NAUJOS KNYGOS
Ramunė Savickytė
Adelės dienoraštis. Ruduo

Ramunės Savickytės apsakymas parašytas ketvirtokės dienoraščio forma. Tai pasakojimas apie namus, mokyklą ir keistą
mokytoją, kuri, pasirodo, yra visai kitokia, nei Adelė manė iš pradžių.

Salomėja Pečiulytė
Noriu šuniuko!

Mažoji Elzytė nori šuniuko. Ji nenori girdėti jokių „ne“. Ji spiegia kaip beždžionė ir riaumoja kaip liūtas, ji rėkia kaip papūga ir
trimituoja kaip dramblys. Tėtis ir mama nežino ko griebtis: gal sprukti iš namų, pilnų pavojingų gyvūnų? Laimei, Elzytė
nuvargsta ir riaumojantį liūtą keičia minkštakailė meškutė, o spiegiančią beždžionę meili laputė. O tuomet įvyksta stebuklas –
mamą ir tėtį užplūsta meilė laukiniams gyvūnams ir namuose ir širdyse atsiranda vietos šuniukui.
Raminta Baltrušaitytė
Kalvėnų miesto paslaptis

Apysaka-pasaka apie mažuosius Kalvėnų miesto gyventojus miškinukus. Ukė ir Pinis, ieškodami pradingusio bičiulio,
miškinuko vaiko Nuko, leidžiasi į nuotykių ir pavojų kupiną kelionę, kurioje susiduria su klasta, išdavyste, nugali savo baimes,
susiranda naujų draugų, mokosi suprasti ir atleisti. Galų gale miškinukai įveikia priešus ir atskleidžia Nugrimzdusios pilies
paslaptį.

Lina Mumgaudytė
Pono Čao diena

Gera diena prasideda nuo didelio dubens gražių ryžių, – pagalvojo ponas Čao. Tačiau jis buvo ne vienintelis, kuris taip mąstė.
Staiga ponas Čao sulaukė alkano svečio – paukštuko. Tačiau Čao visai nepanoro su juo dalintis ryžiais. Tuomet paukštukas
nusprendė pamokyti nedraugišką poną Čao…
Rosita Makauskienė, Inga Dagilė
Svajonių kalnas

Eilėraščių ciklas pasakoja apie unikalų pamario kraštą, puoselėjamus senuosius amatus ir vaikišką užsispyrimą siekti savo
svajonių. Šiltas, jautrus ir pušynais kvepiantis pasakojimas atneš smiltelę pamario džiaugsmų į kiekvieno skaitančio vaiko
širdį..
Birutė Mar
Gėlininkė

Romantiška apysaka apie gėlininkę Lėją, mokančią kalbėtis su gėlėmis. Vieną dieną į miestelį atvyksta muzikantas Amadėjus,
ir Lėjos gyvenimas ima keistis…

Pranas Mašiotas
Paliegusi obelis

Pasaka apie obelį, kurią paukščiai išgelbsti nuo kenkėjų vabalų ir kirmėlių.
Lietuvos etnografiniai regionai

Knyga „Lietuvos etnografiniai regionai“ supažindina skaitytojus su penkiais Lietuvos etnografiniais regionais: Aukštaitija,
Dzūkija, Mažąja Lietuva, Suvalkija ir Žemaitija. Leidinyje savo srities specialistai išsamiai pristato kiekvieno etnografinio
regiono istorijos, urbanistikos, architektūros, apželdinimo, amatų, virtuvės, tradicinio kostiumo, patarmių, tautosakos,
papročių, muzikos instrumentų ypatybes. Aprašomos ir kiekvieno regiono ryškiausios asmenybės, gimusios tame krašte arba
ten dirbusios, puoselėjusios kultūrą. Leidinyje anglų kalba pateikiamas įžanginis žodis apie istorinį regionų susidarymą,
nuotraukų prierašai ir žodynėlis.

