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Apie pulką ir mergelę / Undinė Nasvytytė. - Vilnius, 2015.
Praradimai ir atradimai, smetoniško tarpukario charizma ir kuriozų nestokoję karo ir pokario metai, anų laikų kultūrinės nuotaikos,
Lietuvos kariškiai, inteligentija ir menininkai...
Ši knyga yra daugiau negu vieno žmogaus gyvenimo istorija.
Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2015
Septintas susitikimas / Herbjørg Wassmo. - Vilnius, 2015.
Knyga apie meilės ir meno magiją, apie teisę būti savimi, apie vyrą ir moterį, kurie skirti vienas kitam, tačiau daugybę metų taip ir
nesugeba kits kito pasirinkti. Iki septinto jų susitikimo... Kai nuėję ilgą kelią, matuojamą šešiais trumpais susitikimais, Ruta Neset, jau
pasaulinio lygio dailininkė, ir verslininkas Gormas Grandė, pagaliau išsivaduoja iš praeities šešėlių ir pasitinka bendrą ateitį.
Ar verksiu rytoj / Susan M. Stanford-Rue. - Vilnius, 2010.
Tai jaudinantis Siuzanos Steinford pasakojimas apie pačios išgyventą dramą dėl aborto. Ji atskleidžia pagrindinius konfliktus, baimę ir
sumaištį, lėmusius tokį jos sprendimą. Jautrus ir išsamus pasakojimas užpildo tai, ko poreikį šiandien jaučiame. Autorė, būdama
psichologė, atvirai aptaria aborto jai sukeltas žiaurias kančias, mintis ir jausmus, sukėlusius depresiją ir bemaž privedusius prie
savižudybės. Asmeninė drama atskleidžia moterų, pavėluotai suvokusių, kad naikina gyvybę, sielvartą. Patiriančioms poabortinės
traumos kančias ji siūlo viltį ir išgijimo kelius, o skyrelyje „Poabortinės traumos gydymo pakopos“ patarimų atras ir moteris
konsultuojantys psichologai.
Didžioji Hitlerio meilė / Francas Baueris. - 2-asis leid. - Kaunas, 2006.
Istorinis romanas skirtas įvairaus amžiaus skaitytojui.
Šimtai knygų parašyta apie Adolfą Hitlerį vokiečių Trečiojo Reicho kūrėją, nacionalizmo įgyvendintoją, Antrojo Pasaulinio karo
sukėlėją. Francas Baueris istoriniame romane "Didžioji Hitlerio meilė" parodo Hitlerį kitokį negu jį mėgsta vaizduoti. Tai nepaprastai
sudėtinga asmenybė, turinti galingą psichologinę jėgą, kurią naudoja ne tik savo galios stiprinimui, bet ir moterų pavergimui. Čia jis,
kaip viduramžių riteris Golovinas, pagrobdavo iš jį mylėjusių moterų dvasinę energiją ir jas pražudydavo. Moterys, suartėjusios su
Hitleriu, žūdavo kaip plaštakės, pakerėtos liepsnos.
Naujas praktinis mąstymas / Leif Runar Forsth. - Vilnius, 2014.
Tai iš norvegų kalbos išversta Leif Runar Forsth knyga apie sisteminį ir kūrybišką problemų sprendimą.
Šiais laikais nemažai žinome apie žmogaus galvoje vykstančius mąstymo procesus. Taip pat žinome apie tobulėjimą ir galimybes
efektyviau panaudoti savo pajėgumus. Šios knygos tikslas – išmokyti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei
kūrybiškai pasitelkti savo paties vidines proto galias. Knygoje „Naujas praktinis mąstymas“ apžvelgiami aktualiausi kūrybiško

problemų sprendimo metodai. Knygoje gausu pratybų ir užduočių, iliustruojančių, kaip šie metodai taikomi praktiškai.
Rakštys biure / Andrew Holmes, Dan Wilson. - Vilnius, 2006.
Jūs gūždavotės nuo jų meilikavimų , stengėtės nenualpti susitikimų su jais metu, skyrėte jiems daugiau laiko nei savo šeimai, tačiau
tikriausiai turite vieną bendrą bruožą: svajonę niekuomet daugiau nesusitikti. Sveiki atvykę į Rakščių biure pasaulį! Darbas yra
vengtinas bet kokia kaina, nebent esate žmogus, kuriam sunku praleisti nedarbo dienas nepagalvojus, kaip būtų puiku pasivyti Jonaitį
iš pardavimų. Ši knyga suteikia jums galimybę įsitikinti, kad Jonaitis ir yra tas, kuo jį laikote. Nuo Kritiko iki Cekavos Zozės ir nuo
Kaimo idioto iki Balandėlių - jūs valandų valandas galėsite linksmintis, sėdėdamas aplink žmones, kurie nieko net neįtars. Nagana to,
atrodysite neįtikėtinai užsiėmęs, iš tiesų nejudindamas nė piršto. Pradėkite žymėti rakštis jau šiandien ir grąžinkite darbui malonumą!
Vadovavimo psichologija / Juozas Kasiulis,Violeta Barvydienė. - 3-ias leid. - Kaunas, 2004.
Knygos tikslas - suteikti būsimiesiems vadovams specialių psichologijos žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje
vadovo veikloje.
Pirma "Vadovavimo psichologijos" dalis skirta psichologinių vadovavimo fenomeno aspektų teoriniam požiūriui aptarti: asmenybės
tipologijų, darbuotojų motyvavimo, grupės procesų ir k.t. analizei.
Antra dalis - tai praktikos vadovas, kuriame rasite metodinių patarimų, kaip plėtoti partnerinį bendravimą, spręsti konfliktus, vesti
derybas, priimti sprendimą grupėje; psichologinės savireguliacijos būdus, testus vadovo psichohigienai, vadovo asmenybės savybėms
bei jo veiklos ypatybėms nustatyti
8-asis įprotis / Stephen R. Covey. - Vilnius, 2007.
Stephenas R. Covey nuostabus. Šia knyga jis suteikia skaitytojams galimybę žengti kitą didžiulį žingsnį siekiant mumyse visuose
slypinčio didingumo.
8-asis įprotis – tai nekintantis lyderystės principas gerbti kiekvieną asmenį, pamirštas tais laikais, kai žmonės dažniausiai buvo laikomi
tik gamybos priemonėmis. Pasaulinėje daugybe ryšių susijusioje rinkoje Stephenas padeda mums atskleisti asmenybių, kurios kasdien
daro įtaką mūsų gyvenimui, didingumą. Aš vadovauju
120 000 gabių žmonių beveik 150-yje šalių ir labai vertinu kitokią lyderystės pagrindų struktūrą, kurią taip įtikinamai nubrėžė šis
žinovas.
Vadyba ne tik vadovams / [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2008.
Drukerio mokymo pagrindai / Peter F. Drucker. - Vilnius, 2009.
"Ši knyga turi du tikslus.
Pirma, joje pateikiamas vientisas ir, tikiuosi, gana išsamus vadybos įvadas.
Antra, tai yra mano darbų apie vadybą apžvalga - taip aš atsakau į klausimą, kuris nuolat pateikiamas mano redaktoriams ir man: nuo
ko pradėti skaityti P. Drukerį? Kurie jo darbai yra svarbiausi?"
Sprendimų valdymas / J. Frank Yates. - Kaunas, 2004.
Kodėl kai kurių kompanijų darbuotojai nuolatos stebina mus savo puikiais sprendimais, kai tuo tarpu kitų įmonių atstovai patiria vieną
nesėkmę po kitos? Ar jie geriau išmano savo verslą? Ar jie yra tiesiog akivaizdžiai protingesni? Ar visa tai tėra sėkmės dalykas? Pasak
J. Frank Yates, link teisingo atsakymo neveda nė vienas iš šių klausimų. Svarbiausias, bet retai suvokiamas, raktas į sėkmę slypi tame,
kaip vadovai valdo savo kompanijos sprendimų procesą, svarbiausia - lyderių sprendimų valdymo technologija.

Žinoma, visi sugeba priimti verslo sprendimus. Tačiau šios knygos skaitytojai perpras paprastą ir galingą strategiją – vieno iš
pagrindinių sprendimų priėmimo srities ekspertų žodžiais tariant – kaip priimti teisingus verslo sprendimus. Be to, knygoje
pateikiamos specifinės rekomendacijos, kuriomis nesunkiai gali vadovautis bet kuris vadovas, siekiantis nuolatos tobulinti savo
sprendimų valdymo veiksmingumą.
Švietimo decentralizacija: kodėl, kaip, kas ir kada / Thomas Welsh ir Noel F. McGinn. - Vilnius, 2008.
Bibliotekos veiklos vertinimo ABC / Jurgita Rudžionienė. - Vilnius, 2010. Mokomoji knyga.
Lyderystės ištakos / Griffin Douglas. - 2011.
Šios knygų serijos tikslas - atskleisti ir išreikšti tam tikrą požiūrį į organizacijų sudėtingąsias sistemas. Šis požiūris sutelkia dėmesį į
savaveiksmę ir refleksyvią žmonių prigimtį, pabrėžia, kad žmonės reaguoja ir dalyvauja sąveikos procesuose, o šių procesų evoliucija
yra visiškai nenuspėjama...
Ateities mokykla šiandien. - Vilnius, 2013.
Ko, kaip ir kodėl mokosi vaikai ir kuo šiandien gyvena mokykla – apie tai šis leidinys. Jis skirtas mokyklų bendruomenėms, bet
labiausiai – tėvams. Žinodami, kas vyksta švietime – kokie projektai, kokios naujovės įgyvendinamos, – tėvai gali tapti aktyviais
mokyklų pagalbininkais ugdant vaikus, kuriant jiems geriausią, saugią, palankią mokymosi aplinką.
Mano karjeros kelias. – 2015
Šis stalo žaidimas sukurtas taip, kad žaidėjai lavintų sugebėjimus priimti karjeros sprendimus, plėtotų strateginį ir kritinį mąstymą.
Žaidimo metu supažindinama su įvairiais karjeros vystymo etapais, galima stebėti ne tik savo, bet ir kitų žaidėjų karjeros kelią.
Žaidimą sudaro viena lenta, kuri yra suskirstyta į keturias sudedamąsias dalis, tai: mokymasis, ruošimasis darbui, darbinė veikla,
pokyčiai karjeroje. Žaidimo metu kiekvienas dalyvis turi savo žaidimo figūrėlę ir ridena kauliuką. Eina tiek langelių kiek iškrito
taškų. Atsistojus ant atitinkamo langelio, skaitoma, ką daryti toliau, kiek taškų gaunama. Taip pat yra langeliai ant kurių atsistojus
reikia paimti pažymėtos srities kortelę ir priimti tam tikrą sprendimą, už kurį pelnomi arba atimami taškai (sritys: „Nesėkmė“,
„Iššūkis“, „Klausimas“).
Žaidimo pabaigoje vyksta diskusija, kurios metu svarbu atsižvelgti ne tik į žaidimo eigą, bet ir į taškų kriterijus bei karjeros
sudedamąsias dalis, nurodytas ant žaidimo lentos. Kiekvienas žaidėjas gali trumpai pristatyti žaidime nueitą kelią, pabrėždamas
iškilusias problemas, atsiradusias sėkmes/nesėkmes, iššūkius ar galimybes.
Darbo paieškos vadovas / Švietimo mainų paramos fondas. - Vilnius, 2012.
Baigėte mokyklą ar universitetą, nebematote augimo perspektyvų dabartiniame darbe, o gal įmonėje vykstantys pokyčiai paskatino jus
pasinerti į darbo paieškos verpetą? Tuomet ši knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieška – pirmoji jūsų gyvenime, sužinosite
daug dalykų, kurie jums pravers rengiant gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką bei ruo- šiantis pokalbiui dėl darbo. Na, o jei jau
turite patirties šioje srityje, taip pat rasite naudingos informacijos arba bent jau galėsite sau pasakyti, kad viską atliekate gerai ir tik
laiko klausimas, kada gausite norimą darbą
Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo metodologija ir instrumentai / [Eglė Katiliūtė, Vida Beresnevičiūtė,
Lineta Ramonienė, Jūratė Valuckienė]. - Vilnius, 2012.
Mokyklos turi realią ilgalaikę strategiją, plėtojama mokyklų savivalda, skatinamos bendruomenės iniciatyvos.), individo lygmenyje
(vertybinės nuostatos, turimos ir plėtojamos kompetencijos, pasiryžimas ir motyvacija prisiimti atsakomybę ir veikti.). Longitudinio

lyderystės raiškos tyrimo metodologija orientuota į tendencijų lyderystės švietime raiškos tyrimą, kai tais pačiais instrumentais
(rodikliais) tam tikrais laiko intervalais tiriamos tos pačios generalinės visumos imtys (reprezentatyvios ar tikslinės). Kaip tendencijų
tyrimas yra labiausiai paplitęs longitudinis tyrimas. Tendencijų tyrimai suteikia informaciją apie pokytį visumos lygmenyje
(agreguotame lygmenyje), bet neatsiskleidžia žmogaus individualios raidos. Gauti duomenys gali būti panaudoti analizuojamam
procesui prognozuoti.
Geros mokyklos link / Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. - Šiauliai, 2015.
„Geros mokyklos link“ – tai Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo ugdymo
mokyklose (modelių sukūrimas)“ (Nr. VP1-2.1- ŠMM-01-V-03-001) veikloms pristatyti skirtas leidinys. Jis susideda iš trijų dalių:
konceptualiųjų, projekto idėjas pagrindžiančių tekstų, projekto sudedamųjų dalių veiklų pristatymo ir priedų, kuriuose pateikiami
projekto metu sukurti produktai. Visos dalys susietos tarpusavyje ir papildo viena kitą.
Kas vyksta klasėje / Thomas L. Good, Jere E. Brophy. - 2014.
Ši klasikai priskirtina knyga, kurią parašė įžymūs mokslininkai, yra visapusiška, moksliniais tyrimais pagrįsta veiksmingiausių
mokymo metodų, taikomų per šiuolaikines pamokas, apžvalga.
Chanel iš arti / Isabelle Fiemeyer. - Vilnius, 2014.
Apie Coco Chanel gyvenimą ir veiklą pasakyta, parašyta ir nufilmuota labai daug, išskyrus tai, kas atsiskleidžia iš arti, iš privataus
gyvenimo detalių: jos polinkis į simbolizmą, ezoteriką ir poeziją, prisirišimas prie mylimų žmonių, savo šeimos, ypač sūnėno André
Palasse’o, kurį užaugino kaip sūnų. Gabrielle Labrunie, André Palasse’o duktė ir vienintelė Coco Chanel paveldėtoja, su ja artimai
bendravusi keturiasdešimt metų, draugiškai sutiko atverti savo namų duris ir pasidalyti prisiminimais. Ši knyga, susidedanti iš penkių
chronologiškų dalių: „Tamsuma“, „Nematoma tikrovė“, „Poetinės būsenos“, „Atitikimai“ ir „Atgarsiai“, – atveria privatų Coco
Chanel gyvenimą ir priartina prie jos paslapties. Daiktai ir dokumentai, apie kuriuos čia kalbama, dažniausiai nežinomi ir neskelbti, –
tai Coco pasaulio nuotrupos: jos didžiosios meilės Boy Capelio ir Vestminsterio kunigaikščio dovanos, knygos, baldai, mėgstami
aksesuarai ir papuošalai, asmeniniai drabužiai ir buto Kambono gatvėje puošyba.
Skersvėjų namai / Danutė Kalinauskaitė. - Vilnius, 2015.
Novelėse „Skersvėjų namai“, kaip įprasta D. Kalinauskaitei, kasdienės situacijos visiškai netikėtai skyla lyg kiaušinio lukštas,
atverdamos egzistencinį gelmenį. Paprasta buitinė, iki kaulo įsiėdusi tikrovė staiga tampa magiška, žmogaus gyvenimas apvirsta
aukštyn kojomis. Paslaptis, neįtikimi dalykai, vykstantys realiame pasaulyje, romano medžiagos tankis – tokie ryškiausi jos kūrybos
bruožai. Tekstuose yra bent keletas prasminių klodų, pasakojimas labai intensyvus, pakeri kalbos pojūtis, įspūdinga frazių melodika,
šviesus humoro jausmas.
Eigulio duktė: byla F 117 / Agnė Žagrakalytė. - Vilnius, 2014.
„Eigulio duktė: byla F 117“ – pirmasis Agnės Žagrakalytės prozos kūrinys. Tai spalvinga giminės saga, net kelių kartų istorija,
paremta tikrais faktais ir įvykiais. Išlavintu žodžiu kuriamas be galo įtaigus pasaulis – rupų realistinį pasakojimą, sodrius vaizdus
neretai keičia nervinga, trūkčiojanti poetinė kalba. Autentiškos tikrovės įspūdį dar sustiprina išmoningai dėliojama dokumentinė
medžiaga (laiškai, dienoraščiai, žinutės iš spaudos ir pan.). Knygos centre – Juozas Žagrakalys, realus asmuo, nepriklausomos
Lietuvos teisininkas ir kultūrininkas, dramatiško likimo žmogus. Jis tampa savotišku knygos bendraautoriumi – skaitome jo
prisiminimus, literatūrinius bandymus. Svarbus vaidmuo tenka ir Juozo mylėtoms moterims. Ryškiausia iš jų – eigulio duktė Antanina
Čeilytkaitė, žinoma prieškario vertėja. Žvelgdama iš šių dienų perspektyvos, autorė seka, kaip atsikartoja likimai – tiek vienos
giminės, tiek visos tautos gyvenime.

13 Tamsaus Lietuviško verslo paslapčių / Dailius Dargis. - Vilnius, 2015.
Naujoji knyga yra gyvas, akis atveriantis tyrimas, kaip kai kurie iš Lietuvos turtingiausiųjų sluoksnio atstovų vis dar bando sukurti
nepriekaištingos reputacijos asmenų iliuziją, nors praeityje naktimis važinėjo ieškodami mirusio artimiausio žmogaus seifų, kuriuose
galėjo būti saugomas testamentas; kodėl kai kas visomis priemonėmis mėgina nuslėpti savo senus teistumus ar nelabai mielai atrodantį
tamsų praeities nuotykį, kai siekiant nebaudžiamumo teko gulėti psichiatrijos ligoninėje.
Mūsiškiai / Rūta Vanagaitė. - Vilnius, 2016. – 296
„Mūsiškiai“ – knyga apie žudikus ir nužudytuosius. Apie lietuvius ir žydus. Apie tai, kas įvyko prieš 75 metus su mūsiškiais mūsų,
Lietuvos, žemėje. Knyga pagrįsta Lietuvos istorikų įžvalgomis, žudikų išpažintimis, žudynių liudininkų pasakojimais ir pokalbiais su
Lietuvos senoliais, tebegyvenančiais šalia žudynių vietų, kurias šią vasarą „kelionėje su priešu“, pasaulyje garsiu nacių medžiotoju
Efraimu Zuroffu, aplankė autorė.
Uždraustasis Tolstojus / sudarė Evaldas Balčiūnas. - Vilnius,2014.
Knygą „Uždraustasis Tolstojus“ sudaro 17 vėlyvųjų (1887–1910 m.) rašytojo straipsnių, traktatų, esė ir laiškų, kurie tuo metu buvo
uždrausti arba cenzūruoti. Juose L. Tolstojus įžvalgiai atskleidė represyvią valstybės ir bažnyčios prigimtį, ragino drąsiai kovoti už
asmeninę politinių pažiūrų ir tikėjimo laisvę.
Dėmesio, grupė / Tomas Misiukonis, Viktorija Matusevičiūtė, Mindaugas Grajauskas. - Vilnius, 2014.
Ši knyga – tai praktiškų ir veiksmingų darbo su grupe technikų bei metodų rinkinys.
Knyga skiriama visiems konsultantams, lektoriams, vadovams ar kitiems specialistams, kurie veda įvairius užsiėmimus ir siekia juos
padaryti įdomius, įtraukiančius ir naudingus.
Dievas sukūrė vyrą ir moterį / Miguel Ángel Fuentes. - Kaunas, 2015.
Knyga skirta besirengiantiems santuokai ir jau sukūrusiems šeimą bei siekiantiems, kad šeima būtų tikrai krikščioniška. Joje
gvildenamos temos, kurios yra būtinos tiek sužadėtiniams, tiek ilgus metus išgyvenusiems santuokoje, tiek ką tik susituokusiems:
sužadėtinių tarpusavio santykiai, santuokinė meilė, santuokos sunkumai, narkotikų ir pornografijos pagundos, iškylančios paauglystėje
ir ne tik, dorybių ugdymas, vaikų lytinis ugdymas, natūralus šeimos planavimas, santuokinės dorybės, sakramentų priėmimas ir malda
šeimoje ir kt. Išleista Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos rūpesčiu.
Lietuvos etnografiniai regionai / [tekstų autoriai Rasa Bertašiūtė, Sigita Dacienė, Ona Drobelienė, Valentinas Jazerskas, Virginijus
Jocys, Regina Jokubaitytė, Teresė Jurkuvienė, Gaila Kirdienė, Aistė Lazauskienė, Nijolė Marcinkevičienė, Jovita Martišiūtė, Violeta
Meiliūnaitė, Janina Samulionytė, Indrė Skablauskaitė, Bronė Stundžienė, Vitalija Vasiliauskaitė, Inga Levickaitė-Vaškevičienė,
Gražina Žumbakienė]. - Kaunas, [2015]. - 239, [1] p
Santykių keliai ir klystkeliai / Gary Chapman. - Vilnius, 2016.
Šeimų konsultantas, pastorius, bestselerio „Penkios meilės kalbos“ autorius G. Chapmanas teigia, kad meilė – mąstymo ir elgsenos
būdas, o santykiams veiksmai, išreiškiami penkiomis meilės kalbomis, kur kas svarbesni už emocijas. Sujungęs patirtį ir teoriją
autorius situacijas iliustruoja pavyzdžiais iš praktikos.
Kaip užauginti žmogų / Aušra Kurienė. - Vilnius, 2016.
Žemėlapis, kad nepasiklystumėt, o nuklydę rastumėt kelią.
Ar tenkinti visus dvimečio „noriu“? Leisti ar neleisti į darželį?
Ar mažajam viskas gerai, jei jis dėvi betmeno kostiumą ir nenori mokytis skaičiuoti?

Ar leisti vaikui bijoti? Ar išgyvens jis mokykloje?
Kūdikio laukimas ir rožinės svajonių pilys – Tėvo vaidmuo – Mažieji skundikai – Naujas didelis pasaulis mokykla – Pirmoji meilė –
Santykio kūrimo magija – Netekties, emigracijos, skyrybų vaikai ir kt.
Mes, tėvai, nesame techninis vaikų aptarnavimo personalas, mes auginame žmogų, kuriam reikia ne tik maisto ir būsto, bet ir
žmogiško santykio – meilės, dėmesio, užuojautos, bendravimo. Tik nuolatinis ryšys, kai apsikeičiame žodžiais, veiksmais ir jausmais,
gimdo jautrumą, o šioje terpėje auga žmogus. Išmoksite užauginti žmogų, o ne sukurti nepriekaištingai funkcionuojantį aparatą.
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