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Achilo mirtis / Boris Akunin. - Vilnius, 2012.
Žavus dabita, garsusis seklys Erastas Fandorinas grįžta į Maskvą po ketverių metų, kuriuos praleido Japonijoje. Kadangi Maskvoje
vieši ir generolas Sobolevas, Fandorinas tikisi susitikti su senu draugu. Seklį pribloškia netikėta žinia, kad rusų Achilu vadinamas
generolas mirė nuo širdies smūgio. Slegiamas įtarimų, kad tautos numylėtinio mirtis gali būti kruopščiai suplanuota žmogžudystė,
Fandorinas pradeda tyrimą, per kurį teks vėl susidurti su aršiausiu priešu.
Neformalusis suagusiųjų švietimas / Žemaitaitytė Irena. - Vilnius, 2007.
Monografijoje, kuri skirta ir besimokantiems studentams, ir suaugusiųjų mokytojams (andragogams) praktikams, organizuojantiems
bei vedantiems mokymo seminarus, aptariama neformaliojo suaugusiųjų švietimo samprata, ypatumai, filosofiniai edukologiniai
pagrindai, analizuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo raiška šiuolaikinėje visuomenėje: santykis su darbo pasauliu,
neformaliojo švietimo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Aptariami besimokančią visuomenę lemiantys veiksniai,
neformaliojo suaugusiųjų švietimo pripažinimo bei vertinimo galimybės. Pristatomi neformaliojo suaugusiųjų švietimo tyrinėjimai
Lietuvoje ir Europoje.
Niekada nežinai / Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius, 2008.
Šią knygą galima pavadinti santakos knyga, santaką suvokiant keleriopai. Pirmasis aspektas: žanras. Esė čia įteka į novelę ir
atvirkščiai, nors novelės tėkmė, regis, stipresnė. Santaka yra energetiškai aktyvi erdvė, žadanti įvairių atverčių bei netikėtumų. Kaip
ir daug kas, kas atsidūrė paribyje, akistatoje, iššūkyje.
Kasdienis stresas / Maria Treben. - Vilnius, 2006.
Prieš Jus M. Treben knyga iš naujos serijos "Sveikatos patarimai" apie sveiką gyvenseną ir sveiką mitybą - tai visiškai naujas,
pataisytas ir papildytas leidinys, kuriame autorė stengėsi perteikti visą savo gyvenime įgytą patirtį. Knygoje nestinga praktinių
patarimų ir išsamių žinių apie gydomąją žolelių galią.
Didžiosios lietuvių pergalės / Jonas Užurka. - Vilnius, 2009.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys Jonas Užurka kūrybą pradėjo prieš dešimtį metų kaip publicistas, parašęs knygas apie karą
Afganistane. J. Užurka yra užsibrėžęs įgyvendinti įdomų ir mūsų literatūrai svarbų projektą „Lietuvos istorija romanuose".
Skaitytojams jau buvo pristatyta istorinių romanų trilogija „Mindaugas. Gediminas. Vytautas". Naujojoje trilogijoje „Didžiosios
lietuvių pergalės" pasakojama apie vienus garsiausių Lietuvos istorijoje mūšių - Saulės, Žalgirio ir Oršos. Sužinosite, ką nutyli
istorijos vadovėliai ir ko mes nenorime išbraukti iš atminties.

Ar pilnas tavo kibiras / Tom Rath, Donald O. Clifton. - Vilnius, 2008.
kaip jautėtės paskutinį kartą su kuo nors bendraudamas?
Ar tas žmogus – tavo sutuoktinis, geriausias draugas, bendradarbis ar netgi pažįstamas – „pripildė tavo kibirą“ ir privertė tave
pasijusti geriau? Ar tas asmuo „ištuštino tavo kibirą“ ir paliko nusiteikusį blogiau nei prieš tai? „Ar tavo kibiras pilnas?“ atskleidžia,
kaip netgi trumpos bendravimo akimirkos veikia tarpusavio santykius, produktyvumą, sveikatą ir gyvenimo trukmę. Pilna atradimų,
veiksmingų strategijų ir žavių istorijų knyga, paremta net 50 metų trukusiais tyrimais, tikrai gali sąlygoti ilgalaikius pokyčius ir
gerokai padidinti teigiamų akimirkų skaičių darbe bei gyvenime.
Kaip surengti seminarą / Nikki Highmore Sims. - Vilnius, 2010.
Perpratę aprašytus užsiėmimų rengimo būdus, mokėsite: rasti savitą dėstymo stilių; per užsiėmimą pasiekti optimalių rezultatų;
įdomiai ir įsimintinai pateikti sausą teoriją; rengti ne tik nuobodžias skaidres, bet ir kitas dalyvių poreikius atitinkančias priemones;
tinkamai naudoti laiką ir lėšas; sudominti auditoriją ir išlaikyti jos dėmesį; galutinį vertinimą padaryti „neskausmingą" ir netgi
malonų. Šis veiksmingų ir įdomių užsiėmimų rengimo vadovas pravers įvairių sričių vadybininkams, pardavimo, rinkodaros
specialistams bei visiems, dirbantiems organizacinį darbą.
Ką apie tave sako apranga / Jennifer Baumgartner. - Vilnius, 2013.
Sunkumų, susijusių su garderobu, dažniausiai kyla dėl psichologinių problemų, ir autorė padeda išsiaiškinti, kaip jas išsprendus
susikurti asmenybę atitinkantį stilių ir įsileisti į gyvenimą teigiamų permainų. Tad jeigu turimi drabužiai nebepatinka, nebūtina eiti į
parduotuvę pirkti naujų. Atsakymą į seną kaip gyvenimas klausimą „Ką rengtis šiandien?“ rasite šioje knygoje!
Putinas. Žmogus be veido / Masha Gessen. - Vilnius, 2013.
nygos „Žmogus be veido. Vladimiras Putinas“ autorė Maša Gesen (Masha Gessen) susitinka su žmonėmis, kuriuos galima vadinti
asmeniniais V. Putino priešais: kolege iš Leningrado laikų M. Saljė, kuri išsiaiškino, kad tai V. Putinas kaltas dėl miestui skirtos
didžiulės mėsos siuntos dingimo; buvusia jo įvaizdžio kūrėja M. Litvinovič; Londone besislapstančiu oligarchu Borisu Berezovskiu;
kartu su G. Kasparovu ji keliauja po Rusiją ir stebi, kaip jam kliudoma vykdyti politinę veiklą. Tačiau tai – tik dalis knygos, kurią
skaitydami bent truputį praversite duris, kad pažintumėte V. Putino asmenybę ir gyvenimą, galėsite geriau suvokti jo elgesį. Knygoje
gausu šokiruojančių faktų apie V. Putiną, jo vaikystę, jaunystę, veiklos stilių ir charakterį.
Geležinė uždanga / Anne Applebaum. - Vilnius, 2013.
„Geležinė uždanga“ – tai nerimą keliantis priminimas, kokia trapi gali būti laisva visuomenė. Sovietinė sistema – tai žlugusi
civilizacija, kurios žiaurumą, paranoją, iškreiptą dorovę ir keistą estetiką Anne Applebaum taip sukrečiamai vaizduoja šios knygos
puslapiuose.
Naujosios kartos vaikai / Armen Tõugu, Kerttu Soans. - Vilnius, 2009.
Kerttu Soans ir Armen Tõugu knyga „Naujosios kartos vaikai“ turėtų būti įdomi visiems tėvams. Galbūt ir jūsų iš pirmo žvilgsnio
labai kaprizingas vaikas yra vienas iš indigo vaikų, kuriems auklėti Spoko metodika jau nebetinka. Ką su tokiais vaikais daryti? Kaip
juos suprasti ir taikiai sugyventi? Naujosios kartos vaikų tyrėjas Armen Tõugu, remdamasis Kerttu Soans užrašais, apibendrina,
kokie yra šie vaikai ir ką turėtų žinoti tokių savybių turinčių vaikų tėvai. Taigi prieš jus susimąstyti verčianti knyga apie tai, koks

galėtų būti tėvų vaidmuo XXI amžiuje.
Bendrauti su vaiku. Kaip / Julija Gippenreiter. - Klaipėda, 2013.
Ši knyga leidžiama nuo 1995 m. ir yra labai populiari. Tėvams skirtos literatūros rinkoje ji yra perkamiausia. Jos tiražas siekia
daugiau kaip 300 000 egzempliorių. Tokį knygos pasisekimą lėmė retas mokslinio gilumo ir paprastumo, teksto aiškumo derinys.
Knygoje atsiskleidžia ne tik didelis autorės profesionalumas, bet ir jos asmeninė patirtis. Ji - trijų vaikų mama, penkių anūkų senelė
ir dviejų proanūkių prosenelė. Daugelis siužetų, aprašytų knygoje, paimti iš realių jos didelės šeimos įvykių.
Kaip mylėti savo paauglį / Ross Campbell. - 3-oji papild. laida. - Vilnius, 2010.
Vadovavimas savo vaikui paauglystėje gali būti jaudinanti, drąsi ir dažnai rizikinga patirtis. Dr. Rossas Campbellas įsitikinęs, kad
šiuo laikotarpiu tėvai išgyvena didelių sunkumų, neįstengdami bendrauti su savo paaugliais. Dažnai klaidinga paauglystės samprata
ir nerealistiniai lūkesčiai pastūmėja tėvus į nusivylimą. Dar labiau viską komplikuoja tai, jog iš tiesų mylintys savo vaikus ne visada
geba išreikšti savo meilę taip, kad paaugliai jaustųsi tikrai mylimi ir suprantami.
Pirmieji žingsni@i po internetą / [Olivier Dureux. - Vilnius, 2003.
"Pirmieji žingsniai po internetą" - tai 64 puslapių pirmosios kelionės į virtualųjį pasaulį vadovas mažiesiems internautams, kuriame
vaikai ras ir dažniausiai vartojamų terminų žodynėlį. Jis ne tik supažindins juos su pasaulinio voratinklio teikiamomis galimybėmis,
bet ir padės žengti pirmuosius žingsnius mokantis naudotis aukštosiomis technologijomis. Įgusti naudotis interneto įrankiais įvairiomis naršyklėmis ir programomis - mažiesiems padės specialios praktinės užduotys.
Mano vaikas pradeda lankyti darželį / Anne Boller. - Vilnius, 2012.
Vaiko išleidimas į darželį yra labai svarbus įvykis kiekvienoje šeimoje. Tėvams kyla daugybė klausimų: „Ar mano mažyliu gerai
rūpinsis?“, „Ar jis gerai jausis?“, „Kaip aš galiu padėti savo vaikui?“ Beveik visi vaikai lengviau integruojasi naujoje grupėje, jei
pirmomis dienomis juos lydi artimas žmogus. Vienam pakanka tik retkarčiais susižvalgyti su mama, kitam svarbu pasėdėti tėčiui ant
kelių. Trečias, priešingai − greitai prisijungia prie vaikų grupės, žaidžiančios slėpynių. Kad ir kokie skirtingi būtų vaikai, artimas
žmogus jiems visiems tampa saugumo garantu. Anne Boller, remdamasi savo ilgametės praktikos pavyzdžiais, parodo, kaip galima
padėti vaikui, kad jis nesunkiai adaptuotųsi darželyje.
Tėvų autoritetas / Madeleine Deny. - Vilnius, 2011.
Šioje knygelėje tėvai ras daugybę išradingų patarimų ir pasiūlymų, kaip kūrybiškai pažvelgti į drausmę ir stiprinti pasitikėjimu bei
sutarimu pagrįstą ryšį su vaiku. Knygelėje analizuojama ne viena kebli situacija, į kurią patenka įvairaus amžiaus vaikai, mokoma tų
keblumų nesureikšminti ir tinkamai į juos reaguoti. Iškilus įvairių problemų, padės skyrelyje „Patikrintos taisyklės“ siūlomos
pedagoginės gudrybės bei išsamūs ekspertų atsakymai į visus jums rūpimus klausimus...
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