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METŲ TEMA

Šių metų Šiaurės šalių literatūros savaitė kviečia
vaikus, jaunuolius ir suaugusius pamąstyti apie tai, ką reiškia būti
pasaulio piliečiu ir paieškoti savo vietos pasaulyje. Pasaulio
atradimai yra dalis šiaurietiško paveldo, Šiaurės šalių gyventojų
pėdsakų randama pačiuose įvairiausiuose pasaulio kampeliuose.
Nuo pat istorinių atradimų senaisiais vikingų laikais iki šiaurietiškų
kultūrinių pėdsakų, likusių po įvairių vėlesnių ekspedicijų.
Pasaulyje mūsų yra arti aštuonių milijardų ir kartu mes visi kuriame
tai, kas yra mūsų pasaulis. Galime keliauti po pasaulį, iš savų namų
ir artimos aplinkos persikelti į mums svetimus ir nepažįstamus
kraštus. Kelionės gali būti trumpos ir ilgos, ribotos laike ir
nesibaigiančios. Pasaulis mums gali atrodyti neaprėpiamai platus
ir visai mažytis, bet viena yra tikra - visi tie aštuoni milijardai
žmonių gyvena ir kuria savo unikalų pasaulį, savo unikalią istoriją.



Skaitymas suteikia mums fantastišką galimybę
keliauti ir patirti pasaulį. Knygose skaitome apie
nepažintus kraštus, jos primena mums pažįstamas vietas,
kur kažkada patys esame viešėję, padeda pastebėti,
atpažinti skirtumus ir panašumus su mūsų pačių kultūra
ir kasdiena. Per literatūrą, pasitelkę savo vaizduotę mes
galime nukeliauti nesuskaičiuojamus kilometrus
neiškeldami nė kojos iš namų. Tai tarsi kelionė kartu su
autoriumi - mes matome ir girdime, užuodžiame,
tyrinėjame ir mokomės. Ir pakeliui neretai smagiai
nusikvatojame ar susigraudinę nubraukiame ašarą.



PASAULIS ŠIŲ METŲ SKAITYMUOSE

Šių metų skaitymams siūlomos knygos trykšta gyvenimu ir kelia didžiuosius
klausimus apie gyvenimą ir mirtį, mūsų teises ir pareigas pasaulyje, privilegijas.
Jose individas piešiamas visumos kontekste, o jo žmogiškosios savybės mus ir
vienija, ir skiria.

Visos šių metų skaitymams siūlomos knygos yra įvertintos ir pelniusios
autoriams prestižinę Šiaurės Tarybos literatūros premiją. Tikimės, kad jos
sudomins skaitytojus ir Šiaurės šalių literatūros savaitės renginių dalyvius, ir gal
net paskatins papildomoms veikloms.

„Visi iki vieno“ „Žudiko beždžionė“ „Randai“



Mūsų gimnazijos biblioteka pasirinko skaitymus
paaugliams ir jaunimui „AUŠTANT“.

Galite skaityti švedų rašytojo J. Wegelius knygos 

„Žudiko beždžionė“
ištrauką:

https://www.nordisklitteratur.org/media/
285613/_udiko_be_d_ion_.pdf

https://www.nordisklitteratur.org/media/285613/_udiko_be_d_ion_.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=58i7LkRFbJs

Puiki grafika ir knygos anonsas švedų kalba:

https://www.youtube.com/watch?v=58i7LkRFbJs
https://www.youtube.com/watch?v=58i7LkRFbJs


JAKOB WEGELIUS Jakob Wegelius gimė 1966 m. 
kovo 27 d. Švedijoje, 
Geteborge. 

1992–1996 m. Stokholme jis 
baigė literatūros ir filosofijos 
studijas. 

Lankė Konstfack meno, amatų 
ir dizaino universitetą. 
Dabartiniu metu  gyvena ir  
dirba Stokholme.

Jis yra rašytojas ir knygų 
iliustratorius. Vedęs Leną 
Sjöberg ir turi du vaikus.

APIE AUTORIŲ:



Kaip rašytojas debiutavo 1994 m. 
Jo knygos, kurios yra išsamiai iliustruotos, 

laikomos artimomis komiksų romanui

1994 m. - „Šnipai Oreborge“
1995 m. - „P. Balderio paslaptis“
1999  m. - „ Esperanza“



2008 m. – „Sally Jones legenda“
2009 m. – „Tarp bangų ir debesų“
2009 m. – „Antarktidos piešiniai“



2014 m.- „Žudiko beždžionė“
2020 m. – „Netikras pakilo“



PRIZAI IR APDOVANOJIMAI

1999 m. - „Expressen“ „Heffaklump“
2008 m. - Maria Gripe premija 
2008 m. - Rugpjūčio apdovanojimas 
už legendą apie Sally Jones
2009 m. - „Västerviks-tidningenens
kulturpris“
2014 m. - Rugpjūčio prizas už „Žudiką 
beždžionę“ 
2015 m. - Šiaurės tarybos vaikų ir 
jaunimo literatūros premija už 
„Žudiką beždžionę“
2020 m. - Kulla-Gulla premija 

Jakobo Wegeliuso knygos 
išverstos į daugiau nei 

dvidešimt kalbų.


