Vytauto Didžiojo universitetas Vilniaus knygų mugėje 2015
2015 m. vasario 19–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto atstovai dalyvavo Vilniaus
knygų mugėje. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 3 parodų salėje greta kitų
akademinių leidyklų įsikūręs patrauklus, reprezentatyvus Universiteto stendas.

Paslaugūs Leidybos skyriaus darbuotojai kvietė mugės lankytojus užeiti, prisėsti ant
sofutės ir pavartyti sudominusias knygas ar tiesiog pabendrauti.

Knygų mugės, kurios tema – detektyvas, programai buvo pasiūlyti 3 renginiai,
pristatę mūsų Universiteto dėstytojų mokslo produkciją.
Pagrindinio renginio „Lobyno vartus pravėrus...“, kuris įvyko vasario 19 d. 13 val.,
idėja – atkreipti dėmesį į Lietuvos architektūros, dailės ir etninį paveldą bei kultūros
istoriją. Į šias sritis gilinamasi šešiose naujausiose Universiteto dėstytojų knygose:
J. Butkevičienės monografijoje „Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir
atradimai“, L. Šinkūnaitės monografijoje „Kelionė į Ramybės kalną. Pažaislio
kamaldulių vienuolyno dailės ikonologija“, L. Anglickienės, G. Barkauskaitės,
D. Senvaitytės, A. Vaicekausko, A. Venskienės „Lietuvių šventinis kalendorius“,
A. Vaicekausko „Ancient Lithuanian Calendar Festivals“, A. Remesos „Grigališkojo
choralo ir lietuvių liaudies melodijų analogijos“, D. Senvaitytės, R. Žukienės, E. Klivio,
D. Kuizinienės, V. Višomirskytės „History of Lithuanian Culture“. Pokalbio vedėjai
dr. Vaidas Petrulis (KTU), hab. dr. Rūta Janonienė (VDA), doc. dr. Dalia Kuizinienė
(VDU) bei knygų autoriai dalijosi mintimis apie šiuos istorijos ir kultūros lobius,
papasakojo keletą jų išsaugojimo, restauravimo detektyvinių istorijų, aptarė
paveldosaugos ir kultūros lobių restauravimo problemas ir aktualijas. Iš XXI a.
perspektyvos buvo apžvelgtas ir lietuvių etninis paveldas – tradicijos, papročiai,
tautosaka bei pasaulėvaizdis – visa tai, kas perimama iš ankstesnių kartų ir perduodama
būsimosioms. Renginys sutraukė daug lankytojų, tad akivaizdu, kad nagrinėtos temos
tikrai aktualios.

Prasidėjus antrajai mugės dienai, Universiteto mokslinės bendruomenės narės
pakvietė į renginį „Nustok stresuoti, pradėk gyventi!“ Renginio vedėjos supažindino su
stresu kaip reiškiniu, teigiamomis ir neigiamomis jo ypatybėmis, įtraukė dalyvius į
praktinę veiklą: biogrįžtamuoju ryšiu paremtos relaksacijos ir progresuojančiosios
raumenų relaksacijos metodai buvo taikomi praktiškai. Pilna salė susidomėjusių mugės
lankytojų bei žiniasklaidos dėmesys – renginyje dalyvavo ir spaudos žurnalistė, rašanti
psichologijos tema – rodo, kad stresas – rimta šių dienų problema.

Antrosios mugės dienos vakarą paįvairino Kanados Redžainos universiteto (Regina
University) Antropologijos katedros profesoriaus Gedimino Lankausko knygos „The
Land of Weddings and Rain: Nation and Modernity in Post-Socialist Lithuania“
pristatymas. Mintimis apie įtampą tarp tradicijos ir modernybės, Rytų ir Vakarų, sena ir
nauja, apie šiuolaikines miestietiškas vestuves, jų „tradicines“ praktikas, tautinį tapatumą,
kolektyvinę atmintį, vartotojiškumą ir socialinius sluoksnius posocialistinėje Lietuvoje
dalijosi prof. Victoras de Munckas (Niujorko valstijos universitetas), prof. Vytis
Čiubrinskas, doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė ir dr. Kristina Šliavaitė (VDU).

Dalyvavo ir knygos autoriaus G. Lankausko mama. Knygoje pateikti lietuvių
kultūriniai ypatumai susidomėjusiems klausytojams priminė ankstesnes ar dabartines jų
gyvenimo realijas. Renginys buvo nuotaikingas, šiltas ir baigėsi plojimais.

Mugės lankytojams atsivėrė atnaujinta ir interaktyvi bibliotekų erdvė, kurioje jie
galėjo pavartyti ir Universiteto knygų. Reprezentacijai pateikėme trylikos pavadinimų
knygas.
Šių metų detektyvinėje Vilniaus knygų mugėje vyko žaidimas „Lobių paieška“.
Radę lobį – žaidimo lipduku pažymėtą butelį su įdėta kortele, ant kurios nurodyta
leidykla ir jos stendo numeris, – lankytojai galėjo iškeisti kortelę į leidėjo įsteigtą lobį –
knygą, elektroninį leidinį ar kompaktinę plokštelę su įrašu. Žaidime dalyvavo bei lobį
radusius mugės dalyvius nudžiugino ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Paskutinę mugės dieną VDU Atkuriamojo Senato narys prof. Kazys Almenas su
„Versus Aureus“ leidykla pristatė savo laisvalaikio kūrybą – knygą „TRISPALVĖ
ILJIČIUI“.
Savito stiliaus, autentiškais įvykiais paremtas detektyvas. Romano „Trispalvė
Iljičiui“ veiksmas vyksta 1988 metų birželio–spalio mėnesiais, istoriniu išsilaisvinimo
laikotarpiu, kai pirmąsyk suplevėsavo trispalvė.

Autorius, išeivijos rašytojas, įtaigiai papasakojo renginio lankytojams, kaip buvo
surinkta medžiaga kūriniui, kas įtakojo ir suformavo autoriaus nuomonę apie tą istorinį
laikotarpį.

2015 m. Vilniaus knygų mugėje Universitetas buvo atstovaujamas patraukliai ir
įvairiapusiškai, sulaukė autorių ir lankytojų padėkų.

