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Mokausi savarankiškai / Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2013.
Leidinys parengtas pagal 2011 m. istorijos brandos egzamino programą. Jame pateikta visa medžiaga, reikalinga istorijos brandos
egzaminui pasiruošti ir istorijos dalyko žinioms pasikartoti. Ši pagalbinė mokymosi priemonė abiturientui padės: pasikartoti svarbius
Europos ir Lietuvos istorijos įvykius bei procesus nuo viduramžių iki šių dienų - tai padaryti pagelbės gausiai pateikiamos schemos,
lentelės ir žemėlapiai; prisiminti pagrindines istorines sąvokas ir jų apibrėžtis, taip pat faktus apie egzamino programoje išskirtas
istorines asmenybes; suprasti, kaip atlikti kompleksines valstybinio egzamino užduotis ir kompleksines užduotis, skirtas problemoms
spręsti; atpažinti kontūrinius žemėlapius ir patars, kaip juos pildyti; pasitikrinti įgytas žinias testais ir įvertinti jas, atlikus nemažai
kompleksinių užduočių.
Raudongurklė / Jo Nesbø. - 2-oji laida. - Vilnius, 2013.
2005 m. Hario Hūlės ciklo romanas Raudongurklė buvo pripažintas geriausiu visų laikų Norvegijos kriminaliniu romanu. Meniniu
požiūriu šis kūrinys, pasak kritikų,- vienas ambicingiausių detektyvų skandinavų literatūroje. Tai jaudinanti istorija apie karą, meilę,
išdavystę ir mįslingas žmogžudystes.
Kaip tapti sėkmingu ir autoritetingu lyderiu / Dale Carnegie & Associates Inc. - Kaunas, 2012
Pasaulis sparčiai keičiasi, konkurencija nenumaldomai didėja, klientų, partnerių, platintojų lūkesčiai nuolat auga. Kad išliktume,
turime būti tikri lyderiai, kurie vadovauja, motyvuoja, moko ir rūpinasi savo darbuotojais. Pozityvaus mąstymo autoritetas Deilas
Karnegis ir jo sekėjai, sukaupę devynių dešimtmečių patirtį, atskleidžia, kokios savybės būtinos šiuolaikiniam vadovui ir kokių
klaidų reikia vengti, kad kolektyvas dirbtų atsakingai, kūrybiškai ir darniai.
Jaunystės šaltinis / Peter Kelder. - Kaunas, 2009
Kai 1985 m. buvo pakartotinai išleista knyga Peterio Kelderio „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai“, ji iškart tapo tarptautiniu
leidybos fenomenu. Skaitytojai galėjo susipažinti su Tibeto jaunystės ritualu – penkių pratimų serija, daugybę amžių kurta Tibeto
vienuolynuose. Tūkstančiai skaitytojų laiškų patvirtino, kad ši sistema ne tik prideda energijos ir sustiprina atmintį, bet ir leidžia
sureguliuoti svorį bei jaustis ir atrodyti gerokai jauniau. „Jaunystės šaltinis. 5 Tibeto pratimai 2 knygoje“ rasite tai, kas netilpo į
pirmąją: išsamią sveikatos programą, taip pat smulkiai paaiškintas temas, apie kurias pirmoje knygoje tik užsimenama – 5 Tibeto
pratimų istoriją ir kilmę, veikimo principus, mitybos patarimus, išsamų pratimų komplekso paaiškinimą.

Vienu smūgiu pasirenk lietuvių gimtosios kalbos valstybiniam egzaminui / Nomeda Alijauskienė. - Kaunas, 2013.
Knygoje "Vienu smūgiu pasirenk valstybiniam lietuvių gimtosios kalbos egzaminui" rasite suglaudintą literatūros kurso medžiagą
apie literatūros epochas, autorius, kūrinius. Senosios lietuvių literatūros autorių kūryba nagrinėjama išskiriant svarbiausias temas,
problemas, idėjas, motyvus.
Nuo XVIII a. rašytojai sugrupuoti pagal temas. Toks skirstymas leis pamatyti pagrindines lietuvių tautos vertybes, suvokti tautinę
pasaulėvoką ir pasaulėžiūrą. Antra vertus tai padės atrinkti autorius, kūrinius, temas rašomam rašiniui.
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