
2016 metų naujos knygos 

 

Garry Kilworth 

„Atika“ 

 

Skaitydami Atiką, įžengiame į prieblandos pasaulį, kupiną užmirštų stebuklų ir neįtikėtinų 
nuotykių. Džordis, Chloja ir Aleksas persikėlė gyventi į naujus namus kitame mieste. Iš pradžių 
gyvenimas teka gana nuobodžiai, bet vieną dieną senasis namo savininkas paprašo vaikų užkopti į 
palėpę ir paieškoti jo seniai pamesto laikrodžio... Trijulė nė nenutuokia, kokie nuotykiai jų laukia. 
Juk tai ne paprasta palėpė, o magiškas pasaulis, kur viskas įgavę visai naują, netikėtą ir net 
pavojingą pavidalą. Čia laikas eina atgal, dunkso rašomųjų mašinėlių kalnas, veidrodžių slėnis, 
spintų kaimas, gyvena palėpės žygeivis, vudu lėlės, grindų šukuotojas, kaukė Makišis, rašalo 
kipšiukai, iškraustymo firma. Ta stebuklinga šalis užburia bebaimius jos lankytojus. Jie net patys 
ima abejoti, ar verta grįžti į įprastą gyvenimą. 

  



Waris Dirie 

”Dykumų gėlė“ 

 

Autorė Waris Dirie ir yra šio romano pagrindinė veikėja. Tai tarsi jos autobiografija, kuri pasakoja 
jos gyvenimo istoriją.  

Tomas Dirgėla 

„Apie raganą Šiokiątokią“ 

 

Būna raganų šiokių, būna ir tokių, bet ir šiokia, ir tokia yra tik viena – tai šios knygos ragana! Nors 
gyvena miško trobelėje, augina juodą katiną ir neretai būna piktoka, visgi Šiokiatokia visai 
neprimena įprastos, šluotą pasikinkiusios pasakų veikėjos. Čia ji bando siekti dainininkės karjeros, 
atrasti bendrą kalbą su poezijos mūzomis ar vairuoti. O viską, kaip ir dera, vainikuoja meilės 
vainikai, pakeičiantys raganišką Šiokiostokios būdą, it varnalėšą atsineštą iš vienišos vaikystės... 

  



Astrid Lingren 

„Kalio Bliumkvisto nuotykiai“ 

 

Trylikametis Kalis Bliumkvistas – ne tik geriausias Anderso ir Evos Lotos draugas, bet ir bebaimis 
Baltosios Rožės riteris. Be to, jis – įžymiausias seklys pasaulyje, ir nors kartais būna nusivylęs 
mažo miestelio, kuriame gyvena, ramybe, dažnai turi puikią progą įrodyti savo, kaip seklio, 
sugebėjimus. 

Rimvydas Stankevičius 

„Pūgos durys“ 

 

Poetas Rimvydas Stankevičius siūlo pasinerti į pasaką. Kol pūgos sublokšti pakeleiviai pasakoja 
nutikimus, laumės buria, užkeikia, pradangina... Kas gi ten vyko ir kodėl kilo pūga? 

  



Vytautas V. Lansbergis 

„Gediminas ir eturi seneliai“ 

 

 

„Gediminas ir keturi seneliai” pasakoja stebuklingą istoriją apie berniuką Gediminą, kuris vieną 
dieną susilaukė keturių netikėtų svečių, keturių senelių – Tingelio, Žioplelio, Poilsėlio ir Lepūnėlio. 
Jie įsiprašo pas berniuką į svečius ir Gediminas netikėtai ima... labai tingėti.  – Nieko nesuprantu, – 
gūžtelėjo pečiais gydytojas, – nupirkite jam šešias rūšis vaisių, šešias saldumynų, šešias vitaminų ir 
tegu paguli dar šešetą dienų... O tada, jei reikalai nepasitaisys, aš vėl ateisiu ir mes ką nors 
sugalvosime. Gal teks paguldyti į mūsų ligoninės šeštą skyrių, esantį šeštame aukšte... Ir kokius 
šešis kartus nuodugniai ištirti? 

  



Kęstutis Kasparavičius 

„Sapnų katytė“ 

 

Dailininko ir rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus paveikslėlių knyga „Sapnų Katytė“  – tai pasaka 
apie nuostabius sapnus, kuriuose mamos moka skraidyti, šunys kepa obuolių pyragus, o katinai 
kalba. Kažkur labai toli, o gal visai čia pat yra Sapnų šalis. Ją gaubia bekraštis Miego rūkas, 
parkuose šnabžda Mėlynlapiai medžiai ir teka Niūniuojančios upės. Ten gyvena smalsi Katytė 
Piksė. „Kodėl mūsų šalyje niekas nesapnuoja?“ – kartą susimąsto ji. Paslaptingas Piksės senelės 
atsakymas užmena mįslę. Gal kažkur tarp žemės ir dangaus susitinka tie, kurie sapnuoja, ir tie, kurie 
sapnuojasi?... 

Jūratė Leikaitė 

„Paparčio žiedas“ 

 

Animacinių filmų dailininkė ir režisierė Jūratė Leikaitė kviečia užsukti į šio filmo kūrybos virtuvę, 
supažindina skaitytoją su kūrybine grupe. Knyga gausiai iliustruota piešiniais, kadruotėmis, 
eskizais, kadrais iš filmo ir animacinio judesio scenų fragmentais. Autorė pristato lietuvių liaudies 
sakmes, iš kurių, rašant filmo scenarijų, pasisemta daugiausiai. 

  



Tess Gerritsen 

„Kaulų sodas“ 

 

Ši knyga panaši į amerikietišką Džeko Skerdiko variantą. Tuo labiau, kad ir Tess pasakojimas 
apima 1888 metus, kai Londoną kaustė paslaptingas žudikas žiauriai žudantis laisvo elgesio 
moteris, „Kaulų sode“ pasakojama apie prasidėjusias žiaurias žmogžudystes Amerikoje, Bostone. 

 ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai.“ 

UAB „Biržų bekonas“  dovana 

 

 

Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės 25–tąsias metines, VšĮ Leidybos idėjų centras ėmėsi 
didžiulio darbo – išleisti dviejų dalių leidinį ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai.“ Tai, 
kas per 25 metus iškovota, pasiekta, sukurta, atsispindi pirmojoje leidinio dalyje. 720 puslapių 
knygoje yra 40 autorinių apžvalgų, prie kurių pristatomos ir valstybės pažangai svarbios įmonės, 
valstybės institucijos ir pagrindinės įstaigos. Antroji leidinio dalis, apimanti 1200 puslapių, 
supažindina su biografijomis 2008 iškiliausių žmonių, kūrusių ir tebekuriančių Lietuvą. Skyriuje 
,,In memoriam“ 264 šviesaus atminimo žmonės, jų giminių ir kolegų prisiminimai, asmenybių 
įamžinimo faktai. 



„Kas bus kas. Lietuvos ateitis“: autobiografinių apybraižų žinynas 

UAB „Biržų bekonas“  dovana 

 

 

Autobiografinių apybraižų žinynas „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“ – pirmą kartą Lietuvoje 
leidžiama tokio pobūdžio knyga, skirta jauniesiems Lietuvos talentams suburti. Jie – tautos ateitis, 
Lietuvos kūrėjai, tobulintojai, puoselėtojai. Jie – būsimieji šalies vadovai, mokslininkai, 
menininkai, sportininkai ir visuomenininkai, ateities lyderiai, ne tik kursiantys savo verslus, bet ir 
tapsiantys geriausiais ir geidžiamiausiais darbuotojais. Autobiografinis žinynas „Kas bus kas. 
Lietuvos ateitis“ yra unikalus leidinys, suteikiantis progą pamatyti iškiliausias ateities asmenybes 
pačioje jų gyvenimų pradžioje. 

Šioje knygoje suburti vaikai, apdovanoti įvairiose mokslo ir meno olimpiadose bei konkursuose, 
pelnę prizus sporto varžybose. Didžiąją knygos dalį sudaro autentiškos gabiausių Lietuvos mokinių 
autobiografinės apybraižos – jų surinkta 569. Apybraižose vaikai pasakoja apie savo šeimas, 
mėgstamiausias pamokas, pasiekimus, autoritetus, dalijasi savo svajonėmis ir Lietuvos vizija po 
dešimtmečio. 

 

 

 

 

  



Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės 

UAB “Biržų bekonas“ dovana 

 

  

VšĮ Leidybos idėjų centras išleido išskirtinio turinio ir formos prestižinį albumo formato leidinį 
„Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės“, reprezentuojantį šalies medicinos laimėjimus ir 
pristatantį žymiausius, labiausiai nusipelniusius ir toli už šales ribų garsius dabarties Lietuvos 
medicinos elito atstovus. 

  



Algimantas Zurba 

„Aušrų migla“ 

 

"Aušrų migla" - trisdešimt pirmoji žinomo prozininko Algimanto Zurbos knyga ir tryliktasis 
romanas jo kūrybinėje biografijoje. Rašytojo dėmesys čia sukauptas į mūsų prozoje mažai tyrinėtą 
lietuvių tremtį į Sibirą.  Prano Veinoriaus šeima į tėviškę - Biržų kraštą - grįžta sukaupusi lėšų, bet 
čia, gimtajame krašte, nebesugeba prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Pagrindinis herojus pasijunta 
tarsi slidinėjantis ant ledo, jis pamažu degraduoja. Ankstyva žmonos mirtis, dėl nesiliaujamo 
girtuokliavimo vaikai atimami į internatą, tėvų sodybą nusiaubia gaisras. Ir vis dėlto pro liūdnos 
kasdienybės miglą šviečia vilties spindulys, kviečiantis atsitiesti, nepasiduoti. Nerimastingas 
pavojaus varpas žadina klumpantį žmogų prisikėlimui... 

  



Michael J. Sandel 

„Ko nenusipirksi už pinigus. Rinkos galia ir ribos“ 

 

 

 

Profesoriaus M. J. Sandelio knyga „Ko nenusipirksi už pinigus“, tapusi New York Times 
bestseleriu, kelia daug trikdančių klausimų, į kuriuos atsakymų, ko gero, ieško ir daugelis iš mūsų. 
Ar turėtume mokėti vaikams, kad jie skaitytų knygas arba gautų gerus pažymius? Ar turėtume 
įkainoti žmogaus gyvybę, kad nuspręstume, koks aplinkos užterštumas priimtinas? Ar etiška mokėti 
žmonėms, kad šie sutiktų bandyti naujus, ką tik sukurtus vaistus arba tapti organų donorais? O siųsti 
samdinius kariauti už mūsų interesus, steigti pelno siekiančius kalėjimus, skelbti vietų į elitinius 
universitetus aukcionus, pardavinėti pilietybę galintiems susimokėti imigrantams?                                                
M. J. Sandelis kelia vieną svarbiausių mūsų laikų etinių klausimų: ar išties mūsų pasaulyje, 
gyvenančiame pagal rinkos taisykles, viskas turi kainą? Ar egzistuoja rinkos moralinės ribos?                                                                                                

 

 

 

 

  

  



Misija Sibiras 

2006 - 2015 

 

Fotografijų ir dienoraščių albumas „Misija Sibiras. 2006–2015" paremtas dešimtmetį trukusia 
pilietinio jaunimo idėja sugrąžinti Sibiro lietuvių atmintį į šiandieną, tai yra atlankyti ir prikelti 
naujam gyvenimui Sibiro tremtinių kapavietes. Jau dešimt metų jaunuolių grupės kasmet keliauja 
po įvairias Sibiro gyvenvietes, o grįžę kiaurus metus rengia susitikimus su Lietuvos moksleiviais ir 
gyvu žodžiu jiems perduoda tai, ką patyrę, ką radę ar jau neberadę, kokių liudijimų parsivežę. 
Knyga – dalyvių kasdienybės Sibire iliustracija – fotografijų, žemėlapių, dienoraščių ištraukos. 
Knygos misija ypač susijusi su jaunimu – neleisti užsimiršti, ypač tam, kuris atgyvenusioms 
pilietiškumo, patriotiškumo sąvokų formoms yra mažiau jautrus. 

Red. A.  Šapoka 

„Lietuvos istorija“ 

 

 

 

  



Knyga „Produktyvusis mokymasis:edukacinė naujovėLietuvos švietimo sistemoje“ 

 

  

„Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje“ – teorinių įžvalgų ir 
praktinių pavyzdžių rinkinys, parengtas remiantis patirtimi, sukaupta trijose šalies bendrojo ugdymo 
mokyklose 2012–2014 m. diegiant edukacinę naujovę – produktyvųjį mokymąsi. Šioje knygoje 
daugiausiai atsakymų į rūpimus klausimus apie produktyviojo mokymosi įgyvendinimą ras 
švietimo praktikai, vadybininkai, tėvai ir mokiniai, leidinys pravers ir mokslininkams, švietimo 
politikams, strategams ir visiems, kurie neabejingi savitų mokymo(si) modelių kūrimui ir diegimui 
šiandieniniame ugdymo(si) procese. Tai pirmas išsamus leidinys lietuvių kalba apie produktyvųjį 
mokymąsi. Knyga parengta ir išleista vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“. Šis leidinys 
pasieks visas bendrojo ugdymo mokyklas, švietimo centrus ir skyrius, pedagogines-psichologines 
tarnybas, aukštąsias mokyklas ir kitas švietimo įstaigas. 

 


