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Direktoriui Gediminui Ilgūnui
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
S. Daukanto a. 3
LT-2600 Vilnius

KVIETIMAS DALYVAUTI LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PAMINĖJIMO PROJEKTE
„LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO KNYGŲ KELIAS PER LIETUVĄ“
2008 m. gruodžio 18 d.
Vilnius
,,Versmės“ leidykla leidžia unikalią šimtatomę lokalinių monografijų seriją ,,Lietuvos valsčiai“. Šis didelis
projektas skirtas Lietuvos Tūkstantmečiui, kurį minėsime kitąmet. Jau išleista 14 serijos monografijų, 16 400 knygų
puslapių. Knygos susilaukė plataus visuomenės ir mokslininkų susidomėjimo, jų leidimą rėmė ir remia savivaldybės,
įmonės, verslininkai, kraštiečiai.
Įsijungdama į Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo renginius, „Versmės“ leidykla parengė didelį 2009 metais
vykdomą projektą „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO KNYGŲ KELIAS PER LIETUVĄ“. Tai keturis mėnesius
truksiantis serijos „Lietuvos valsčiai“ pristatymo plačiajai visuomenei, kultūros ir švietimo bei žinios apie Lietuvos
Tūkstantmetį skleidimo po visą Lietuvą, propagavimo ir aktyvinimo edukacinė misija – simbolinė kelionė po visus
Lietuvos regionus, aplankant buvusių Lietuvos valsčių centrus – kelis šimtus Lietuvos miestų ir miestelių.
Specialiai įrengtu BIBLIOBUSU ir jį lydinčia akcijos savanorių automobilių vilkstine į kiekvieną Lietuvos
rajoną bus atvežtos ir padovanotos mokykloms, bibliotekoms knygos, išleistos ne tik „Versmės“ leidyklos, bet ir kitų
leidyklų, organizacijų, institucijų. Bus primenama tūkstantmetės Lietuvos istorija, svarbiausi jos įvykiai, dalijama
informacinė medžiaga, lankstinukai, atliekamas aiškinamasis ir švietėjiškas darbas.
Kelionės metu kiekviename miestelyje bus pasirašyta simbolinė „Versmės“ leidyklos ketinimų sutartis su
vietos savivaldos atstovais dėl siekių išleisti knygą apie tą vietovę iki 2018 metų – Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo jubiliejaus. Taip pat kiekvienos vietovės atstovai perduos laišką Lietuvos Tūkstantmečiui, kurie bus atvežti į
Vilnių ir perskaityti baigiamojoje projekto dalyje – 2009 m. vasarą „Versmės“ leidyklos surengtoje tarptautinėje
mokslinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos Tūkstantmečiui. Taip susidarys keli šimtai laiškų iš visų Lietuvos regionų,
kurie atspindės tūkstantmetės Lietuvos dabarties lūkesčius. Kiekvienos aplankytos vietovės savivaldos atstovams bus
įteikti kvietimai į šią konferenciją.
Projektas bus vykdomas ir kaip plati tiriamoji ekspedicija po Lietuvą: kelionės metu bus renkama medžiaga
apie 2009-ųjų Lietuvos regionus – bus fotografuojami objektai, žmonės, skenuojamos gyventojų turimos senos, tai
vietovei reikšmingos, nuotraukos, kaupiama ši ir kita medžiaga būsimoms monografijoms apie atskirus kraštus.
Projekto partneriai yra aukštosios mokyklos, savivaldybės, seniūnijos, bibliotekos, mokslo ir kultūros įstaigos,
kraštiečių, religinės bendruomenės, draugijos, renginio savanoriai, kitos Lietuvos leidyklos, kurios dovanos savo
išleistas knygas atskirų miestų ir miestelių bendruomenėms.
Projektas simboliškai prasidės Lietuvos Tūkstantmečiui skirtoje Vilniaus knygų mugėje 2009 m. vasario 12–15
d. ir truks iki birželio mėnesio. Joje po „Lietuvos valsčių“ serijos pristatymo bibliobusas su knygomis bei akcijos
dalyviais bus išlydėtas į Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą kelionę.
Maloniai kviečiame įsijungti ir su kitais projekto rengėjais ir partneriais dalyvauti Lietuvos
Tūkstantmečio paminėjimo projekte „Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“.
Būtų malonu, jei galėtumėte skirti šiam projektui Lietuvos Tūkstantmečio programos finansuotų leidinių
rajonų bibliotekoms ir mokykloms ar kitaip remti Lietuvos Tūkstantmečiui skirtą visą Lietuvą apimantį projektą. Visos
dovanojamos knygos bus ženklinamos specialiais proginiais Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelio spaudais, kuriuose
įrašysime knygos aukotojus.
Lauksime Jūsų pritarimo ir sutikimo dalyvauti arba pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgus, Jūs sutiktumėte
dalyvauti. Taip pat lauktume Jūsų pasiūlymų, kaip Jums būtų priimtina prisidėti prie šio Lietuvos Tūkstantmečio
projekto.
Maloniai prašome informuoti savo interneto svetainėje ir kitais informacijos kanalais apie šį „Versmės“
leidyklos Lietuvos Tūkstantmečiui skirtą projektą.
Linkėdami linksmų švenčių ir gerų Naujųjų Metų, iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Priedas: miestų ir miestelių, per kuriuos eis Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelias, sąrašas.
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