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Nuo karščio lietuviai vaduojasi skaitydami knygas 

Vasara dar tik įpusėjo, o jau fiksuojami ne tik rekordiškai aukšti termometro rodikliai, bet ir 

skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatai. Šių metų akcijos šūkis skelbia, kad „Knyga – 

vasaros desertas!“   

Akcijos organizatoriai juokauja, kad skaitymo iššūkis plinta it gerasis virusas. Šių metų iššūkiui 

įpusėjus jau užsiregistravo daugiau kaip 15 000 dalyvių. Tai yra 2,5 tūkstančio daugiau nei 

praėjusiais metais per tą patį laikotarpį. Aktyviausiai iššūkyje registruojasi Kauno apskrities 

gyventojai. Juos vejasi Vilniaus ir Klaipėdos apskritys.  

 

Priimti skaitymo iššūkį akcijos organizatoriai ragina visus, o ypatingas dėmesys skiriamas 

turintiems knygų skaitymą sunkinančių negalių. Akcijos rubrika „Skaitymas man iššūkis“ kviečia 

registruotis regos sutrikimų, disleksiją, autizmo spektro sutrikimų ar judėjimo negalią turinčius 

skaitytojus. Šie skaitytojai raginami naudotis prieiga prie akcijos draugės virtualios bibliotekos 

ELVIS garsinių knygų. 

Sūnų, kuriam diagnozuotas skaitymo ir rašymo sutrikimas (disleksija), auginanti mama neslepia 

džiaugsmo, kad virtualios bibliotekos ELVIS dėka iššūkyje pirmą kartą dalyvauja ir jos devynmetis. 

Pasak jos, garsinių knygų pasirinkimas išties didelis, tad ji net neabejoja, kad vaikas nesustos 

perklausęs penkias iššūkio užduotis atitinkančias knygas, o jų per vasarą „praris“ gerokai daugiau. 

 

„Pastebime, kad dėl negalios atskirtį jaučiančią socialinę grupę ypač svarbu padrąsinti ateiti į 

biblioteką, paskatinti įsilieti į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą bei pasiūlyti išeitį klausyti garsinių 

knygų, jei turima negalia neleidžia mėgautis tradiciniu knygų skaitymu,“ – sako šių metų „Vasaros 

su knyga“ projekto koordinatorius Tomas Pauliuščenka. Organizatoriai taip pat džiaugiasi, kad jau 

ne pirmus metus į iššūkio veiklas įsitraukia pataisos namų gyventojai, kuriems dalyvavimas 

skaitymo varžytuvėse ne tik praskaidrina kasdienybę, bet ir leidžia pasijusti lygiaverčiais 

visuomenės nariais. 

Skaityti skatina įdomios užduotys ir vertingi prizai  

Skaitymo akcija „Vasara su knyga“ – jau šeštą kartą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų bei Lietuvos aklųjų 

bibliotekos kartu su LR kultūros ministerija rengiama akcija, vykstanti visą vasarą. Kasmet vis 

daugiau dalyvių skaičiuojanti iniciatyva yra viena iš nacionalinės Skaitymo skatinimo programos 

2019–2021 metų veiksmų plano priemonių. Akcijos organizatoriai taip pat prisideda prie Lietuvos 

viešųjų bibliotekų iniciatyvos „Biblioteka visiems“ ir siekia, kad skaitymo iššūkis įtrauktų kuo 

įvairesnes socialines grupes. 

Šiais metais skaitymo iššūkio organizatoriai kviečia perskaityti: 

 

• detektyvinę knygą; 

• knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai; 
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• literatūrine premija apdovanotą knygą; 

• praėjusiame tūkstantmetyje išleistą knygą; 

• linksmą knygą.  

 

Ne paslaptis, kad skaitymo varžytuvėse dalyvauti motyvuoja ir vertingi, akcijos rėmėjų įsteigti 

prizai. Šiais metais net 14 prizų dovanoja pagrindinis rėmėjas išmaniųjų technologijų bendrovė 

„Xiaomi“. Šių prizų laimėtojai bus išaiškinti loterijos būdu. Nelaimėjusiems neverta nusiminti – 

kiekvienas iššūkį įveikęs dalyvis gaus dovanėlę, kurią atsiims registracijos metu pasirinktoje 

bibliotekoje.  

 

Viso iššūkio metu „Vasara su knyga“ Facebook ir Instagram paskyrose vyksta įvairių konkursų, 

kuriuose taip pat bus galima laimėti prizų.  

 

Užsiregistruoti dalyvauti akcijoje ir sužinoti daugiau naujienų galima www.vasarasuknyga.lt. 

 

Pagrindinis akcijos rėmėjas – „Xiaomi“, pagrindinis informacinis rėmėjas – LRT. 

 

Akcijos draugai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, IBBY, leidykla „Nieko rimto“, 

leidykla „Vaga“, leidykla „Alma littera“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Lietuvos leidėjų 

asociacija, Audioteka.lt, garsinių knygų biblioteka „Elvis“, labdaros ir paramos fondas „Švieskime 

vaikus“, „Biblioteka visiems“, „Urtės tekstilė“, peteliškių namai „Dom Bow Ties“, „Denim 

Diaries“, „Muilo virtuvė“, logistikos įmonė „BLS“, „Palapinių magnatai“, „Sapiegos klinika“, 

„Skaitmeninė rinkodara“, optika „glasses on“, mokesčių grąžinimo kompanija „RT Tax“, kurjerių 

tarnyba „Samus“. 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

„Vasara su knyga“ 2021 metų projekto koordinatorius  

Tomas Pauliuščenka 

 t.pauliuscenka@savb.lt 

Tel. (+370) 608 66878 

http://www.vasarasuknyga.lt/
https://mi-home.lt/
https://www.lrt.lt/
https://www.lnb.lt/
https://www.ibbylietuva.lt/
https://www.niekorimto.lt/knygos-internetu
https://vaga.lt/
https://www.almalittera.lt/
https://www.rsleidykla.lt/
https://lla.lt/lt/
https://lla.lt/lt/
https://audioteka.com/lt/?_rd
http://elvis.labiblioteka.lt/home/show
http://www.svieskimevaikus.lt/
http://www.svieskimevaikus.lt/
https://www.bibliotekavisiems.com/
https://www.urtestekstile.lt/
https://www.dombowties.com/
https://www.facebook.com/denimdiaries/
https://www.facebook.com/denimdiaries/
https://www.muilovirtuve.lt/
https://www.bls.lt/
https://palapiniumagnatai.lt/
https://www.sapiegosklinika.lt/
https://www.skaitmeninerinkodara.lt/
https://glasseson.lt/
https://rttax.com/lt/
https://www.samus.lt/
https://www.samus.lt/

