
 

NAUJOS KNYGOS BIBLIOTEKOJE  

 

Saviugdai: 

1. Fletcher E. Mažiau stresuok, daugiau pasiek: meditacija, padėsianti pasiekti neįtikėtinų 

rezultatų. Vilnius: Liūtai ne avys, 2020. Autorė pristato nesudėtingas priemones, kurioms 

atlikti pakanka vos 15 min. per dieną. Dabar galėsite išmokto bet kada atgauti jėgas. 

Viskas ko reikia – tai kelios minutės ir kėdė. 
 

2. Head H. Tavo geriausias Tu. Vilnius: Alma littera, 2021. Ši knyga padės geriau suprasti 

save ir patars, kaip elgtis susidūrus su stresu, įvairiomis baimėmis, kaip valdyti 

socialiniuose tinkluose praleidžiamą laiką ir kitų naudingų dalykų, kad augtum sveikas ir 

laimingas. Skirta paaugliams. 
 

3. Sharma R. 5 valandos klubas. Pakylėkite savo gyvenimą į naują lygį. Kaunas: Luceo, 

2020. Skaitydami šią knygą surasite ypatingą formulę, leisiančią jums pajusti įkvėpimą, 

kuris lydės jus visą dieną. 
 

4. Sharma R. Meistriškumo vadovas: kaip siekti asmeninio ir profesinio didingumo. 

Kaunas: Luceo, 2020. Knygoje gausu patikrintų idėjų ir praktikų, kurios padės jums 

pagerinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. 

 

Mokslas ir menas: 

1. Architekto žinynas. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2017. Leidinys, skirtas 

visiems, besidomintiems architektūra. 
 

2. Bereznickas I. Animacija nuo idėjos iki ekrano. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 

2017. Susipažinsite su animacijos kūrimo subtilybėmis: režisūra, dramaturgija, dizainu, 

atgaivinimo magija, kadruotėmis ir t.t. 
 

3. Clegg B. Šekspyro biografija: 50 faktų apie genijaus gyvenimą. Kauna: Šviesa, 2019. 

Leidinyje pateikta informacija pateikiama nemėgstantiems skaityti priimtina forma – 

ženklais, schemomis, paveikslėliais. 
 

4. Cvilikiene J. Pradėk dabar: finansinis gidas paaugliams. Vilnius: Baltos lankos, 2021. 

Tai pirmasis gidas visiems jaunuoliams, kurie už savo finansinę situaciją nori būti 

atsakingi patys: sumaniai ir atsakingai tvarkytis su pinigais, išmokti taupyti, investuoti ir 

pasirūpinti karjera ar įsteigti nuosavą verslą. 
 

5. Litvinaitė J. Brandos darbo gidas abiturientams. Kaunas, Šviesa, 2017. 
 

6. McCloud S. Kas yra komiksai? Vilnius: MO muziejus, 2018. Komiksų knyga apie 

komiksus. 
 



7. Stasiulis E. Forma architektūroje. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010 m. Leidinyje 

pateikta medžiaga padės suprasti architekto profesijos sudėtingumą ir prasmę. Skiriama 

visiems, besidomintiems architektūrinių erdvių ir formų kaitos, evoliucionavimo ir 

vertinimo problemomis. 
 

8. Stevenson NJ. Mados istorija. Nuo ampyro silueto iki etiško dizaino. Vilnius: Naujoji 

Rosma, 2014. Ši podiumo chronologija, siekianti du šimtus mados metų (nuo 1800 iki 2000 

m.), prasklendžianti per haute coutre (aukštoji mada), gatavus drabužius ir gatvės stilių, 

pasitarnaus kaip istorijos, informacijos, koliažo ir įkvėpimo šaltinis kiekvienam, kam rūpi 

jo aprangos stilius. 

 

Grožinė literatūra: 

1. Babendererde A. Laumžirgių vasara. Vilnius: Nieko rimto, 2021. Jaudinanti istorija apie 

iš namų pabėgusios mergaitės ir indėnų vaikino draugystę, pirmąją meilę ir kt.  
 

2. Baker Cline CH. Ištremtos. Vilnius: Alma littera, 2021. Romanas paremtas tikrais 

istoriniais faktais. 1788–1868 metais iš Anglijos ir Airijos daugiau kaip 160 000 

nusikaltėlių buvo išplukdyti atlikti bausmės Australijoje. Tarp jų viena iš septynių buvo 

moteris. Ištremtos dėl menkų nusikaltimų, tokių kaip vagystės. Pagal statistikos duomenis, 

šiuo metu 20 procentų Australijos gyventojų yra tų ištremtų žmonių palikuonys.  
 

3. Boyne J. Berniukas dryžuota pižama. Vilnius: Sofoklis, 2020. Tai istorija apie antrojo 

pasaulinio karo metu veikusią koncentracijos stovyklą, kurios gyvenimas vaizduojamas 

nekalto vaiko akimis. 
 

4. Brooks K. Dienoraštis iš bunkerio. Vilnius: Alma littera, 2021. Ši istorija šokiruos, 

sujaudins ir sukrės. Tai žvilgsnis į tamsiausias ir šviesiausias žmonijos puses. Tik stiprių 

nervų skaitytojams. 
 

5. Čechovas A. Žmogus futliare. Kaunas: Obuolys, 2021. Mažosios klasikos genijaus, 

subtilaus psichologo, potekstės meistro pasakojimai apie pačius paprasčiausius žmones, 

jų kasdienius reikalus ir rūpesčius, svajones ir viltis, verčiantys juoktis, džiaugtis, liūdėti 

ir gyventi kartu su jais. 
 

6. Demetrios H. Mielas liūdesy. Jaunimo rašytojai ir paaugliai apie tamsiąją meilės pusę. Ser. 

„Paribio istorijos“. Vilnius: Gelmės, 2020. Knygą sudaro 18 jaunimo rašytojų atsakymai į 

itin jautrius paauglių laiškus, skaudžius meilės išgyvenimus. 
 

7. Dream M. Svajonių žemėlapis. Tekėk ten, kur teka tavo energija. 2021. Keliautojos, 

koučingo specialistės, rašytojos nuotaikingas, atviras ir gilus romanas kviečiantis keistis. 
 

8. Ghulam N., Rodger A. Mano turbano paslaptis: tikra istorija. Vilnius: Alma littera, 2020. 
 

9. Gordon N. Jeruzalės deimantas: romanas. Vilnius: Alma littera, 2021. Nuotaikingas 

istorinis nuotykių romanas, bestselerio „Gydytojas. Avicenos mokinys“ autoriaus knyga. 
 

10. Griganė D. Miglelė: romanas. Vilnius: Gelmės, 2021. Romanas apie lituanistę, lietuvių 

kalbos mokytoją, romantiškos sielos, bet nelaimingą moterį, ieškančią laimės.   



11. Hoang H. Meilės aritmetika: romanas. Vilnius: BALTO leidybos namai, 2020. Istorija 

apie Aspergerio sindromą turinčios merginos gyvenimą, apie meilę, kurios negalima 

apskaičiuoti. 
 

12. Huxley A. Puikus naujas pasaulis. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021. Tai 

sukrečianti ir pranašinga antiutopija. Joje įtaigiai vaizduojama ateities visuomenė, kurios 

totalitarinė santvarka naikina žmogiškumą, gyvenimo formų laisvę ir įvairovę. 
 

13. Yanagihara H. Mažas gyvenimas: romanas. Vilnius: Baltos lankos, 2021. Tai viena 

labiausiai pritrenkiančių, metančių iššūkį, liūdinančių, sukrečiančių ir jaudinančių 

kelionių per sudėtingą žmogaus gyvenimą, nukelianti į vienas juodžiausių kada nors 

grožinėje literatūroje aprašytų vietų ir vis dėlto suteikianti šviesos. 
 

14. Katilius A. Aš prašau duonos. Vilnius: Pamėginčius, 2021. Tai paauglio lūpomis 

papasakota nuotykių kupina istorija, nutikusi Sibiro tremtyje, tai autentiški keturiolikmečio 

dienoraščiai, rašyti prieš 80 metų. 
 

15. Kelly E. Jis pasakė. Ji pasakė: detektyvinis romanas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 

2019. Detektyvas, pasakojantis apie tai, kokius melus susikuriame, kad apsaugotume save, 

ir atskleidžia, ką esame pasiryžę padaryti, siekdami įtikinti kitus, jog teisinga būtent mūsų 

pasakojama istorija. 
 

16. Matson M. Kol tavęs nebuvo. Vilnius: Alma littera, 2021. Šilta, romantiška ir vasariškai 

gaivi istorija apie tikrą draugystę ir visus pirmuosius kartus, kurie gyvenimui suteikia 

skonį. Tinka skaitytojams nuo 13 m. 
 

17. McCarten A. Superherojaus mirtis. Vilnius, Alma littera, 2021. Paauglio vaikino istorija, 

pagrįsta tikrais įvykiais. Sukrės, nustebins atvirumu ir privers susimąstyti apie gyvenimo 

prasmę. 
 

18. Montefiore S. Greisės gundymas: romanas. Vilnius: Alma littera, 2019. Bestselerio 

„Sodininkas iš Prancūzijos“ autorės knyga apie prarastą ir atgautą meilę, apie neįtikėtiną 

gamtos grožio galią atgaivinti sudiržusias širdis. 
 

19. Morris H. Cilkos kelias: romanas. Romano „Aušvico tatuiruotojas“ tęsinys. Vilnius. 

Baltos lankos, 2021. Apie 1942-aisiais metais į Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklą 

ištremtos nuostabaus grožio šešiolikmetės Cilkos Klein likimą. 
 

20. Nabokov V. Lolita: romanas. Vilnius: Jotema, 2019. „Lolita“ toli pranoksta atgailaujamą 

išpažintį, bet kur kas svarbesniu negu mokslinė reikšmė ir meninė vertė mes turime 

pripažinti moralinį jos poveikį rimtam skaitytojui, nes šioje skausmingoje pavienio atvejo 

analizėje glūdi bendra pamokomoji išvada: būkime budrūs ir nuovokesni“ 
 

21. Noreback E. Pasakyk, kad esi mano: romanas. Kaunas: Obuolys, 2021. Įtemptas 

psichologinis švedų rašytojos detektyvas apie blogiausią įsivaizduojamo gyvenimo 

scenarijų, įtraukianti istorija apie kaltę, sielvartą, meilę, virtusią smurtiniu apsėdimu. 
 

22. Spicer K. Dingo šuo. Vilnius: BALTO leidybos namai, 2021. Tikra istorija, kurią turi 

perskaityti visi šunų mylėtojai ir visi jų nekentėjai. 



 

23. Sumanen N. Linkėjimai – Zebrė. Vilnius: Gelmės, 2020. Knyga paaugliams, žvilgsnis į 

dvasinį paauglių pasaulį ir jų santykius su vyresniųjų kartų atstovais. 
 

24. Todd A. AFTER. Kai tapome laimingi. Vilnius: Baltos lankos, 2016. Ketvirta AFTER 

serijos knyga apie nevaržomus jausmus. 
 

25. Todd A. AFTER. Kai mes pasiklydom II. Vilnius: Baltos lankos, 2016. Daugiausia kartų 

perskaityta ir labiausiai aptariama knyga internete. 
 

26. Zafon C. R. Vėjo šešėlis: romanas. Kaunas; Obuolys, 2021. Tai pats tikriausias meilės 

laiškas literatūrai, skirtas skaitytojams, besidomintiems istoriniais romanais ir mylintiems 

taip pat aistringai, kaip ir jaunasis knygos herojus. 

 

 

Tamsiais žiemos vakarais, jaukiame šiltame kambary,                                         

lai knygos Jums padės užsimiršti nuo kasdienių rūpesčių ir susikurti nuotaiką 

pagal savo norą, spalvą ir kvapą... 

Malonaus skaitymo!  

 

 

 

 


