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Valstybės tarnautojos dienoraštis / Andrė Eivaitė. - Vilnius, 2016.
„Valstybės tarnautojos dienoraštis“ – trečioji Andrės Eivaitės knyga (pirmos dvi – „Naktis prekybos centre“ ir „Kontora“). Autorė
pati dirba valstybinėje įstaigoje, tad puikiai pažįsta įstaigų džiungles bei kovų dėl išlikimo jose taisykles. „Valstybės tarnautojos
dienoraštis“ – kaip tik apie tai.
Tai nuotaikingas pasakojimas apie pirmuosius karjeristės Gabrielės darbo metus. Per juos ji ne tik sparčiai kyla karjeros laiptais,
apeidama visas kliūtis, bet ir išmoksta ne vieną gyvenimo pamoką.
Ir aš ten buvau / Dalia Teišerskytė. - Vilnius, 2016
Mintis parašyti prisiminimų knygą apie tremtį kirbėjo jau seniai. Skaičiau kitų parašytas knygas, žavėjausi jų talentais ir tobula
atmintimi, gebėjimu biografiškai ir geografiškai tiksliai aprašyti asmeninius, bendruomenės ir tautos likimus. Bet vis išleisdavau
kitokio turinio knygas, kurios buvo svarbios gal tik man pačiai.
Ir štai ėmė ir numirė trečias (paskutinis) mano brolis. Su ta netektimi atėjo suvokimas, kad ir mudvi su seserimi nesame amžinos, kad
reikia skubėti, reikia atiduoti atminimo duoklę seneliams, tėvams, broliams ir visiems kitiems, kurie buvo malami tomis pačiomis
skausmo ir netekčių girnomis.
Sudarydama knygą stengiausi būti atvira ir nuoširdi. Nieko negražinau, bet ir perdėtai neverkšlenu. Tai MANO gyvenimo akimirkos,
valandos, metai... Išsakyti eilėmis ir proza. Be datų eiliškumo... Emocijų diktatui pasidavus...
Tai nuoširdi padėka dideliems ir gražiems žmonėms, kurių dėka aš gyvenau labai įdomų ir prasmingą, tegu ir sunkų, permainingą
gyvenimą.
Užkalnio kelionės / Andrius Užkalnis. - Kaunas, 2016.
Rašytojas ir žurnalistas Andrius Užkalnis skaitytojus glumina nauja knyga, kuri pasakoja apie jo vaikystės Lietuvą taip, kad švelnios
nostalgijos užsupti piliečiai nebegalės miegoti, arba bent jau pajus norą autoriui išdraskyti akis. Sovietmetį tokį, kokį prisimena,
aprašęs A.Užkalnis jo toli gražu neidealizuoja. Jau greičiau pašiepia – tik jam būdingu aštriu stiliumi.
Ką turėtum žinoti / John Farndon, Rob Beattie. - Vilnius, 2015.
Ką turėtum žinoti, kai ištrauki ledo kubelį iš šaldiklio, kai rašai žinutes mobiliuoju telefonu, kai nuspaudi 3D spausdintuvo mygtuką?
Žvilgtelk įvairių prietaisų vidun – tikrai nustebsi!
Įdomios šioje knygoje esančios istorijos padės daugiau sužinoti apie prietaisus ir procesus, kuriuos laikome savaime suprantamais.
Nuo šiol į kasdienius dalykus žiūrėsi visai kitaip!

Prieštaringas iš(si)laisvinimas / Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2016.
Tai trečioji ir paskutinė Mindaugo Tamošaičio monografijų apie lietuvių rašytojų veiklą tam tikrais politiniais laikotarpiais trilogijos
(„Didysis apakimas: lietuvių rašytojų kairėjimas XX a. 4-ajame dešimtmetyje“, 2010; „Skausmingas praregėjimas: lietuvių rašytojai
Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu“, 2014.) dalis.
Knyga parašyta lengvu stiliumi, gausiai iliustruota, todėl skirta ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei, besidominčiai netolima
savo šalies praeitimi, kurioje iki šiol dėl tyrimų stokos gausu baltų dėmių.
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