Renginių ciklas Ar skaitei Vilnių? Antakalnio ir Pilaitės bibliotekose

Ar skaitei Vilnių? kviečia Jus pažinti kitokį skaitymą. Projekto renginių ciklo metu turėsite galimybę
pabendrauti su rašytojais, naujai pažvelgti į lietuvių literatūrą, išmokti miesto fotografijos
subtilybių. Ir dar – tapsite fotografijų parodos bendraautoriumi. Spalio – gruodžio mėnesiais
skaitykite bibliotekos rekomenduojamas knygas apie Vilnių ir savo mintis atskleiskite nuotraukose.
Metų pabaigoje profesionalūs fotografai padės atrinkti įdomiausią Jūsų Vilniaus fotografiją, kuri
taps projekto parodos dalimi. Savo darbus galėsite pamatyti įvairiose Vilniaus bibliotekose ir kitose
organizacijose.
Projekto renginiai:
Susitikimas su Andriumi Tapinu spalio 22 d. 18 val. Pilaitės bibliotekoje, lapkričio 6 d. 18 val.
Antakalnio bibliotekoje. Andrius Tapinas – žurnalistas, rašytojas, TV laidų prodiuseris. 2013 m.
pasirodė jo debiutinis romanas „Vilko valanda“, kuriame - pašėlę autoriaus fantazijos viražai ir
nutrūktgalviškas Vilnius: koks jis galėjo būti, jeigu įvykiai būtų susiklostę visai kitaip. Kas būtų buvę,
jeigu Universiteto alchemikų atradimas būtų aukštyn kojom apvertęs Europos gyvenimą? Jei
Vilnius būtų ištrūkęs iš Rusijos imperijos gniaužtų ir praėjusio amžiaus pradžioje tapęs Laisvuoju
Miestu – progreso, mokslo ir mistikos centru? Apie tai ir dar daugiau – „Vilko valandos“
pristatyme.
Susitikimas su Inga Liutkevičiene lapkričio 13 d. 18 val. Pilaitės bibliotekoje, lapkričio 19 d. 18 val.
Antakalnio bibliotekoje. Inga Liutkevičienė - žurnalistė, redaktorė, knygos „Deja vu Vilnius 19741990“ autorė. Knygoje pasakojama apie sovietmečio kasdienybės ir švenčių užkulisius, prisimenant
to meto Vilnių. Knyga atsirado iš pokalbių su 1974–1990 metais miestui vadovavusiu Algirdu
Vileikiu. Čia nerasite jokios politikos, knyga parašyta lengvu stiliumi, į daugelį to meto aktualijų
pažvelgta su lengva ironija ir humoru.
Ramunė Brundzaitė – pokalbis apie Vilnių literatūroje lapkričio 27 d. 18 val. Pilaitės bibliotekoje,
gruodžio 4 d. 18 val. Antakalnio bibliotekoje. Ramunė Brundzaitė – lietuvių poetė, žurnalistė. 2014
m. už savo kūrybą apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės mero premija.
Fotografai Vilma Samulionytė ir Gytis Skudžinskas: kaip fotografuoti miestą? Gruodžio 17 d. 18 val.
Pilaitės bibliotekoje, gruodžio 18 d. 18 val. Antakalnio bibliotekojeVilma Samulionytė – Lietuvos
fotomenininkų sąjungos projektų vadovė, vietos bei tarptautinių parodų autorė. Gytis Skudžinskas
– Lietuvos fotomenininkų sąjungos parodų kuratorius. Drauge ilgametę darbo patirtį turintys
profesionalai pristatys miesto fotografijos istoriją, dalinsis patarimais, kaip įdomiau fiksuoti miesto
vaizdus.
Finalinis projekto renginys – fotografijų parodos „Ar skaitei Vilnių?“ atidarymas Antakalnio ir
Pilaitės bibliotekose.

Susidomėjote galimybe tapti parodos bendraautoriumi? Norite pasinaudoti bibliotekos
fototechnika? Registruokitės el. laišku antakalnis@vcb.lt , pilaitesbiblioteka@vcb.lt arba
https://docs.google.com/forms/d/17aSv9OEl8-NoK91vSNfXind7G5MRJPNutD8W2p75sk/viewform ir su Jumis būtinai susisieks! Be to, Jūsų literatūrinėmsfotografinėms kelionėms pateikiamas knygų apie Vilnių sąrašas, kurias rasite savo bibliotekoje:
http://vcb.lt/download.php/fileid/102. O gal galite šį sąrašą papildyti? Antakalnio ir Pilaitės
bibliotekų Facebook sienos labai laukia Jūsų pasiūlymų!

Projekto tikslas – keisti požiūrį į skaitymo kultūrą, skatinant lietuvių literatūros skaitymą Antakalnio ir Pilaitės
mikrorajonų bendruomenėse. Projekto tikslinė grupė – jaunimas nuo 18 iki 29 m. Projektas dalinai finansuojamas
Lietuvos kultūros tarybos, projekto partneris - UAB Fotofabrikas. Visi projekto renginiai yra atviri visuomenei. Projekto
koordinatoriai: Julija Glosaitė, Tautvilė Baltakytė, dizainas - ©Aurelija Kupetytė.

