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1  DŪZGIANTIS PROSPEKTAS
Gedimino prospekte nuo Katedros aikštės iki Lukiškių aikštės

Rugsėjo 2 d., penktadienis nuo 10:00 iki 23:30 
Rugsėjo 3 d., šeštadienis nuo 10:00 iki 23:30 
Rugsėjo 4 d., sekmadienis nuo 10:00 iki 20:00

Jau 17–ti metai Vilniaus miesto festivalyje SOSTINĖS DIENOS „dūzgia“ 
Gedimino prospektas – susitikimo vietos pakeisti negalima!
Tai ne kaimiška mugė ar prekybinė turgavietė, o aktyvaus kultūrinio 
veiksmo ir kūrybinių sumanymų vieta, tai įvairiausių poreikių, norų ir 
fantazijų išsipildymo vieta, tai kaimynystės, bičiulystės ir svečių sutiki-
mo  vieta. Tai vilniečių raiškos būdas!
DŪZGIANTIS PROSPEKTAS išsidėsto atskirose veiksmų erdvėse: 

1A – MENŲ IR MUZIKOS GATVĖ

Gedimino pr. nuo Katedros aikštės iki V. Kudirkos aikštės

Čia bus įrengtos vizualiųjų menų ekspozicijos, profesionalių dailininkų  
parodos, keramikų ir tapytojų darbai, įvairiausi meno dirbiniai. O  svar-
biausia – daugybė kultūros renginių ir koncertų: LRT scenoje VEIKSMAI 
prie V. Kudirkos aikštės – norintiems galingos energijos ir linksmybių – 
vyks garsių atlikėjų, įvairių stilių muzikos grupių koncertai, o LRT KLASI-
KA scenoje KUŽDESIAI prie Nacionalinio dramos teatro – literatūriniai ir 
muzikos renginiai, knygų pristatymai, susitikimai su kūrėjais ir kt.

1B – GARDŽIŲ LAUKTUVIŲ KELIAS

Gedimino pr. nuo A. Jakšto g. iki Lukiškių aikštės

Šioje prospekto erdvėje kiekvienas galės paragauti ir įsigyti įvairiausių 
gardumynų – atėjusieji alkani išeis pilvus nešini! Visokių gardėsių ras 
ir žaliavalgiai, ir mėsos mėgėjai, ir smaližiai. Medaus, vaistažolių, ar-
batų, karvių ir ožkų sūrių, dešrų rinkių, strutienos, žvėrienos, šakočių ir 
šimtalapių, duonos sausučių, pagardų su braškėmis ir svogūnais bei kitų 
skanumynų pamatysite tik keliaudami „Gardžių lauktuvių keliu“.

1C – AKTYVAUS LAISVALAIKIO ERDVĖ

Šioje erdvėje bus išsidėsčiusios sportą, sveiką gyvenseną, aktyvų lais-
valaikį pristatančios veiklos. Didžiulis sportinis renginys – VILNIAUS 
SPORTO FESTIVALIS – šiemet įsikurs Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto 
sporto aikštyne, kur šurmuliuos daugybė sporto aistruolių: nuo fechta-
vimo iki gatvės šokių, nuo gimnastikos iki krepšinio, nuo kovos menų iki 
alpinizmo, nuo badmintono iki futbolo, o kur dar grindų riedulys, žolės 
riedulys, vandensvydis, tenisas, lankinis ir daugybė kitų aktyvaus lais-
valaikio pramogų! 

Šį unikalų lazerių šou įgarsins gyvai grojantis violončelininkas Justas 
Kulikauskas, kitaip dar žinomas kaip „Future Cello“. Lazerių ir gyvos mu-
zikos duetas yra visiškai nauja koncepcija Lietuvoje, ypač tokio masto 
renginiuose, mat įprastai lazerių šou vyksta be gyvų atlikėjų, visą dė-
mesį skiriant lazeriams. Šiuo atveju „Future Cello“ gros gyvai interpre-
tuodamas ore blyksinčių lazerių kompoziciją. „Tokio masto projektą įgy-
vendiname pirmą kartą. Tai iššūkis ir mums, ir Justui, tačiau tokio dydžio 
lazerių šou, įgarsintas klasikiniu instrumentu gyvai atliekama muzika, 
pakelia mus į kitą, į tarptautinį lygį“, – apie projektą pasakojo už lazerių 
pasirodymo dalį atsakingas Evaldas Lapėnas.

5  STILIAUS LOKACIJA
V. Kudirkos aikštėje ir Gedimino pr. nuo Jogailos g. iki A. Jakšto g.

Virš 150 dalyvių į vieną vietą suburianti STILIAUS LOKACIJA – puiki at-
gaiva šurmuliuojančiose SOSTINĖS DIENOSE. Pagrindinė renginio idėja 
yra skatinti kūrybinį mąstymą, skirti laiko sau, įsitraukti į procesą, pažin-
ti naujausias tendencijas ir įgyti išskirtinę patirtį. Taip pat čia bus gali-
ma papildyti savo garderobą, interjerą ar papuošalų kolekciją unikaliais 
stiliaus elementais.
STILIAUS LOKACIJA jungia gausybę menininkų, kūrėjų ir dizainerių, ku-
rie savo darbus pristato patys. Čia lankytojai kviečiami susipažinti su 
Lietuvos ir užsienio kūrėjais bei pasmalsauti, kaip gimsta jų kūryba. Kū-
rėjai V. Kudirkos aikštėje įsikurs bendruose paviljonuose, kur po vienu 
stogu eksponuojamas gausus spektras kūrinių: juvelyrikos darbai, akse-
suarai, interjero detalės, drabužiai, galanterija ir daugybė kitokių įdo-
mybių. Čia bus galima skirti sau laiko ir erdvės pasidomėti naujausiomis 
kūrybos tendencijomis. Kūryba čia pristatoma per patirtį ir pažinimą, 
tad kiekvienas apsilankęs gali sužinoti, kaip atrodo to daikto kūrybos 
procesas arba jo dalis.

3  GERO MAISTO KRANTAS
Neries krantinėje prie Baltojo tilto

Rugsėjo 2 d., penktadienis, nuo 12:00 iki 01:00 
Rugsėjo 3 d., šeštadienis, nuo 10:00 iki 01:00 
Rugsėjo 4 d., sekmadienis, nuo 10:00 iki 20:00

Šiais metais GERO MAISTO KRANTAS vėl įsikurs Neries krantinėje prie 
Baltojo tilto. Jame bus gausybė maisto vagonėlių, čia pačius įmantriau-
sius, rafinuočiausius ir egzotiškiausius patiekalus gamins įvairiausi res-
toranėliai, tiek plataus pripažinimo sulaukę gourmet kūrėjai, tiek nau-
ji virtuvės meistrai ir entuziastingi startuoliai. Inovacijas vertinantys 
miestiečiai šioje erdvėje galės mėgautis ne tik virtuvės paslaptimis, bet 
ir pasaulio muzikos skambesiais bei žinomų atlikėjų pasirodymais čia 
pat ant Neries upės vandens įrengtoje LRT OPUS scenoje ATSPINDŽIAI.

4  DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE LAZERIŲ ŠOU
Virš Neries upės prie Baltojo tilto

Rugsėjo 2 d., penktadienis, nuo 23:00 iki 01:00 
Rugsėjo 3 d., šeštadienis, nuo 23:00 iki 01:00

Šių metų „Sostinės dienose“ bus rengiamas Lietuvoje dar nematyto 
masto reginys – grandiozinis lazerių šou, kuriame žiūrovai galės išvysti 
milžinišką lazerių kiekį vienoje vietoje. Erdvę virš Neries nušvies dau-
giau nei 60 lazerių – toks didelis lazerių kiekis Lietuvoje iki šiol nebu-
vo naudotas jokiame viešame renginyje. Didžiausias lazerių šou mūsų 
šalyje vyko Druskininkuose, jame buvo naudojama 40 lazerių. O šiame 
„Sostinės dienų“ organizuojamame renginyje lazerių kiekis bus gerokai 
didesnis. Lazerių galingumas siekia nuo 6000 mW iki 50000 mW.

JUSTINAS JARUTIS SU GRUPE
Pirmą kartą „Sostinės dienose“ didelį solinį koncertą surengs ir kartu su 
publika šėls vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų Justinas Jarutis su 
grupe.
Romantiškos, švelnios melancholijos ir žavios ironijos kupinos Justino 
Jaručio dainos užkariavo tūkstančius klausytojų, o sukurtų dainų vaizdo 
įrašai youtube platformoje siekia milijonus peržiūrų.
Vieno populiariausių Lietuvos atlikėjų Justino Jaručio muzikinis talen-
tas šiemet buvo įvertintas prestižinėmis M.A.M.A. statulėlėmis net trijo-
se kategorijose – „Metų atlikėjo“, „Metų muzikos albumo“ ir „Metų kon-
certinės grupės / atlikėjo“.
2018-ais metais solinę karjerą pradėjęs J. Jarutis dabartiniame kūrybi-
niame etape intensyviai bendradarbiauja su Leonu Somovu, Monique, 
Jessica Shy, Jovani, su kuriais bendrai parašytos dainos klausytojus 
įtraukia į magišką pasaulį.
„Visuomet norėjau kurti gimtąja kalba, tik tam turėjau subręsti“, – tei-
gia dainininkas, kompozitorius Justinas Jarutis, kurio išskirtinis koncer-
tas „Sostinės dienose“ publikai dovanos svaigų užsimiršimą ir aistringą 
ilgesį.

Rugsėjo 3 d., šeštadienis, 20:30

CORNELIA JAKOBS SU GRUPE (Švedija) 
Šeštadienio vakarą didžiojoje Katedros aikštės scenoje savo pasirody-
mą surengs Švedijos atlikėja Cornelia Jakobs su grupe. Su daina „Hold 
Me Closer“ šiemet laimėjusi šalies nacionalinį Eurovizijos konkursą ir 
labai sėkmingai atstovavusi Švediją neseniai vykusioje didžiojoje Euro-
vizijos scenoje, šiuo metu Cornelia Jakobs baigia kurti debiutinį albumą. 
Jos asmenybė muzikos kritikų apibūdinama kaip platų emocijų spektrą 
išreiškianti atlikėja, pasirodymuose publiką užburianti vaizdo ir garso 
kompozicijomis.
Cornelia Jakobs gimė Stokholme ir jame augo apsupta muzikos. Jos tė-
vas buvo poproko grupės „The Poodles“ dainininkas, o močiutė – diri-
gentė. Populiarios švedų dainininkės pasirodymus geriausiai nusako 
tokie žodžiai: organiška, kinematografiška, emocionalu, šiuolaikiška. 
2018-aisiais pradėjusi solinę karjerą Cornelia Jakobs savo dainas vadi-
na dinamiškais emocijų pliūpsniais.
Švedijos muzikantai juokauja, kad jeigu susitiktų grupės „Oasis“, „Bon 
Iver“ ir kanadiečių kilmės JAV dainininkė Joni Mitchell bei įsimylėtų ir 
susilauktų dukters – jos vardas būtų Cornelia Jakobs.

Rugsėjo 2 d., penktadienis, 21:00

MARIJONAS MIKUTAVIČIUS SU GRUPE
Kūrybingų, talentingų ir energingų asmenybių miestas Vilnius garbaus 
700-ojo jubiliejaus išvakarėse miestiečius bei svečius kviečia į didžiau-
sio sostinės festivalio gyvo garso koncertus. Didysis festivalio atidary-
mo vakaras Katedros aikšteje – išskirtinė festivalio dovana gausybei 
vilniečių ir iš visos Lietuvos atvykstančių žmonių: čia savo grandiozinį 
koncertą surengs viena didžiausių Lietuvos scenos žvaigždžių – Marijo-
nas Mikutavičius su grupe.
„Sostinės dienų“ festivalio istorijoje didžiulis Marijono koncertas ren-
giamas pirmąkart. Šis susitikimas su vilniečiais bei miesto svečiais su-
teiks galimybę išgirsti garsiausius jo superhitus, patirti rekordinę dozę 
gerų emocijų, išsišokti, išsidūkti, išsirėkti, pamiršti rūpesčius ir proble-
mas. Sakoma, kad kai dainuoja Marijonas – kitas pasaulis neegzistuoja.
Marijono Mikutavičaus pasirodymų unikalumą lemia dainininko asme-
nybė, jo gebėjimas vienu metu būti ir paprastu, ir giliu, taip pat talentas 
sukurti ryšį tarsi su kiekvienu klausytoju asmeniškai ir sprogstanti Mari-
jono energija. „Geras koncertas – tas, per kurį žmonės tiesiog pamiršta 
realybę ir visa širdimi atsiduoda muzikai", –  sako Marijonas, per kurio 
dainas publika tiesiog pašėlsta arba kartu su juo jas jautriai išgyvena.
Bene populiariausio Lietuvos atlikėjo dainos nepavaldžios laikui, o pats 
Marijonas – neįtikėtinos charizmos dainininkas. Šelmiškas, pasiutęs, 
kartais atviras iki skausmo, nemeluojantis, neapsimetantis, nevaidinan-
tis personažo ir atvira širdimi išgyvenantis kiekvieną koncerto akimirką. 
„Pavarom taip, kad po koncerto rūbus reikėtų ne skalbti, o išmesti“, – 
daugiatūkstantinei publikai mėgsta siūlyti Marijonas Mikutavičius.

 2   SKAMBANTI KATEDRA | Didieji festivalio koncertai Katedros aikštėje 



Organizatorius

Festivalio televizija

Festivalio rėmėjas

Festivalio vežėjas

Rėmėjai ir partneriai:

„SOSTINĖS DIENŲ 2022“ MUZIKINIŲ SCENŲ PROGRMA

 VEIKSMAI 
LRT scena prie V. Kudirkos aikštės

 Rugsėjo 2 d., penktadienis

17:00 VRM pučiamųjų orkestras

18:00 BALTOS VARNOS

19:00 BALTASIS KIRAS

20:00 ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS 

21:00 STILL RUNNERS

 Rugsėjo 3 d., šeštadienis

12:00 Muzikos talentų lyga

15:00 BESARMATĖ

16:00 MELLOW YELLOW DAFFODIL

17:00 EGOMAŠINA

18:00 JURGA ŠEDUIKYTĖ

19:00 IEVA NARKUTĖ

20:00 SISTERS ON WIRE

21:00 DARGANA

Rugsėjo 4 d., sekmadienis

12:00 VU pučiamųjų orkestras „Oktava“

13:00 Kapela Wileńska 

14:00 SKAPTETAS 

15:00 MOOSU X

16:00 SUBTÌLUS ir VALERIYA KUCHERENKO (Ukraina)

17:00 ERICA JENNINGS

18:00 JAUTÌ

ATSPINDŽIAI 
LRT OPUS scena ant Neries upės prie Baltojo tilto

Rugsėjo 2 d., penktadienis

17:00 PILNATYS

18:00 KAZIMIERAS LIKŠA

19:00 MONIKAZE

20:00 GRAŽI IR TA GALINGA

21:00 RAKIJA KLEZMER ORKESTAR

22:00 GUSTAVO

Rugsėjo 3 d., šeštadienis

13:00 KINDER STRIKE

15:00 HIBIKI ICHIKAWA (JAPONIJA) 

16:00 TAMSAULĖ

17:00 ARBATA

18:00 LIUCĖ 

19:00 KEDROSTUBÙRAS 

20:00 KAMANIŲ ŠILELIS

21:00 MESIJUS

22:00 WOLG

Rugsėjo 4 d., sekmadienis

12:00 DJ ALKO

13:00 BEATBOX ALIVE

14:00 KAMUZA

15:00 MICRO ONE

16:00 ERKĖ

17:00 TIE GERESNI

18:00 FREESTARZ

 KUŽDESIAI 
LRT KLASIKA scena prie Nacionalinio dramos teatro

Rugsėjo 2 d., penktadienis

16:00 Susitikimas anapus laiko ir erdvės. Juozo Gaižausko 
knygos „Žaižaruojančios dangaus skeveldros“ 
pristatymas su muzika. Dalyvauja Juozas Gaižauskas, 
Gabrielė Malinauskaitė, Sakalas Uždavinys, Dalius 
Skamarakas, Giedrius Arbačiauskas (Alma littera)

17:00 Rimanto Kmitos knygos „Ugnies giesmės“ pristatymas. 
Kalbina istorikas Norbertas Černiauskas (Tyto alba)

18:00 Atlikėjos JAUSMĖ muzikinis pasirodymas

19:00 Jurgos Vilės knygos „Nukritę iš Mėnulio. Sapnas apie 
Oskarą Milašių ir kitus paukščius“ pristatymas. Kalbina 
Jūratė Čerškutė (Aukso žuvys)

20:00 Grupės DANCING CROW muzikinis pasirodymas 

SKAMBANTI KATEDRA
Didžioji festivalio scena Katedros aikštėje

Rugsėjo 2 d., penktadienis

21:00 Didysis „SOSTINĖS DIENŲ 2022“ atidarymo koncertas

MARIJONAS MIKUTAVIČIUS su grupe –  
didžiulis viso vakaro koncertas

Rugsėjo 3 d., šeštadienis

20:30 Didysis „SOSTINĖS DIENŲ 2022“ gyvo garso koncertas

CORNELIA JAKOBS su grupe (Švedija)
JUSTINAS JARUTIS su grupe

Rugsėjo 3 d., šeštadienis

14:00 Skaistė Dirgėlienė, Tomas Dirgėla „Monstropedija. 
Ateiviai mokyklos stadione?!“; Benas Bėrantas 
„Monstropedija. Naujokas? Neįprasta diena 
mokdaržėje“. Dalyvauja Skaistė Dirgėlienė,  
Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas (Alma littera)

15:00 Tomas Dirgėla „Jorės tėtis eina į darželį“, „Akių 
obuolių pyragas“, „Juoda dėmelė baltose lubose“. 
Dalyvauja Tomas Dirgėla, Dominykas Vaitiekūnas 
(Alma littera) 

16:00 Susitikimas su poete, dramaturge Violeta Palčinskaite. 
Rašytoją kalbina leidyklos „Tyto alba“ direktorė  
Lolita Varanavičienė (Tyto alba)

17:00 KZK TRIO muzikinis pasirodymas

18:00 Apie Dariaus Kuolio knygą „Apie Respubliką“  
kalbasi autorius ir Aurimas Švedas (Odilė)

19:00 Audioknyga live: Kastyčio Sarnicko-Kasteto detektyvi-
nis repo romanas „Žėručio gatvės byla“ (Baltos lankos)

20:00 M. P. E. Martynenko pasirodymas

Rugsėjo 4 d., sekmadienis

12:00 Susitikimas su vienu mylimiausių vaikų rašytoju Tomu 
Dirgėla. Kalbina Dovilė Filmanavičiūtė (Tyto alba)

13:00 Atradimai gamtoje: gamtininkas Selemonas 
Paltanavičius (Terra publica)

14:00 Vytauto V. Landsbergio knygos vaikams „Siaubamiškio 
pasakos“ pristatymas (Dominicus Lituanus)

15:00 Kaip užkariauti virtuvę? Susitikimas su knygos 
„Virtuvės užkariavimo menas“ autoriumi Giedriumi 
Vilpišausku. Kalbina Vytaras Radzevičius (Tyto alba)

16:00 Grupės 21ST CENTURY QUINTET muzikinis pasirodymas

17:00 Atlikėjos IRENA UPĖ muzikinis pasirodymas

8  VILNIAUS SPORTO FESTIVALIS

Lukiškių aikštėje ir Baltojo tilto sporto aikštyne

Rugsėjo 2–4 d.

Naujų įspūdžių savaitgalis grįžta su dar daugiau energijos ir sporto, ak-
tyvaus laisvalaikio pramogų!
Jūsų laukia geriausi sporto pasiūlymai, interaktyvios aktyvaus laisvalai-
kio erdvės, naujienos, pasirodymai, pramogos, Lietuvos gatvės gimnasti-
kos, ekstremalaus sporto, tinklinio čempionatai, išskirtinis sporto kinas su 
KINO PAVASARIU ir LTeam bei daugybę kitų veiklų.
Šiais metais taip pat galėsite susipažinti su žmonėms turintiems negalią 
skirtomis sporto šakomis. Nepraleisk!
Šiais metais vyks ir neatsiejama festivalio dalimi tapusios LITHUANIAN 
FITNESS CHALLENGE, kurios tikrai nepaliks abejingų!
Sužinok daugiau www.sportofestivalis.lt

FORMULĖ  1 LIETUVOJE:  
RED BULL SHOWRUN
Konstitucijos prospekte

Rugsėjo 3 d., šeštadienis, nuo 12:00 iki 15:00

SOSTINĖS DIENŲ metu bus galima išvysti ORACLE RED BULL RACING bo-
lidą, skriejantį Konstitucijos prospektu. Taip, kalba eina apie lyderiau-
jančią FORMULĖS 1 komandą ir jos technologinius stebuklus – bolidus. 
Vieną jų, pilotuojamą Patrick Friesacher, bus galima išvysti būtent šio 
renginio metu.
Toks „Red Bull“ komandos apsilankymas Lietuvoje – jau antrasis. 
2010 m. pirmą kartą Lietuvoje, vienoje iš pagrindinių sostinės gatvių 
lėkė ORACLE RED BULL RACING bolidas, demonstruodamas savo jėgą ir 
neįtikėtinus valdymo triukus. Tuomet renginys sulaukė itin didelio ger-
bėjų dėmesio. O šiemet „Red Bull“ komanda įspūdingąjį bolidą lietu-
viams pristatys rugsėjo 3 d. nuo 12:00 val. – Konstitucijos prospekte, 
kuriame renginio metu bus uždarytas eismas. 
Renginyje bus ir daugiau akiai malonių reginių: Lietuvos motoakrobati-
kos pasididžiavimas Aras Gibieža sieks pasaulio rekordo – ilgiausio ats-
tumo, įveikto važiuojant ant vieno rato be rankų, o vėliau savo pasirody-
mą surengs driftingo profesionalai.

7  PRAMOGŲ PARKAS VAIKAMS  
IR ŠEIMOMS

Didžioji pieva prie Baltojo tilto

Rugsėjo 2 d., penktadienis, nuo 10:00 iki 21:00 
Rugsėjo 3 d., šeštadienis, nuo  10:00 iki 21:00 
Rugsėjo 4 d., sekmadienis, nuo 10:00 iki 19:00

Antrą kartą SOSTINĖS DIENOSE „Pramogų parkas vaikams ir šeimoms” 
bus įrengtas prie Baltojo tilto esančioje didžiulėje pievoje. Šioje milži-
niškoje teritorijoje veiks gausybė specialių atrakcionų, žaidimų ir pra-
mogų – įspūdingas batutų parkas, šokinėjimai su guminiais lynais, ka-
ruselės ir kt. Ypatingai smagūs nuotykiai ruošiami mažiesiems: įlindus 
į gigantiškus plastikinius burbulus bus galima nesušlapus pasiplaukioti 
dideliame vandens baseine, važinės cirko traukinys, veiks rodeo bulius 
ir daug kitų nekasdienių pramogų.

6  KNYGŲ AIKŠTĖ
Katedros aikštėje

Rugsėjo 2 d., penktadienis, nuo 10:00 iki 22:00 
Rugsėjo 3 d., šeštadienis, nuo 10:00 iki 22:00 
Rugsėjo 4 d., sekmadienis, nuo 10:00 iki 19:00

Šiemet jau trečią kartą Katedros aikštėje įsikurs ir skaitytojus kvies 
jungtinis Lietuvos leidėjų asociacijos leidyklų paviljonas „Knygų aikš-
tė“. Leidėjai lauks skaitytojų su knygų naujienomis, o literatūriniai ren-
giniai šiemet vyks net dviejose scenose: prie Knygų aikštės paviljono ir 
prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro. Abiejose scenose planuojama 
daugiau kaip 40 renginių vaikams ir suaugusiems.
Asociacijos organizuojamoje Knygų aikštėje bus galima įsigyti naujau-
sių knygų, susitikti su autoriais bei gauti jų autografus, dalyvauti litera-
tūriniuose renginiuose. Keičiasi autoriai, renginiai, pristatomos knygos, 
tačiau mūsų kvietimas skaitytojams tas pats – „Susitinkam prie bokšto!“  
Ne vienas rašytojas į Knygų aikštę atvyksta jau ne pirmą kartą – ir šie-
met pasimatyti kvies Tomas Dirgėla, Rimantas Kmita, Violeta Palčins-
kaitė, Indrė Pavilonytė ir Martynas Pavilonis su Marmiais, Justinas Ži-
linskas. Vaikų pamėgta Kakė Makė taip pat atvyks pradžiuginti savo 
mažuosius skaitytojus.
Šiemet Knygų aikštės paviljone įsikurs net 34 Asociacijai priklausančios 
leidyklos, o aplink Katedros varpinę – įvairios mažesnės leidyklos bei 
autoriai, dar labiau išplėsiantys SOSTINĖS DIENŲ knygų įvairovę.


