
Eil. nr.

1.

2.

Eil. nr.

Planuota 

reikšmė               

2018–aisiais 

m.

Įvykdyta 

reikšmė           

2018–aisiais 

m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

priežastys

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skirtas Lietuvos menų festivalis "FLUX. Festival Lituano delle 

Arti" organizuotas Romoje, Italijoje. 

Trukmė: 2018 m. gegužės 4-15 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Įvyko 20 renginių: parodų, koncertų, spektaklių; pristatytos 7 Lietuvos meno sritys. 

• Dalyvavo 103 dalyviai, atstovaujantys įvairioms Lietuvos meno sritims. 

• Bendradarbiauta su Romos miesto kultūros ir meno institucijomis: Auditorium – Parco della Musica 

(pagrindinis festivalio partneris), Academia nazionale di Santa Cecilia, Teatro di Roma, MAXXI – Museo 

nazionale delle arti ir Romos miesto savivaldybe.

• Festivalio renginiuose lankėsi per 9700 žiūrovų.

• Parengti ir išleisti specialūs informaciniai leidiniai.

Įgyvendinti Lietuvos menų festivalio Romoje programą

Įgyvendinti Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymą kartu su Latvija ir Estija Londono knygų mugės 2018 

programoje "Baltic Countries Market Focus" 

Lietuvos kultūros instituto 2018–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VEIKLOS PRIORITETAI

Vertinimo krtierijai

Trumpas įgyvendinimo aprašymasSvarbiausi darbai

2018 m. sėkmingai įgyvendintas Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas kartu su Latvija ir Estija Londono 

knygų mugės 2018 programoje "Baltic Countries Market Focus". Įgyvendinant programą bendradarbiauta su 

Londono knygų muge, Britų taryba, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos leidėjų asociacijomis ir kitais partneriais 

Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje. Lietuvos dalyvavimas "Baltic Countries Market Focus" programoje skirtas 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui.                                                                                                 

Programa įgyvendinta tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m. balandžio 10-12 d., Londone ir 

Mančesteryje balandžio 7-13 d., bei Junginėje Karalystėje ir Lietuvoje 2018 m. eigoje.                                                           

• Įrengtas 200 kv. m. ekspozicinis plotas Baltijos šalių paviljone: 124 kv. m Lietuvos nacionalinis stendas, 

bendras Baltijos šalių info punktas. Stende eksponuota 240 knygų kolekcija. 

• Surengta Baltijos šalių knygų iliustracijų paroda (80 kv. m), joje pristatyta 15 aktualiausių šiuolaikinių 

iliustruotojų iš Lietuvos. 

• Nacionaliniane stende dirbo: Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos leidėjų asociacija, 12 Lietuvos leidėjų.

• Didžiojoje Britanijoje išleista 19 naujų Lietuvos autorių knygų anglų kalba.

• Surengti 35 renginiai knygų mugėje ir Londone bei Mančesteryje balandžio 7-13 d.

• Dalyvavo 40 diskusijų ir seminarų dalyvių iš Lietuvos.                                                                                     

• Londono knygų mugėje apsilankė 25 tūkst. dalyvių iš 118 šalių.                                                                                               

• Lietuvos renginiuose apsilankė 1900 lankytojų.                                                                                                                                                                                 

Parengti ir išleisti specialūs proginiai ir informaciniai leidiniai.                                                                                  

Svarbią programos dalį sudarė bendradarbiavimo programa su Britų taryba: Lietuvos rašytojai dalyvavo 

festivaliuose JK (Hay Literature Festival, Edinburgh International Book Festival, Imagine Children London, 

Hexham Literature Festival, Writing Borders, National Writers Conference), britų autoriai viešėjo Lietuvoje 

(Vilniaus knygų mugė, "Vilniaus lapai"), inicijuota ir įgyvendinta vertėjų mentorystės programa „Market 

Focus Lithuanian Fellows“, Baltijos šalių vertėjų dirbtuvės Literatūrinio vertimo ir kūrybinio rašymo vasaros 

mokykloje Noridže, JK ir Lietuvos poetų dirbtuvės Londone.



1.

30 41

Sėkimingas Lietuvos dalyvavimas kartu su 

Latvija ir Estija "Baltic Countries Market 

Focus" programoje Londono knygų mugėje 

pozityviai paveikė užsienio leidėjų 

susidomėjimą Lietuvos literatūra ir 2018 

metais pasiekta daugiau susitarimų dėl 

lietuvių literatūros vertimų nei planuota.

2.
20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lietuvos kultūros 

instituto 

įgyvendintų ir 

koordinuotų 

kompleksinių 

kultūros 

pristatymo 

programų 

užsienyje žiūrovų 

skaičius (tūkst. žm.) 

(atitinka kriterijų R-

01-07-03-01 

Kultūros atašė ir 

Lietuvos kultūros 

instituto inicijuotų, 

įgyvendintų ir 

koordinuotų 

kultūros ir meno 

pristatymų 

užsienyje žiūrovų 

skaičius (tūkst. 

žm.))

20 21 105%

Vilniaus 

tarptautinės knygų 

mugės lankytojų 

skaičius (tūkst. žm.) 

(atitinka kriterijų R-

01-07-03-02 

Vilniaus 

tarptautinės knygų 

mugės lankytojų 

skaičius (tūkst. 

žm.))

65 67 103%

Lietuvos kultūros instituto įgyvendintų kompleksinių Lietuvos kultūros pristatymo programų renginių žiūrovų skaičius (tūkst. žm.)

Strateginis tikslas (1): „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas“

Įvykdymo 

procentas

Programa (01-07) „Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas“

TIKSLAS. 03, Stiprinti Lietuvos kultūros ir kūrybinį potencialą bei žinomumą tarptautiniu mastu

03-01 UŽDAVINYS. 

Vykdyti 

kryptingą ir 

veiksmingą 

Lietuvos 

kultūros 

tarptautiškumo 

politiką

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas

Veiksmo pavadinimas
Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas
Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

  Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių priežastys                                                                                     

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Pasiektų susitarimų dėl lietuvių literatūros vertimų į anglų ir vokiečių bei kitas užsienio kalbas skaičius (vienetai) 



03-01-02

Įgyvendinti 

kompleksines 

Lietuvos kultūros 

pristatymo 

programas užsienio 

valstybėse. 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skirtas Lietuvos menų festivalis "FLUX. 

Festival Lituano delle Arti" organizuotas Romoje, Italijoje. 

Trukmė: 2018 m. gegužės 4-15 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Įvyko 20 renginių: parodų, koncertų, spektaklių; pristatytos 7 Lietuvos meno sritys. 

• Dalyvavo 103 dalyviai, atstovaujantys įvairioms Lietuvos meno sritims. 

• Bendradarbiauta su Romos miesto kultūros ir meno institucijomis: Auditorium – 

Parco della Musica (pagrindinis festivalio partneris), Academia nazionale di Santa 

Cecilia, Teatro di Roma, MAXXI – Museo nazionale delle arti ir Romos miesto 

savivaldybe.

• Festivalio renginiuose lankėsi per 9700 žiūrovų.

• Parengti ir išleisti specialūs informaciniai leidiniai.                                                                                                                  

Sukurtas festivalio logotipas ir vizualinis stilius.                                                                                                      

Organizuota viešinimo kampanija Italijoje ir Lietuvoje. Romoje organizuota spaudos 

konferencija, Italijos kultūros žurnalistų parengiamasis vizitas Lietuvoje (11 žm.). 

Italijos žiniasklaidoje pasirodė 56 publikacijos dienraščiuose, žurnaluose, portaluose 

(pristatymai, anonsai, recenzijos, interviu), tame tarpe didžiuosiuose dienraščiuose „La 

Repubblica“, „Corriere della Sera Roma“, „Il manifesto“, „Il Romanista“, 

„Internazionale", „Cronaca di Roma“, „Il tempo Roma“, „Il Fatto Quotidiano“, „Il 

messaggerro“ ir kt.

22 publikacijos Lietuvos žiniasklaidoje.                                                                 

Publikacijų sąrašas pateikiamas atskiru priedu.

Žiniasklaidos ir 

internetinių 

pranešimų ir 

publikacijų 

užsienio šalyse, kur 

įgyvendinamos 

kompleksinės 

Lietuvos kultūros 

pristatymo 

programos, 

skaičius (atitinka 

kriterijų P-01-07-03-

01-02 Lietuvos 

kultūros instituto ir 

kultūros atašė 

veiklos sąlygotų 

publikacijų 

Lietuvos ir užsienio 

žiniasklaidoje 

skaičius (vienetai))

50 56 112% Išaugęs festivalio renginių skaičius ir 

sėkmingas darbas su Italijos viešinimo 

agentūra lėmė didesnį nei planuota 

publikacijų skaičių. 

Koordinuoti 

Lietuvos 

Respublikos 

kultūros atašė 

programų užsienio 

šalyse 

įgyvendinimą 

Bendradarbiaujant su kultūros atašė Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, 

Kinijoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir Kaliningrado srityje, Izraelyje, Švedijoje, Lenkijoje, 

Ukrainoje ir ES buvo įgyvendinta 230 atašė inicijuotų projektų.

Lietuvos kultūros 

instituto ir 

Kultūros atašė 

įgyvendintų 

kultūros ir meno 

projektų užsienyje 

skaičius (vienetai) 

(atitinka kriterijų P-

01-07-03-01-01 

Kultūros atašė ir 

Lietuvos kultūros 

instituto inicijuotų, 

įgyvendintų ir 

koordinuotų 

kultūros ir 

kūrybinių sektorių 

veiklų užsienyje 

skaičius (vienetai))

250 230 92%

Priemonė. Įgyvendinti kompleksines Lietuvos kultūros pristatymo užsienyje ir kultūros tarptautiškumą skatinančias programas, užtikrinti Lietuvos kultūros instituto veiklą



Užtikrinti 

menininkų ir 

kultūros operatorių 

mobilumą

Bendradarbiaujant su kultūros atašė įgyvendintuose kultūros ir meno projektuose 

dalyvavo 435 menininkai ir kultūros operatoriai. Tuo tarpu kompleksiniame Lietuvos 

kultūros pristatyme Romoje dalyvavo 103 dalyviai iš Lietuvos.

Menininkų ir 

kultūros operatorių, 

išvykusių dalyvauti 

Lietuvos kultūros 

instituto ir Kultūros 

atašė 

įgyvendinamuose 

kultūros ir meno 

projektuose 

užsienyje, skaičius

580 538 93%

Įgyvendinti užsienio 

šalių kultūros 

ekspertų ir 

profesionalų vizitus 

į Lietuvą

Į Lietuvą pakviesti 28 užsienio šalių kultūros ekspertai ir profesionalai iš įvairių meno 

sričių, jiems parengtos specialios programos, supažindinančios su Lietuvos meno 

kūrėjais, organizacijomis, vystomais projektais ir kt. 

Užsienio šalių 

kultūros ekspertų ir 

profesionalų, 

atvykusių į Lietuvą, 

skaičius

25 28 112% Metų eigoje suplanuotas ir įgyvendintas 

papildomas specialus Lietuvos ir Pietų 

Korėjos teatro ekspertų mainų projektas, 

kurio metu Lietuvoje viešėjo 6 Pietų Korėjos 

teatro institucijų atstovai.

ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ vadovės rengė seminarus ir 

mokymus, kurių metu buvo supažindinama su programų teikiamomis galimybėmis, 

programų naujovėmis, paraiškų formomis ir jų pildymo ypatumais, skatinamas 

pareiškėjų kūrybiškumas, siūlomos projektų kūrimo ir rašymo inovacijos.                                                                                                                                                                                                                            

1. ES programos „Kūrybiška Europa“ seminaras Kėdainiuose;

2-4. ES programos „Kūrybiška Europa“ renginiai „Pasimokymai iš komunikacijos 

klaidų su J. Rožėnu“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje;

5. ES programos „Kūrybiška Europa“, Kultūros ministerijos ir festivalio „Open House 

Vilnius“ diskusija „Architektūra ir kalba“ Vilniuje;

6. Neformalus Šiaurės ir Baltijos šalių Kūrybiškos Europos biurų susitikimas Kaune; 

7. Neformalus Kūrybiškos Europos biurų susitikimas Kaune; 

8-9. Mokymai „Kultūros garažas“ Dusetose, Alytuje;

10-13. Mokymai „Bendradarbiavimo projektai: kaip parengti paraišką?“ Klaipėdoje, 

Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje;

14. Renginys „Europos kultūros paveldas. O kaip rytoj?“ Vilniuje;                                                                                      

15-23. ES programos „Europa piliečiams“ informaciniai seminarai Vilniuje, Kaune, 

Rokiškyje, Marijampolėje, Telšiuose, Kėdainiuose, Mažeikiuose, Šiauliuose ir 

Panevėžyje;

24. ES programos „Europa piliečiams“ Baltijos šalių biurų organizuotas kontaktų 

užmezgimo seminaras-mokymai „Baltic Networking Brunch“, Cėsis (Latvija);

25. ES programos „Europa piliečiams“ Baltijos jūros regiono šalių kontaktų 

užmezgimo seminaras-mokymai „Making Waves 2018“, Gdanskas (Lenkija);

26-27. ES programos „Europa piliečiams“ informaciniai seminarai Alytuje ir Vilniuje.

ES programų 

koordinatorių 

surengtų seminarų, 

mokymų ir kt. 

renginių skaičius

20 27 135% ES programos „Kūrybiška Europa“ mokymai 

apie komunikacijos klaidas sulaukė 

susidomėjimo iš kitų miestų atstovų, todėl 

buvo kartoti Kaune ir Vilniuje. Taip pat ES 

programos "Europa piliečiams" vadovė 

Lietuvoje kartu su kaimyninių šalių biurais 

inicijavo ir organizavo tarptautinius kontaktų 

užmezgimo seminarus-mokymus, siekiant 

Lietuvos pareiškėjams padėti lengviau rasti 

tarptautinius partnerius projektams.

ES programų „Kūrybiška Europa“ ir „Europa piliečiams“ vadovės rengė seminarus ir 

mokymus, kurių metu buvo supažindinama su programų teikiamomis galimybėmis, 

programų naujovėmis, paraiškų formomis ir jų pildymo ypatumais, skatinamas 

pareiškėjų kūrybiškumas, siūlomos projektų kūrimo ir rašymo inovacijos.              

ES programų 

koordinatorių 

surengtų seminarų, 

mokymų ir kt. 

renginių dalyvių 

skaičius (asmenys)

850 668 79% ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovo 

pasikeitimas antroje metų pusėje lėmė 

pasikeitusią programos komunikacijos 

strategiją. Siekiant efektyvinti Lietuvos 

kultūros organizacijų susidomėjimą programa 

inicijuota daugiau individualių tikslinių 

konsultacijų, nesiorientuojant į kultūros 

vadybos mokymus didelėms grupėms.

Koordinuoti 

Lietuvos 

dalyvavimą 

Europos Sąjungos 

programose 

„Kūrybiška 

Europa“ 

(paprogramė 

„Kultūra“) ir 

„Europa 

piliečiams“, rengti 

seminarus, teikti 

konsultacijas



Rengti ir leisti 

informacinius 

leidinius, įskaitant 

elektroninius

Parengti ir išleisti šie leidiniai:

Leidiniai, skirti Lietuvos prisistatymui Londono knygų mugėje:

Knyga „Imagining Lithuania. 100 years 100 Visions. 1918-2018“ (anglų k.). 

Sudarytojai: dr. Marija Drėmaitė, dr. Tomas Vaiseta, dr. Norbertas Černiauskas. 28 

autorių kolektyvas;

Žurnalas „Reading Lithuania“ (anglų k.). Sudarytojai: Marius Burokas, Elžbieta 

Banytė, Vakarė Smaleckaitė. 18 autorių kolektyvas;

Knyga „How the Future King of England Ate Peacock in Vilnius: the Shared Cultural, 

Political and Culinary History of Britain and Lithuania“ (anglų k.). Sudarytojai ir 

autoriai: R. Laužikas, A. Astrauskas;

Informaciniai leidiniai (anglų k.): Lietuvos renginių programa (600 egz.), „New 

Translations and Titles in English“ (400 egz.), lankstinukai apie knygų mugėje 

dalyvavusius autorius (4 rūšių, po 500 egz.). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Leidiniai, skirti Lietuvos menų festivaliui Romoje:

Festivalio „FLUX. Festival Lituano delle arti“ programos katalogas (italų k.);

Festivalio „FLUX. Festival Lituano delle arti“ programos skrajutė (italų k.).                      

Kiti leidiniai: Lithuanian Culture Guide (6 leidinių katalogas anglų k.):

1) architektūra ir dizainas;

2) kinas; 

3) literatūra;

4) muzika;

5) teatras iš šokis; 

6) vizualieji menai.

Lietuvos 100-mečiui skirtų renginių programa Prancūzijoje (prancūzų ir lietuvių k.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vilniaus knygų mugės 2018 kultūrinių renginių programa (lietuvių ir anglų k.).

Parengtų ir išleistų 

informacinių leidinių 

skaičius

10 9 90%

Informacijos sklaidai yra sukurtos ir administruojamos svetainės 

www.lithuanianculture.lt (lietuvių ir anglų kalbomis), 

www.kurybiskaeuropa.eu/kultura ir www.pilieciams.eu bei trys paskyros socialiniuose 

tinkluose Facebook, Twitter ir Instagram. Internetinėse svetainėse nuolat atnaujinama 

informacija ir skelbiamos naujienos. 

Administruojamų 

internetinių svetainių 

skaičius

3 3 100%

Žiniasklaidai informacija apie LKI veiklą rengiama nuolatos, per metus paskelbta 158 

naujienos LKI svetainėje, 1529 naujienos socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, 

Instagram), išsiųsta 19 pranešimų spaudai, surengtos 2 spaudos konferencijos.

Paskelbtų kultūros ir 

meno sričių naujienų 

skaičius

1300 1687 130% Lietuvos dalyvavimo "Baltic Countries 

Market Focus" programoje Londono knygų 

mugėje viešinimui pasitelktos viešinimo 

agentūros JK efektyvi veikla sugeneravo 

didesnį nei planuota Twitter įrašų skaičių, 

taip pat skelbiamų naujienų augimą lėmė 

Lietuvos valstybingumo 100-mečio proga 

išaugęs kultūros sklaidos renginių skaičius.

LKI administracija rengė LKI vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, 

užtikrino sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis ir fiziniais asmenimis 

rengimą ir įgyvendinimą.                                                                                                                                                                       

Lietuvos kultūros institutas yra europinio tinklo EUNIC narys ir aktyviai dalyvavo 

tinklo veikloje, Lietuvoje surengtas tinklo narių su mažesniais žmogiškaisiais ir 

finansiniais resursais susitikimas.                                                                                                                                                                                                                                                

Parengta LKI veiklos 

ataskaita

1 1 100%

Užtikrintas efektyvus įstaigos biudžeto administravimas. Parengti biudžeto 

ataskaitų rinkiniai

16 16 100%

Efektyviau valdyti 

Įstaigos finansus
Įstaigos 

įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis 

(eurai)

0 0 100%

Užtikrinti 

informacijos apie 

LKI veiklą 

viešinimą

Užtikrinti LKI 

administravimą



Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją

Sudarytos sąlygos LKI darbuotojams kelti kvalifikaciją. LKI darbuotojai kvalifikaciją 

kėlė 12 mokymų/kursų: 5 užsienio kalbų kursai, 1 finansinės apskaitos mokymai, 1 

viešųjų pirkimų mokymai, 1 saugos darbe mokymai, 2 mokymai komunikacijos ir 

viešųjų ryšių specialistams, 1 mokymai skirti naujai Europos solidarumo korpuso 

programai ir jos administravimo specifikai (Europos savanorystės programa), 1 ES 

programos "Kūrybiška Europa" finansuojamų projektų administravimo mokymai.

Mokymų/kursų 

skaičius

12 12 100%

Priimti praktikantus 

ir savanorius

Sudarytos sąlygos studentams atlikti praktiką LKI. Laimėjus ES programos Erasmus+ 

finanasavimą, pusei metų priimtas Europos savanorių tarnybos savanoris.

Praktikantų/savanori

ų skaičius

3 3 100%

03-01-03

Vykdyti lietuvių 

literatūros sklaidą 

tarptautinėse knygų 

mugėse Lietuvoje ir 

užsienyje, skatinti 

vertimus

2018 m. sėkmingai įgyvendintas Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas kartu su 

Latvija ir Estija Londono knygų mugės 2018 programoje "Baltic Countries Market 

Focus". Įgyvendinant programą bendradarbiauta su Londono knygų muge, Britų 

taryba, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos leidėjų asociacijomis ir kitais partneriais 

Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje. Lietuvos dalyvavimas "Baltic Countries Market 

Focus" programoje skirtas Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui.                                                                                

Programa įgyvendinta tarptautinėje Londono knygų mugėje 2018 m. balandžio 10-12 

d., Londone ir Mančesteryje balandžio 7-13 d., bei Junginėje Karalystėje ir Lietuvoje 

2018 m. eigoje.                                                                                                                                               

• Įrengtas 200 kv. m. ekspozicinis plotas Baltijos šalių paviljone: 124 kv. m Lietuvos 

nacionalinis stendas, bendras Baltijos šalių info punktas. Stende eksponuota 240 

knygų kolekcija. 

• Surengta Baltijos šalių knygų iliustracijų paroda (80 kv. m), joje pristatyta 15 

aktualiausių šiuolaikinių iliustruotojų iš Lietuvos. 

• Nacionaliniane stende dirbo: Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos leidėjų asociacija, 

12 Lietuvos leidėjų.

• Didžiojoje Britanijoje išleista 19 naujų Lietuvos autorių knygų anglų kalba.

• Surengti 35 renginiai knygų mugėje ir Londone bei Mančesteryje balandžio 7-13 d.

• Dalyvavo 40 diskusijų ir seminarų dalyvių iš Lietuvos.                                                                                     

• Londono knygų mugėje apsilankė 25 tūkst. dalyvių iš 118 šalių.                                                                                               

• Lietuvos renginiuose apsilankė 1900 lankytojų.                                                                                                                                                                                 

Parengti ir išleisti specialūs proginiai ir informaciniai leidiniai.                                                                                  

Svarbią programos dalį sudarė bendradarbiavimo programa su Britų taryba: Lietuvos 

rašytojai dalyvavo festivaliuose JK (Hay Literature Festival, Edinburgh International 

Book Festival, Imagine Children London, Hexham Literature Festival, Writing 

Borders, National Writers Conference), britų autoriai viešėjo Lietuvoje (Vilniaus 

knygų mugė, "Vilniaus lapai"), inicijuota ir įgyvendinta vertėjų mentorystės programa 

„Market Focus Lithuanian Fellows“, Baltijos šalių vertėjų dirbtuvės Literatūrinio 

vertimo ir kūrybinio rašymo vasaros mokykloje Noridže, JK ir Lietuvos poetų 

dirbtuvės Londone.                                                                                                                                                 

Publikacijų sąrašas pateikiamas atskiru priedu.

Žiniasklaidos ir 

internetinių 

pranešimų ir 

publikacijų skaičius 

(vienetai)

230 553 240% Lietuvos dalyvavimo "Baltic Countries 

Market Focus" programoje Londono knygų 

mugėje viešinimui pasitelktos viešinimo 

agentūros JK efektyvi veikla sugeneravo 

didesnį nei planuota Twitter įrašų skaičių 

(ypač aktyviai dalintasi Londone surengtos 

viešinimo kampanijos "Knygnešių diena" 

vaizdais ir žinutėmis), taip pat didelio 

dėmesio sulaukta iš Lietuvos žiniasklaidos.

Lietuvių literatūros 

renginių užsienio 

knygų mugėse 

skaičius (vienetai)

40 53 132% Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio 

proga Lvovo ir Maskvos knygų mugėse LR 

kultūros atašė ir mugių organizatorių 

iniciatyva organizuota nemažai proginių 

Lietuvos valstybingumui skirtų renginių.

Priemonė. Vykdyti lietuvių literatūros sklaidą tarptautinėse knygų mugėse ir kituose literatūros sklaidos renginiuose, skatinti ir remti lietuvių literatūros vertimus 

LKI įrengė stendus ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir knygos meną pristatė tarptautinėse 

Londono knygų mugėje, Leipcigo knygų mugėje, Bolonijos vaikų knygų mugėje, 

surengė Lietuvos literatūrą bei iliustraciją pristatančius renginius šiose mugėse bei 

Kijevo, Lvovo ir Maskvos knygų mugėse.                                                               

Londono knygų mugėje įrengtas 124 kv. m stendas ir surengti 35 renginiai, 1900 

žiūrovų;                                                                                                                

Leipcigo knygų mugėje įrengtas 40 kv. m stendas ir surengti 4 renginiai, 160 žiūrovų:                                                                                                               

- Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Florentius der Gärtner“ pristatymas mugėje;

- Kęstučio Kasparavičiaus dirbtuvės su vaikais pristatant knygą vokiečių kalba 

„Florentius der Gärtner“ tarptautinėje mokykloje;

- Diskusija apie Lietuvos prisistatymo garbės viešnios teisėmis Leipcigo knygų mugėje 

patirtis „Hilft der Gastland-Titel beim Bücherverkauf?“ su vokiečių leidėjais ir 

žurnalistais; 

- Lietuviškos poezijos vakaras, vykęs „naTo“ renginių salėje mieste.                                                                                           

Bolonijos knygų mugėje įrengtas 32 kv. m stendas. Mugėje dalyvavo ir savo kūrybą 

pristatė iliustruotojos Lina Itagaki ir Rasa Jančiauskaitė. Mugės konkursinėje parodoje 

„Illustrators exhibition“ buvo eksponuojama lietuvių iliustruotojos Monikos 

Vaicenavičienės kūryba.                                                    

Kijevo knygų mugėje „Knižkovyj arsenal“ surengtas 1 renginys, 160 žiūrovų:

- Tomo Venclovos ir Ellen Hinsey knygos „Nelyginant šiaurė magnetą“ ukrainietiško 

leidimo pristatymas.

Lvovo knygų forume surengti 6 renginiai, 225 žiūrovai:

- Susitikimas su poetu Mariumi Buroku ir jo poezijos knygos ukrainiečių kalba 

pristatymas;

- Gyvenimas valstybių pakraščiuose („kresuose“): pokalbis apie rytų „kresų“ literatūrą 

su Birute Jonuškaite;

- Lietuvos-Ukrainos literatūrinis duetas: Birutė Jonuškaitė ir Natalka Trochym;

- Artiomo Petriko istorinės knygos "Pirmosios respublikos „šviesa ir šešėliai“: 

Lietuvos valstybė 1918-1940 m." pristatymas;

- Jaroslavo Melniko knygos "Labai keistas namas" ukrainietiško leidimo pristatymas;

- Apskritas stalas „Kada sugrįžo nepriklausomybė: Lietuvos valstybė tarpukariu“ 

(Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečiui).

Maskvos knygų mugėje „Non fiction“ (programa „Baltijos dienos“) ir Peterburge 

surengti 7 renginiai, 390 žiūrovų:

- Diskusija „Istorija ir atmintis Baltijos šalių literatūrose“;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas;

- „Laimė yra lapė“: sėkmingo debiuto istorija. Susitikimas su knygų iliustruotoja 

Aušra Kiudulaite;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas J. 

Baltrušaičio namuose;

- Konferencija Tarptautiniame Memoriale „Lietuvos atkūrimo šimtmetis: istorija ir 

atmintis šiuolaikinėje lietuvių kultūroje";

- Susitikimas su dailininke iliustruotoja Aušra Kiudulaite rusų valstybinėje vaikų 

bibliotekoje;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas 

Centrinėje viešojoje Sankt Peterburgo bibliotekoje.



Lankytojų lietuvių 

literatūros 

renginiuose 

užsienio knygų 

mugėse skaičius 

(vienetai) (atitinka 

kriterijų P-01-07-03-

01-04 Lankytojų 

knygų mugėse ir 

kituose literatūros 

renginiuose 

skaičius (vienetai))

2000 2835 142% Sėkmingai vykdytos viešinimo kampanijos 

rengiantis dalyvavimui Londono knygų 

mugės programoje "Baltic Countries Market 

Focus", puoselėjamas Lietuvos žinomumas 

Leipcigo knygų mugėje po dalyvavimo 

mugės viešnios teisėmis 2017 m., 

susiklosčiusios socialinės aktualijos 

Ukrainoje ir Rusijoje bei išaugęs dėmesys 

Valstybės atkūrimo 100-metį tarptautinėje 

bendruomenėje mininčiai Lietuvai lėmė 

didesnį susidomėjimą instituto 

organizuojamais renginiais.

Pasiektų susitarimų 

dėl lietuvių 

literatūros vertimų 

į anglų ir vokiečių 

bei kitas užsienio 

kalbas skaičius 

(vienetai) (atitinka 

kriterijų R-03-03-02-

03 Pasiektų 

susitarimų dėl 

lietuvių literatūros 

vertimų į anglų ir 

vokiečių bei kitas 

užsienio kalbas 

skaičius (vienetai))

30 41 137% Sėkimingas Lietuvos dalyvavimas kartu su 

Latvija ir Estija "Baltic Countries Market 

Focus" programoje Londono knygų mugėje 

pozityviai paveikė užsienio leidėjų 

susidomėjimą Lietuvos literatūra ir 2018 

metais pasiekta daugiau susitarimų dėl 

lietuvių literatūros vertimų nei planuota.

Direktorė Aušrinė Žilinskienė

LKI įrengė stendus ir Lietuvos literatūrą, leidybą ir knygos meną pristatė tarptautinėse 

Londono knygų mugėje, Leipcigo knygų mugėje, Bolonijos vaikų knygų mugėje, 

surengė Lietuvos literatūrą bei iliustraciją pristatančius renginius šiose mugėse bei 

Kijevo, Lvovo ir Maskvos knygų mugėse.                                                               

Londono knygų mugėje įrengtas 124 kv. m stendas ir surengti 35 renginiai, 1900 

žiūrovų;                                                                                                                

Leipcigo knygų mugėje įrengtas 40 kv. m stendas ir surengti 4 renginiai, 160 žiūrovų:                                                                                                               

- Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Florentius der Gärtner“ pristatymas mugėje;

- Kęstučio Kasparavičiaus dirbtuvės su vaikais pristatant knygą vokiečių kalba 

„Florentius der Gärtner“ tarptautinėje mokykloje;

- Diskusija apie Lietuvos prisistatymo garbės viešnios teisėmis Leipcigo knygų mugėje 

patirtis „Hilft der Gastland-Titel beim Bücherverkauf?“ su vokiečių leidėjais ir 

žurnalistais; 

- Lietuviškos poezijos vakaras, vykęs „naTo“ renginių salėje mieste.                                                                                           

Bolonijos knygų mugėje įrengtas 32 kv. m stendas. Mugėje dalyvavo ir savo kūrybą 

pristatė iliustruotojos Lina Itagaki ir Rasa Jančiauskaitė. Mugės konkursinėje parodoje 

„Illustrators exhibition“ buvo eksponuojama lietuvių iliustruotojos Monikos 

Vaicenavičienės kūryba.                                                    

Kijevo knygų mugėje „Knižkovyj arsenal“ surengtas 1 renginys, 160 žiūrovų:

- Tomo Venclovos ir Ellen Hinsey knygos „Nelyginant šiaurė magnetą“ ukrainietiško 

leidimo pristatymas.

Lvovo knygų forume surengti 6 renginiai, 225 žiūrovai:

- Susitikimas su poetu Mariumi Buroku ir jo poezijos knygos ukrainiečių kalba 

pristatymas;

- Gyvenimas valstybių pakraščiuose („kresuose“): pokalbis apie rytų „kresų“ literatūrą 

su Birute Jonuškaite;

- Lietuvos-Ukrainos literatūrinis duetas: Birutė Jonuškaitė ir Natalka Trochym;

- Artiomo Petriko istorinės knygos "Pirmosios respublikos „šviesa ir šešėliai“: 

Lietuvos valstybė 1918-1940 m." pristatymas;

- Jaroslavo Melniko knygos "Labai keistas namas" ukrainietiško leidimo pristatymas;

- Apskritas stalas „Kada sugrįžo nepriklausomybė: Lietuvos valstybė tarpukariu“ 

(Lietuvos Respublikos atkūrimo 100-mečiui).

Maskvos knygų mugėje „Non fiction“ (programa „Baltijos dienos“) ir Peterburge 

surengti 7 renginiai, 390 žiūrovų:

- Diskusija „Istorija ir atmintis Baltijos šalių literatūrose“;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas;

- „Laimė yra lapė“: sėkmingo debiuto istorija. Susitikimas su knygų iliustruotoja 

Aušra Kiudulaite;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas J. 

Baltrušaičio namuose;

- Konferencija Tarptautiniame Memoriale „Lietuvos atkūrimo šimtmetis: istorija ir 

atmintis šiuolaikinėje lietuvių kultūroje";

- Susitikimas su dailininke iliustruotoja Aušra Kiudulaite rusų valstybinėje vaikų 

bibliotekoje;

- Specialaus žurnalo numerio „Inostrannaja literatura: Lietuva 100“ pristatymas 

Centrinėje viešojoje Sankt Peterburgo bibliotekoje.


