
lietuvos mažų ir vidutinių  
leidėjų asociacija 

K a u n o  K a l ė d i n ė
K n Y G ų  muge
2014 m. gruodžio 19–21 d.
Kauno įgulos karininkų ramovėje, a.  mickevičiaus g. 19, Kaune

P R O G R A M A
Gruodžio 19 d. /penktadienis/ nuo 10.00 –19.00 val.
11.00 val. Mugės atidaryMas. svečių sveikinimai. Labdaros akcija:  leidyklų, mugės dalyvių, kalėdinės 

dovanos (knygų) perdavimas lenkijos lietuvių mokykloms.

14.00 val. lietuviai ir latviai – vieninteliai Broliai. aesti leidyklos vadovas, profesorius alvydas Butkus pristato 
knygas, skirtas lietuviams apie latviją.

15.00 val. leidyklos Gimtasis žodis naujų knygų ( senasis Karalius tremtYje, avilio daina, slaPti 
KomPoZitorių GYvenimai, žiemos sodas, slaPtas o. Wilde’o GYvenimas,  antausis,  
stounHendžo PaliKimas) pristatymas. leidinius stende pristatys leidyklos atstovai.

16.00 val. naujausios vytauto Bložės poezijos knygos neĮminta mĮslė sutiktuvės. dalyvaus autorius, knygos redaktorė  
erika drungytė, aktorė olita dautartaitė ir  viktoras rudžianskas (leidykla KauKo laiPtai).

17.00 val. Knygos c. B. esselstyn, jr., m. d. Širdies liGos Prevencija ir iŠGYdYmas įžvalgos. Gydymo mityba galia.  
dalyvaus gydytojas dr. darius Kubilius (leidykla cHariBdė).

18.00 val. romo Kauniečio knygos laisvės Kovotojų Prisiminimai ( 9 dalis) sutiktuvės. dalyvaus leidyklos   
marGi raŠtai direktorius sigitas ladukas ir redaktorė Genovaitė savickienė. Partizanų dainas dainuos  
šaulys ir karys savanoris dovydas jokubauskis.

Gruodžio 20 d. /šeštadienis/ nuo 10.00 –19.00 val.

12.00 val. susitikimas su leidyklos KauKo laiPtai autoriais. dalyvaus stasys Babonas, Gintautas dabrišius,  
vladas Kalvaitis, lina navickaitė,  romualdas rakauskas, viktoras rudžianskas.  
renginį ves neringa Butnoriūtė.

15.00 val. leidykla cHariBdė pakvies į monikos Budinaitės romano KaniFolijos dulKėse sutiktuves.  
dalyvauja autorė ir literatūrologė rita Kubilienė.  

16.00 val. BaltiŠKoji  KultŪra ir daBartis. susitikimas-diskusija su nepriklausomybės akto signataru ir  
knygų autoriumi algirdu Patacku.

17.00 val. Kazio Girdžiūno knygos Balandžiai, BalandininKai, BalandininKYstė sutiktuvės. dalyvaus  
Genovaitė Girdžiūnienė, alina jaskūnienė, dainuojamosios poezijos atlikėja jūratė dailydėnienė,  
Kauno balandžių puoselėtojai, leidyklos andrena vadovė nijolė Petrošienė.

18.00 val. unės Kaunaitės romano žmonės iŠ alKaPės sutiktuvės. dalyvaus autorė ir leidyklos žara  
vadovė ramutė žandarienė.

Gruodžio 21 d. /sekmadienis/ nuo 10.00 –18.00 val.

13.00 val.  Kalėdų steBuKlo BelauKiant. labdaros akcija – tradicinio kūčių stalo dovanos. Kviečiami vaikučiai,  
kurie neturi galimybės patirti Kūčių džiaugsmo.

14.00 val. Paskaita edukacija  ant Kalėdų slenKsČio. skaito etnologė Gražina Kadžytė.

15.00 val.  Gamtos ir  žmoGaus virsmai.  Kalėdų Šviesa. dalyvaus kultūrologas ir etnologas aleksandras žarskus.

16.00 val.  daina ir muZiKos nŪdienos advento laiKu. Popietė su folkloristu ir bardu algirdu svidinsku.

mugėje prie kŪrėjŲ siENELės skaitytojų lauks rašytojai, poetai, autoriai. Galėsite nusipirkti knygą iš  
pirmų rankų su autografu, pabendrauti.

autorinių vardinių antspaudų studija eKsliBris.lt pakvies į savo stendą mugėje įsigytus  leidinius papuošti proginiu  
Kauno Kalėdinė KnYGų muGė 2014  spaudu.

kŪrybiNės dirbtuVės 
tradicinių amatų meistrė vilija ratautienė demonstruos  senovinį archainį vytinį audimą, pamokys vaikus ir suaugusius  
pasidaryti draugystės apyrankę.

Paroda 
tarptautinė tapybos paroda, skirta 1863–1864 m. sukilimui paminėti.  armėnijos, Baltarusijos,  lenkijos,  lietuvos,  
ukrainos dailininkų darbai (3 aukštas).

Įėjimas į mugę ir renginius nemokamas.
knygų kainos šventiškai mažos.

Partneris

Globėjas
Lietuvos krašto apsaugos ministras 

Juozas oLekas

Mugėje dalyvauja leidyklos:

aesTI, aIDaI, aLGaRVĖ, aNDReNa, 
asVeJa, BeRNaRDINaI.LT,  

BoNus aNIMus, BuRokĖLIs, 
CHaRIBDĖ, eDukoLoGIJa,  

GIMTasIs ŽoDIs, HoMo LIBeR,  
kauko LaIPTaI, keLIauToJo 
ŽINYNas,  LIeTuVos BIBLIJos 

DRauGIJa, LIeTuVos GYVeNToJŲ 
GeNoCIDo IR RezIsTeNCIJos TYRIMo 

CeNTRas, LuTuTĖ, MaRGI RaŠTaI, 
MoksLo IR eNCIkLoPeDIJŲ LeIDYBos 

CeNTRas, PasauLIo LIeTuVIŲ 
CeNTRas, RaIDYNĖLIs, VeRBa VeRa, 

ŽaRa ir LIeTuVos IsToRIJos IR 
eTNoGRaFIJos kNYGYNas

.

Kauno ĮGulos KarininKų ramovė

Informaciniai rėmėjai

Mugės dienraštis

Draugai


