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Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai: [apžvalgų ir biografijų rinkinys] / [redakcinė 

kolegija: Vida Dauderienė… [et. al.]. - Kaunas: Leidybos idėjų centras, 2015. - 2 d. - ISBN 

978-609-95578-3-0. - UDK: 929(474.5)(035) 

D. 1: . - 2015. - 719, [1] p. - ISBN 978-609-95578-4-7 

D. 2: . - 2015. - 1199, [1] p. - ISBN 978-609-95578-5-4 

Knygos skirtos 25-erių metų Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejui paminėti. Tai enciklopedinio 

pobūdžio 2 dalių leidinys, kuriame apžvelgiama1990–2015 m. atkurtos nepriklausomos Lietuvos 

valstybės raida ir pasiekimai, pateikiamos Lietuvoje ir (ar) pasaulyje pripažintų asmenybių biografijos. 

 

Bauskas novads aicina: iepazīt, izmantot, nobaudīt, apmeklēt, priecāties par, priedalīties un svinēt 

: to discover, to use, to taste, to visit, to enjoy, to take part and celebrate: [albumas] / Bauskas novads. - 

[Bauskas : Bauskas novada pašvaldība], [s.a]. - [95] p. - UDK: 77(474.3) 

Fotoalbume pasakojama apie Latvijos miestą Bauskės, gamtą, šio krašto žmones.  

Bauskės pilis – būdingas XV–XVII a. Latvijos karinės architektūros pavyzdys. Pilis yra Bauskės 

miesto teritorijoje, vaizdingoje vietoje tarp Mūšos ir Mėmelės upių. 

 

Kaimo statyba: Dzūkija / leidinio sudarytoja Rasa Bertašiūtė. - Vilnius : Petro ofsetas, 2012. - 

108 p. - ISBN 978-609-420-263-6. - UDK: 728.6(474.5)(084) 

Kaimo statyba: Mažoji Lietuva / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. - Vilnius : Petro ofsetas, 

2013. - 104 p. - ISBN 978-609-420-283-4. - UDK: 728.6(474.5)(084) 

Kaimo statyba: Suvalkija / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. - Vilnius : Petro ofsetas, 2013. 

- 104 p. - ISBN 978-609-420-280-3. - UDK: 728.6(474.5)(084) 

Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. - Vilnius : Petro 

ofsetas, 2013. - 104 p. - ISBN 978-609-420-274-2. - UDK: 728.6(474.5)(084) 

Kaimo statyba: Žemaitija / Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. - Vilnius : Petro ofsetas, 2013. 

- 104 p. - ISBN 978-609-420-279-7. - UDK: 728.6(474.5)(084) 

5 tomų tradicinės architektūros katalogai – visiems Lietuvos etnografiniams regionams. Jeigu 

svajojate apie savo sodybą ar atgavote begriūvančius senolių namus, neskubėkite visko griauti, kirsti 

šimtamečių medžių ir lyginti dar ledynmečio suformuotų kalvelių. Paimkite tradicinės architektūros 

katalogą, pasitarkite su architektais ir prikelkite tradicinį namą naujam gyvenimui. 

 

Kas sugriovė Vilnių / Antanas Verkelis. - Vilnius : Briedis, 2015. - 176 p. - (Vilnius liepsnose). - 

ISBN 978-9955-26-519-1. - UDK: 94(474.5)“1940/1990“ 

Daugelyje metų buvo skelbiama, kad Vilnių sugriovė „hitleriniai grobikai“. Ar tai tiesa? 

Archyvams pravėrus duris, atsirado galimybė sužinoti tikruosius miesto sugriovimo kaltininkus. 

Knygoje, remiantis dokumentais, fotografijomis, aeronuotraukomis, žemėlapiais, žingsnis po žingsnio 
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nagrinėjama atskirų pastatų ir kvartalų istorija bei jų dingimo priežastys. 

 

Komunizmas be grimo. - Vilnius : Briedis, 2013- 

Kolymos apsakymai / Varlam Šalamov. - Vilnius : Briedis, 2015. - 575, [1]  p. - (Komunizmas 

be grimo, ISSN 2351-7352). - ISBN 978-9955-26-505-4. - UDK: 821.161.1-32 

Vieno talentingiausių ir jautriausių sovietinio laikotarpio rašytojų Varlamo Šalamovo 

(1907−1982), septyniolika metų kalėjusio stalininiuose lageriuose, 86 kūrinių rinkinys „Kolymos 

apsakymai” yra tikras XX a. rusų literatūros šedevras 

 

Kontušo juostos Lietuvoje / Gražina Marija Martinaitienė. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno 

institutas, [2007]. - 403, [1] p. - ISBN 978-9986-638-82-7. - UDK: 746.1(474.5)(091)(084) 

Knygoje aptariamas svarbiausias XVIII amžiaus LDK bajoro aprangos aksesuaras – kontušo 

juosta. Nagrinėjama kilmė, istorija, pateikiami pavyzdžiai, taip pat siuvėjų darbo metodika bei 

pateikiama visa kita susijusi informacija. Kai kurie dokumentai skelbiami pirmą kartą. 

 

Kriminalinis romanas. - Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, 2009-. - ISSN 2029-2597 

Policija: [romanas] / Jo Nesbø. - Vilnius: Baltos lankos, 2015. - 533 p. - (Kriminalinis romanas, 

ISSN 2029-2597). - ISBN 978-9955-23-856-0. - UDK: 821.113.5-31 

Naujas detektyvų meistro Jo Nesbø Hario Hūlės tyrimas. 

 

Lietuvos archeologija / Algirdas Girininkas. - Vilnius: Versus aureus, [2009]. - 4 t. - ISBN 

978-9955-34-215-1. - UDK: 902/904(474.5) 

T. 2: Ankstyvasis metalų laikotarpis / [redaktorių kolegija: Audronė Bliujienė… [et. al.]. - 

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. - 299, [1] p. - ISBN 978-9955-18-753-0. - UDK: 

903(474.5) 

Monografijoje pateikiama išsami studija apie dviejų tūkstančių metų bronzos ir ankstyvojo 

geležies amžių bendruomenių gyvenseną Lietuvos teritorijoje, patiriant įvairių kultūrų įtakas, kurios 

įsiliejo į besiformuojančios baltų kultūros branduolį. 

 

T. 3: Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai / Audronė Bliujienė. - Klaipėda: Klaipėdos 

universiteto leidykla, 2013. - 750, [1] p., VIII žml. p. - ISBN 978-9955-18-754-7. - UDK: 904(474.5) 

Monografijoje, remiantis gausiais archeologinių paminklų – gyvenamųjų, gynybinių ir ūkinių 

vietų, laidojimo paminklų bei šventviečių – duomenimis analizuojama romėniškojo ir tautų 

kraustymosi laikotarpių kultūrinio kraštovaizdžio kaita, tuo metu vykę reikšmingi ūkiniai, socialiniai ir 

kultūriniai procesai. 
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T. 4: Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis / Vladas Žulkus, Romas Jarockis. - Klaipėda: 

Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. - 358, [1] p., VIII žml. lap. - ISBN 978-9955-18-774-5. - UDK: 

904(474.5) 

Monografijoje tyrinėjamas 800–1200 m. po Kr. laikotarpis. Jis pasižymi progresyvia ūkio raida, 

gentinių bendruomenių branda, pokyčiais visuomenėje, politinių vadysčių atsiradimu. Tai laikotarpis, 

paženklintas intensyviomis tarpgentinėmis interakcijomis ir ryšiais su kaimynais Baltijos jūros baseine, 

rytinės Baltijos gyventojų susidūrimu su Šiaurės ir Vakarų Europos kultūra. 

 

Lietuvos didikų istorinis, kultūrinis palikimas ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veikla, 

1994–2014 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, Vilniaus krašto bajorų 

sąjunga, Lietuvos technikos biblioteka. - Vilnius: Lietuvos technikos biblioteka, 2014. - 112 p. - ISBN 

978-9986-746-59-1. - UDK: 061.232(474.5)(01) 

Bibliografijos rodyklę sudaro dvi dalys. Pirmojoje pateikiami 1994–2008 m., antrojoje – 

2009–2014 m. šaltiniai. Kiekvienoje dalyje medžiaga išdėstyta abėcėlės seka pagal leidinių rūšis: 

knygos, straipsniai. 

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inkunabulai: katalogas / Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. - Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka, 2014. - 239, [1] p. - ISBN 978-609-405-101-2. - UDK: 093(474.5)(085) 

Kataloge pateikiami išsamūs bibliografiniai inkunabulų aprašai. Gausios iliustracijos padeda 

pažinti pirmųjų spausdintinų knygų specifiką. Inkunabulų katalogas papildys Lietuvos knygos kultūros 

istoriją nauja informacija. 

 

Methode Toussaint-Langenscheidt. - Berlin: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, [18--] - 

Muret-Sanders enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch: mit Angabe 

der Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. - 

Berlin-Schöneberg: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1900. - 2 t. - (Methode 

Toussaint-Langenscheidt). - UDK: 811.111`374.8-022.215=112.2 

T. 1: Englisch-deutsch / von B. Klatt. - Durchgesehene und Verbesserte Stereotyp Auflage. - 

1900. - XXXII, 844,[1] p. - UDK: 811.111`374.8-022.215=112.2 

T. 2: Englisch-deutsch / von H. Baumann. - 1901. - XXIV,888,[1] p. - UDK: 

811.111`374.8-022.215=112.2 

Eduard Muret ir Daniel Sanders sudaryto enciklopedinio anglų-vokiečių ir vokiečių-anglų 

žodyno (Muret-Sanders Enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch) 2 

tomai, išleisti 1900–1901 metais Berlyne. Dvikalbis žodynas priskirtas leidinių serijai „Methode 

Toussaint-Langenscheidt“ (sutrumpintai „MeTouLa“ arba „Metoula“). Šį užsienio kalbų savarankiško 

mokymosi metodą 19 amžiaus viduryje sukūrė prancūzų kalbos specialistas Charles Toussaint ir 

vokiečių leidėjas Gustav Langenscheidt. Žodynas yra išleistas E. Muret ir D. Sanders beveik 30 metų 

rengto keturtomio anglų-vokiečių ir vokiečių-anglų žodyno (1891–1897), iki šiol pripažinto kone 
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didžiausiu anglų-vokiečių kalbų žodynu, pagrindu ir naujai parengtas Edmund Klatt (t. 1) ir H. 

Baumann (t. 2). 

Pamilk save ir būk sveikas: mintys ir maistas: geriausias mitybos būdas / [Louise L. Hay, Ahlea 

Khadro, Heather Dane]. - Kaunas: Mijalba, 2015. - 391, [1] p. - ISBN 978-609-469-006-8. - UDK: 

159.913 

Ši knyga yra apie meilę. Apie meilę sau, kaip būdą kurti laimę, sveikatą ir ilgaamžiškumą. 

Knygoje rasite patarimų, receptų, afirmacijų ir pratimų, kurie padės išsaugoti sveikatą, gyvybingumą ir 

jėgą.  

 

Raseinių kraštas: [fotoalbumas / fotografijų autoriai Audrius Norkus, Robertas Bardauskas, 

Eduardas Šneideris, Kęstutis Fedirka, Vaidas Greičius, Arturo Mari, Aloyzas Janulis, Eugenijus 

Kavaliauskas, Arūnas Šimkus, Jurgita Mazytė. - Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2012. - 127, 

[1] p. - ISBN 978-9986-31-362-5. - UDK: 908(474.5)(084) 

Fotoalbume pasakojama apie Raseinių kraštą, gamtą, šio krašto žmones. 

 

Su Birute Almonaityte: dainininkės gyvenimas, kūryba, mintys, kolegų ir artimųjų prisiminimai / 

sudarytojai Jonas Bruveris ir Rūta Gaidamavičiūtė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2014. - 262, [2] p. - ISBN 

978-609-420-396-1. - UDK: 78.071.2(474.5)(092) 

Birutė Almonaitytė (1934–2004) – viena žymiausių XX a. antrosios pusės Lietuvos solisčių. Jos 

darbų skrynia pilna ne tik operos vaidmenų, bet ir koncertinių programų. 

 

Šilutės Vydūno gimnazija : 1993-2013 / [sudarė ir parengė Marina Stirbienė]. - Šilutė : Šilutės 

Vydūno gimnazija, 2013. - 143, [1] p. - UDK: 373.5(474.5)(091) 

Jubiliejinis leidinys, skirtas 1993 metais atkurtos Šilutės Vydūno gimnazijos 20-mečiui. Pristatyta 

trumpa tarpukario laikotarpio Šilutės lietuvių gimnazijos istorija, gimnazijos atkūrimo pirmieji 

žingsniai, tradicijų kūrimas. 

 

Tai Lietuva: [albumas] / [sudarytoja Danguolė Kandrotienė]. - Kaunas: Terra publica, [2013]. - 

246, [8] p., [1] iliustr. lap. - ISBN 978-609-8090-20-8. - UDK: 913(474.5)(084) 

Knygoje pristatomi svarbiausi šalies simboliai: herbas, vėliava, himnas. Aprašomi mūsų šalies 

gyventojai, valstybės santvarka, istorija, nacionalinė valiuta – litas, kalba, švietimo sistema. 

Supažindinama su Lietuvos miestais, verslu, žemės ūkiu, etnografiniais regionais, tradiciniais amatais. 

 

Žmonės iš saulės: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos istorinė apybraiža, 1919–1989 / 

Algimantas Jazdauskas. - Vilnius: [A. Jazdauskas]: Gairės, 2012. - 300, [2] p. - ISBN 

978-609-408-350-1. - UDK: 614.885(474.5)(091) 

Šioje apybraižoje aprašoma Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, humaniškumo idėjas propaguojančios 

ir jomis besivadovaujančios draugijos, istorija, gausiai iliustruota nuotraukomis. 
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