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Mano didžioji nuodėmė, žurnalistika/ Audronė Urbonaitė – Vilnius, 2015
Ketvirtoji Audronės Urbonaitės knyga „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“ – retrospektyvus pripažintos romanų rašytojos žvilgsnis
į savo daugiametę žurnalistinę veiklą. Požiūris į skirtingiems leidiniams rašytus tekstus ne tik atskleidžia įvairialypę tris dešimtmečius
apimančią Lietuvos tikrovę, bet sutelkia dėmesį ir į pačią žiniasklaidą, kur ta tikrovė ne tiek atspindima, kiek sukuriama. Sąjūdžio
laikai, vėliau susiklosčiusi aukštuomenės ir provincijos gyvenimo atskirtis, svarbių Lietuvos kultūrai žmonių portretai, žiniasklaidoje
pamažu įsigalėjusio bulvarinio požiūrio analitika – tai pagrindinės rašinių temos. O autorės komentarai padės skaitytojui suvokti
knygos antraštėje „nuodėme“ įvardijamus sąlygiškumus, tarp kurių nuolatos privalo balansuoti pats sąžiningiausias reporteris,
ateinantis ten, kur dažnai būna nelaukiamas. Knygoje „Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika“ publikuojami originalūs tekstai ir pagal
straipsnius savaitraštyje „Atgimimas“, dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir jo žurnaluose „TV antena“, MM („Mes – moterys“), internetinėje
svetainėje lrytas.lt, žurnale „Moteris“, savaitraščiuose „Literatūra ir menas“ bei „Šiaurės Atėnai“ parengta publicistika.
Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje /moksliniai redaktoriai ir sudarytojai Artūras Tereškinas, Jurga Bučaitė-Vilkė
Vilnius, 2015.
Ši monografija atsirado apibendrinus daugiau nei 2 metus trukusio mokslinio tyrimų projekto „Socialinė atskirtis ir socialinis
dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“ empirinę ir teorinę analizę.
Knygą sudaro 8 skyriai, kuriais siekiama sumažinti socialinės atskirties rizikos grupių patirčių ir teorinių socialinės atskirties, galios,
normatyvumo, pripažinimo ir subjektyvios gyvenimo kokybės sampratų takoskyrą. Vienas didžiausių šios knygos privalumų yra
tyrinėjamų grupių – vienišų motinų, auginančių mažamečius vaikus, religinių mažumų, bedarbių vyrų, benamių, alkoholikų,
sergančiųjų lėtinėmis ligomis – įvairovė, atspindinti kur kas platesnį socialinės atskirties spektrą nei tas, su kuriuo susiduriame
kasdienėje aplinkoje ar viešajame gyvenime. Tai leidžia kelti platesnius klausimus apie šiuolaikinės Lietuvos gerovės sistemos
aktualijas, kuriose susipina diskursyvusis neoliberalizmas, socialinio teisingumo ir egalitarizmo dilemos bei kasdienės geresnio
gyvenimo paieškos. Studijoje pateikta įvairialypė socialinės atskirties formų analizė taip pat leidžia permąstyti mūsų visuomenėje
egzistuojančias normatyvumo normas, susijusias su ekonominės gerovės standartais, gero gyvenimo įsivaizdavimu, sveiko kūno
suvoktimi ir tinkamu piliečio elgesiu. Knyga bus naudinga ir įdomi visiems, kurie domisi platesniais gerovės valstybės klausimais.

Lietuvių kalba / Violeta Dumčiuvienė, Nijolė Globienė, Vilma Dulevičienė, Danutė Visockienė. - Kaunas, 2015.
Leidinys LIETUVIŲ KALBA. Dešimt žingsnių egzamino link – tai nuoseklipagalba abiturientui, norinčiam susisteminti literatūros
kursą, dar kartą prisiminti, kas svarbiausia rašant literatūrinį ir samprotavimo rašinį, atobulinti rašybos įgūdžius. Tai glaustas lietuvių
kalbos ir literatūros
kurso sąvadas, bazinės žinios, kurias papildo įvairios užduotys. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, rengiančiam savo mokinius
valstybiniam brandos egzaminui, – parankinė knyga, apimanti 10 kurso kartojimo pamokų ciklą.
English Unlimited Teacher notes / Adrian Doff, Howard Smith. - Cambridge, 2011.
English Unlimited is a six-level (A1 to C1) goals-based course for adults. Centred on purposeful, real-life objectives, it prepares
learners to use English independently for global communication. The Teacher's Pack consists of a Teacher's Book with DVD-ROM. As
well as clear teaching notes, the Teacher's Book offers lots of extra ideas and activities to suit different classroom situations and
teaching styles. The DVD-ROM provides a range of extra printable activities, a comprehensive testing and assessment program, extra
literacy and handwriting activities for non-Roman alphabet users and clear mapping of the syllabus against the CEF 'can do' statements.
It also includes the videos from the Self-study Pack DVD-ROM for classroom use.
Vargdieniai / Victor Hugo. - Kaunas, 2015
Vargdieniai – prieš 153 metus išleistas didžiausios apimties – netgi 1900 puslapių prancūziško teksto – romanas. Jo siužetas,
prasidedantis 1815 m. ir pasibaigiantis 1832 m. birželio maištu Paryžiuje, aprėpia septynių pagrindinių ir dar per keturiasdešimt
antraplanių veikėjų gyvenimo vingius, kuriuos sieja buvusio katorgininko Žano Valžano paveikslas. Apdovanotas nepaprasta jėga ir
protu šis visuomenės atstumtasis siekia pabėgti nuo praeities, grįžti į visavertį gyvenimą, ištaisyti jaunystės klaidas, susirasti šeimą,
meilę. Dėstydamas savo personažų gyvenimo patirtis, garsiausias XIX a. prancūzų rašytojas Victoras Hugo (1802–1885) analizuoja
įstatymo ir malonės prigimtį, Prancūzijos istoriją, Paryžiaus architektūrą ir dizainą, politiką, moralę, dėsto antimonarchines pažiūras,
svarsto religijos, meilės prigimtį bei jos apraiškas. Kiek amžininkai literatai šį darbą menkino, nes kliuvo autoriaus pažiūros ir
žemakilmiai veikėjai, tiek jo laukė ir iki šiol juo tebesidžiaugia skaitytojai. V. Hugo rašė apie tuos, kurie kitiems to meto rašytojams ir
poetams atrodė neįdomūs: likimo nuskriaustuosius, beturčius, nekilmingus. Pats už demokratines pažiūras devyniolikai metų ištremtas,
aktyviai rėmęs demokratines reformas V. Hugo panoro po mirties išdalyti turtą savo knygų herojams, vargšams, ir būti palaidotas tarp
jų.
Trys Raudonos / John Katzenbach. - Vilnius, 2015
Vienuoliktoji J. Katzenbacho knyga „Trys Raudonos“ – dar vienas įtampos kupinas trileris. Šįkart žudikas – nevykėlis rašytojas,
norintis pelnyti nemirtingumą įspūdingų nusikaltimų aprašymais. Įkvėpimo žudikas semiasi iš... pasakos, visiems puikiai žinomos
istorijos apie Raudonkepurę. Išsirinkęs tris raudonplaukes aukas – gydytoją, mokytoją ir moksleivę, – Piktasis Vilkas žudikas išsiruošia
į medžioklę. Anoniminiais laiškais jis aukoms praneša, kad ruošiasi jas nužudyti. Moterys nieko nežino nei viena apie kitos
egzistavimą, nei apie paslaptingąjį Vilką. Jos nežino nei kada, nei kur jis jų tykos... Apimtos siaubo, kankinamos panikos priepuolių,
jos iš paskutiniųjų bando gelbėtis.

„Trys Raudonos“ – subtilus ir šiurpus psichologinis trileris, priverčiantis skaitytoją pasijusti bejėge nieko nežinančia auka. Kraują
stingdanti istorija plėtojasi trijų mirtinai išsigandusių moterų mintyse; o tai ir yra visų baisiausia... Mirtinas žaidimas, kurį taip
meistriškai žaidžia ne tik žudikas su aukomis, bet ir rašytojas su skaitytojais, garantuoja bemieges naktis ir patvirtina Johno
Katzenbacho kaip įtampos virtuozo reputaciją.
Kaip ugdyti vaikų kūrybingumą / Julia Cameron, Emma Lively. - Vilnius, 2015.
Knygos „Kūrėjo kelias: praktinės kūrybingumo pamokos“ tikslas buvo pažadinti kūrybingumą ir atradimo džiaugsmą, o šioje rašoma
apie vaikų kūrybingumo ugdymą. Apie tai, kaip sąmoningai ir žaismingai nukreipti vaikus kūrybingumo keliu į ateitį.“
Knyga, kurioje dėmesys skiriamas tėvams ir jų vaikams – nuo naujagimio iki dvylikamečio, – parašyta remiantis „Kūrėjo kelio“
metodais. Čia išdėstytos dvasinės sąvokos ir praktiniai patarimai padės tėvams švelniai pakreipti vaikus didesnio kūrybingumo link.
Знаете ли Вы русский язык? / Irena Aniukštienė, Vida Gurklienė. - Vilnius, 2015.
Rinkinys skirtas 9–10 klasių moksleiviams ir atitinka Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo reikalavimų (BEKM) B1 lygį.
Rinkinyje pateikta klausymo, skaitymo ir supratimo, rašymo (leksikos ir gramatikos testai, laiškų rašymas) ir kalbėjimo (monologai ir
dialogai) užduočių ir tekstų.
Rinkinio testai ir užduotys lavina moksleivių kalbinę ir komunikacinę kompetenciją ir padeda ją pasitikrinti.
Rinkinio testai ir užduotys lavina moksleivių kalbinius įgūdžius, padeda pasiruošti patikroms (pvz., PUPP) ir valstybiniam rusų
(užsienio) kalbos egzaminui (VE).
Rinkinio pabaigoje pateikti užduočių atsakymai.
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