Vaikų literatūros savaitė
Aplinkybės susiklostė taip, kad dauguma iš mūsų esame priversti dienas leisti
namuose, ieškodami būdų, kaip suteikti džiaugsmo akimirkų savo vaikams ir sau
patiems. Nevyriausybinės švietimo organizacijos „Mokyklų tobulinimo centras“
įkurta literatūros pažinimo programa „Vaikų žemė“ viso pasaulio lietuvius kviečia
jungtis prie Tarptautinės vaikų knygos dienos šventimo ir internete susitikti bei
susipažinti su garsiausiais nūdienos vaikų literatūros kūrėjais Lietuvoje.
Kas yra Tarptautinė vaikų knygos diena? Balandžio 2-oji – žymiojo danų
pasakininko Hanso Kristiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji
minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Tą dieną vyksta vaikų literatūros
renginiai, parodos, susitikimai su vaikų knygos kūrėjais. Šios šventės idėja
priklauso žurnalistei ir vaikų literatūros puoselėtojai Jellai Lepman, 1949 įkūrusiai
Tarptautinę jaunimo biblioteką Miunchene, o 1951 m. iniciavusiai Tarptautinės
vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) atsiradimą. 1967 m. J. Lepman
parašė atvirą laišką pasaulio skaitytojams ir paragino balandžio 2-ąją skirtį
ypatingą dėmesį vaikų literatūrai.
Kaip šiemet švęsime vaikų knygos dieną? Net dvidešimt garsiausių nūdienos
Lietuvos vaikų knygų kūrėjų – rašytojų ir iliustruotojų – sutiko prisijungti prie
akcijos
„Vaikų
literatūros
savaitė“
(https://www.facebook.com/events/207787876987230/), kurios metu tarp
balandžio 2 ir 9 d. gyvai internetu susitiks su jaunaisiais skaitytojais, skaitys
ištraukas iš savo mėgstamų knygų (vaikystės ir ne tik), dalinsis įvairiomis idėjomis
ir paslaptimis, kaip smagiai leisti laiką, kai nereikia eiti į mokyklą, bet negali
susitikti su draugais, atsakys į įvairiausius klausimus, o gal net pagros ar parodys
kokį fokusą… Susitikti kviečia Tomas Dirgėlas, Kotryna Zylė, Justinas Žilinskas,

Ignė Zarambaitė (geriausios 2019 m. vaikų knygos autorė) ir daugelis kitų.
Susitikimų
tvarkaraščius
rasite
čia:
https://www.facebook.com/events/207787876987230/
Susitikimai nemokami, išankstinės registracijos nereikia. Susitikimai vyks
naudojant Zoom aplikaciją.
Kuo šiemet šventė ypatinga? Šiemet susitikti su Lietuvos vaikų ir paauglių
rašytojais kviečiame viso pasaulio lietuvius. Tai puiki proga pasiklausyti lietuvių
kalba skaitomų kūrinių, internetu pabendrauti ne tik su kūrėjais, bet ir su
bendraamžiais iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių.
www.vaikuzeme.lt

