygų 

mugėje organizuos tris renginius: 

 Skaitymai. Bobo Dylano kūryba. Vilniaus knygų mugės „Literatų svetainėje“  

užsienio svečiai skaitys Nobelio premijos laureato Bobo Dylano eiles lietuvių, latvių, 

slovėnų, rumunų ir katalonų kalbomis. Skaitymus lydės rašytojo ir dainininko 

populiarių dainų intarpai pritariant akustinei gitarai. Renginį ves Andrius Bialobžeskis, 

dalyvaus Miha Kovač (Slovėnija), Renate Punka (Latvija), Mihai Mitrica (Rumunija), 

Valensijos leidėjų asociacijos atstovas, muzikuos Leonardas Pilkauskas. 

 Kontaktų mugė leidėjams. Kontaktų mugė bus organizuojama Vilniaus knygų 

mugėje apsilankiusiems lietuvių, latvių, rumunų, valensiečių, slovėnų leidėjams. 

Renginys uždaras. Renginiui vadovaus Aida V. Dobkevičiūtė, dalyvaus 10 Valensijos 

leidėjų, 4 Rumunijos leidėjai, 2 Latvijos leidėjai, 2 Slovėnijos leidėjai, 6 Lietuvos 

leidėjai. 

 Leidėjų pusryčiai. Lietuvos ir užsienio šalių leidėjai bus pakviesti į LLA stende po 

Kontaktų mugės vyksiančius leidėjų pusryčius. Pusryčių metu leidėjai galės pratęsti 

užmegztas pažintis, plėtoti bendradarbiavimo galimybes, diskutuoti. Renginiui 

vadovaus Aida V. Dobkevičiūtė, dalyvaus 10 leidėjų iš Valensijos , 4 iš Rumunijos,  

po 2 iš Latvijos, Slovėnijos, Gruzijos ir  Ukrainos, 1 Vokietijos leidėjas, taip pat  LLA 
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atstovai. 

- Renginiai tarptautinėje Turino knygų mugėje (numatoma 2017 m. spalio mėn.), 

oganizuojant leidėjų darbo grupes. 

- LLA kartu su Valensijos leidėjų asociacija (AEPV) organizuos leidėjams skirtą  

renginį Paryžiuje ir vizitą Monrealio knygų mugėje. Šiam dalyvavimui renkama 4 

leidėjų grupė, į kurią kviečiama pretenduoti. Daugiau informacijos: 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/kvietimas_deleguoti_narius 

 

3. LLA – tarptautinės Vilniaus knygų mugės organizatorė 

 
Vilniaus knygų mugė pradėta rengti 2000 m., 2017 m. ši mugė Lietuvai bus jau 18-oji. 

Tarptautinė Vilniaus knygų mugė yra didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse. Nuo 2006 m. ji 

įtraukiama į pasaulyje žinomiausių knygų mugių sąrašą bei tvarkaraštį (skelbiamą Frankfurto 

knygų mugės tinklalapyje) ir turi fiksuotą datą – vasario mėn. pabaigą. 

 
Tai viena populiariausių ir lankomiausių LITEXPO centre vykstančių parodų,  didžiausia 

pagal lankytojų ir renginių skaičių. Aštuonioliktą kartą rengiamos mugės tema – „Lietuviški 

ženklai pasaulyje“, o leidėjų ji lauks 2017 m. vasario 23–26 dienomis. 

 
LLA šių metų Vilniaus knygų mugėje turės savo stendą, pavadintą NKPK knygos 

informacijos centru. Jį bus galima rasti 3 salėje, stendo Nr. 3.19 (plotas – 22,5 kv. m). 

Šiame stende bus: 

- mugės lankytojams teikiama informacija apie jų ieškomas knygas (kas išleido, kur 

leidyklos stendas ir pan.). Informuoti apie tokią paslaugą bus platinama skrajutė, 

pristatanti NKPK ir NKPK knygos informacijos centrą. 

- vykdoma LLA veiklos sklaida dalijant informacinę medžiagą; 

- rengiami užsienio ir Lietuvos leidėjų susitikimai. 

 
Vilniaus knygų mugės organizatoriai: LITEXPO, LLA, Lietuvos kultūros institutas. Kultūrinę 

programą iš dalies remia LR Kultūros ministerija, mugės partneris – Vilniaus miesto 

savivaldybė, globėja – LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

 
LLA nariams taikoma 15 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 – Vilniaus klubo premijos konkurso steigėja ir organizatorė 

 
Vilniaus klubas ir LLA 2017 m. organizuos jau antrąjį Vilniaus klubo premijos konkursą, 

kuriame bus vertinamos knygos apie Vilnių, išleistos per paskutinius dvejus metus. 

Kasmetinės premijos dydis yra 1000 Eur. 

 
Konkursui gali būti pateiktos grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo 

populiarinimo knygos, albumai, išleisti per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje ir kitose 

šalyse, kurių tematika – Vilniaus miestas. 

http://www.lla.lt/lt/naujienos/naujienos/kvietimas_deleguoti_narius
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Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį 

populiarinti. Konkursu siekiama kasmet įvertinti išleistas knygas apie Vilniaus miestą, kurios, 

tarsi miesto vizitinė kortelė, skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina Vilniaus miesto 

istoriją, tradicijas, savitumą, ugdo vilniečių ir svečių smalsumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, 

bei išrinkti ir paskelbti premijos laureatą. 

 
Premija bus teikiama Vilniaus knygų mugės metu – 2017 m. vasario 25 d., šeštadienį, 17  val. 

5.3 salėje. 

 
Konkursas ir nuostatai skelbiami Lietuvos leidėjų asociacijos e. svetainėje www.lla.lt. 

 

 

5. LLA viešojoje 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 2017 m. LLA tikslų – tapti labiau matomiems tiek knygų leidybos sektoriaus 

dalyviams, tiek visuomenei. Padidintas turinio sklaidos pajėgumas – aktualios naujienos 

pasirodo dažniau ir greičiau. 

 
2017 m. numatoma ir toliau skleisti su LLA veikla ir Lietuvos leidybos sektoriumi susijusią 

informaciją bei naujienas šiais kanalais: 

 www.lla.lt 

 www.nkpk.lt 

 www.lietuvaskaito.lt 

 Facebook 

 BNS 
 

 
 

Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas Remigijus Jokubauskas 
 

http://www.lla.lt/
http://www.lla.lt/
http://www.nkpk.lt/
http://www.lietuvaskaito.lt/

