Gilly Macmillan – meno istorikė, fotografė ir
rašytoja. Visos iki šiol pasirodžiusios autorės
knygos tapo tarptautiniais bestseleriais.
Macmillan apibūdinama kaip „kvapą
gniaužianti rašytoja". „Auklė" – pirma jos
knyga lietuvių kalba. Kai Džoselinai Holt
buvo septyneri, mergaitę paliko vienintelis ją
išties mylėjęs žmogus – auklė Hana. Tąsyk
šalta aristokratė motina visą kaltę staigiai
dingus auklei suvertė dukrai. Po 30 metų vieną
dieną Džo pasiima dukrą pasiplaukioti valtimi.
Lipdama iš valties Rubė užkliūva už keisto
daikto – ištraukusi jį iš dumblo supranta
rankose laikanti žmogaus kaukolę. Į namus
išsyk prisistato tyrėjų komanda...

Knygos autorius – amerikietis
buriuotojas, pirmą kartą istorijoje
nedideliu burlaiviu „Purslas“ (Spray)
vienas pats apiplaukė aplink pasaulį.
Pirmą kartą knyga buvo išleista 1900 m.
Ji tapo puikiu patarėju ateities jūrų
keliautojams vienutininkams ir tikru
atradimu visiems, kas trokšta bent
vaizduotėje leistis į pavojus ir nuotykius
jūroje. Tikroviškai pateikti kelionės
vaizdai, įtikinamai pasakojami patirti
džiaugsmai ir sunkumai, subtilus humoro jausmas neleidžia abejoti rašytojo
talentu. Ši knyga įkvėpė žymų
amerikiečių rašytoja Džeką Londoną
parašyti savo garsųjį romaną „Jūrų
vilkas“.

Knygos „Mes sukurti būti laimingi" autorė,
aprašydama užgimstančią herojų aistrą,
giliai užslėptas tiesas ir kaltes, fatališkoje
augančios teksto įtampos melodijoje
ieškodama tikslios gaidos subtiliai
atskleidžia lemtingus gyvenimo momentus.
Tai romanas apie tai, kaip jausmų beprotybė
sugriauna gyvenimo rutiną...
Véronique Olmi (g. 1962), prancūzų
dramaturgė ir prozininkė, gimė Nicoje,
šiuo metu gyvena Paryžiuje. Už savo
pjeses V. Olmi yra gavusi ne vieną
apdovanojimą, o jos knygos pelnė
tarptautinį pripažinimą.

„Vagių gatvė" – tai pasakojimas apie
dideles žmogaus svajones ir žlungančias
viltis, vaiko virsmo suaugusiuoju,
pasišventusio tikinčiojo virsmo nusidėjėliu
istorija. Lakdaras – ką tik pilnametystės
sulaukęs tanžerietis, svajojantis apie laisvę
ir geresnį gyvenimą Europoje. Atstumtas
šeimos dėl uždraustų jausmų pusseserei, jis
leidžiasi ieškoti savo vietos pasaulyje ir
galiausiai atsiduria vienoje prasčiausių
Barselonos gatvių – Vagių gatvėje.
Prancūziškų knygų skaitmenintojas,
nėkart jūron kojos nekėlęs junga, negyvėlių
surinkėjo asistentas – kelios iš stotelių,
kurias jis turi, pamažu suaugdamas,
aplankyti.

bestseleriu ir yra išleistas 30-yje šalių.
Virginie Grimaldi gimė ir augo
Prancūzijoje. „Lietui lyjant laimė
kvepia stipriau" – antrasis jos
romanas lietuvių kalba.
„Polina, aš noriu skirtis. Aš tavęs
nebemyliu." Vos keli žodžiai, – bet
jos gyvenimas apsiverčia aukštyn
kojomis. Ilgai negalvojusi, herojė
susikrauna daiktus ir pasiėmusi
ketverių metų sūnų išvyksta
pagyventi pas tėvus. Prisiekia sau,
kad tikrai neilgam, – tik kol praeis
išsiskyrimo skausmas. Tačiau jeigu
viskas baigiasi ne taip, kaip norite,
tai nereiškia, kad viskas baigiasi
blogai...

„Mažiausia pasaulio biblioteka" – jaudinantis
ir iškalbingas, tikrais įvykiais paremtas
romanas, kuris iš užmaršties prikelia vieną
labiausiai sukrečiančių kultūrinio heroizmo
istorijų. Dita mums perduoda nepaprastą
drąsos pamoką – nepasiduoda ir niekad
nepraranda noro gyventi ir skaityti, nes net
naikinimo stovykloje „pradėti skaityti knygą
– tai lyg įsėsti į traukinį, vežantį atostogų".
Antonio Iturbe – ispanų žurnalistas ir
rašytojas. Pasaulyje labiausiai išgarsėjo
romanu „Mažiausia pasaulio biblioteka", kurį
rašydamas rėmėsi pokalbiais su tikrąja
Aušvico bibliotekininke Dita Kraus. Vos
pasirodęs romanas tapo tarptautiniu
bestseleriu ir yra išleistas 30-yje šalių.

Guillaume Musso – populiariosios
literatūros fenomenas Prancūzijoje. Jo
„Slaptas rašytojų gyvenimas" ilgiau nei
metus po pasirodymo išsilaikė aukščiausiose Prancūzijos knygų topų pozicijose.
būdamas vos trisdešimt penkerių,
Pagrindinis veikėjas, kultinis trijų
romanų autorius Natanas Favlesas lyg
iš giedro dangaus praneša baigiąs karjerą
ir pasitraukiąs į laukine gamta bei
uždara bendruomene garsėjančią
Bomono salą Viduržemio jūroje. Tačiau
jo gyvenime ramybės - nė ženklo... Daug
žaižaruojančių, įtemptų ir netikėtų
detektyvinių situacijų laukia skaitytojo.

„Juodas sniegas, raudonas dangus" –
įtempto siužeto romanas, gyvai
šaržuojantis posovietinį tebetirpstančios
Rusijos imperijos veidą ir keliantis
esminį laisvo žmogaus ir laisvos tautos
klausimą.
Šis romanas man yra herojinis epas –
įtraukiantis ir nepaleidžiantis, apie
žmogų ir tautą, siekiančius to paties –
teisingumo ir laisvės. Skaitydamas
klausiau savęs, kiek toli galėčiau nueiti,
atsidūręs tokioje padėtyje. Neabejoju,
paklausite ir Jūs.
Ramūnas Bogdanas – „Delfi"
apžvalgininkas. Aktyvus Sąjūdžio
dalyvis.

Rydahl & Kazinski – kolektyvinis trijų gerai
Danijoje žinomų rašytojų Thomaso Rydahlo,
Anderso Rønnowo Klarlundo ir Jacobo
Weinreicho pseudonimas. „Undinėlės mirtis"
– pirmoji bendra jų knyga. Remdamiesi H. K.
Anderseno pasakomis, jie kuria makabrišką
istoriją, galėjusią vykti XIX a. Kopenhagoje.
Realūs H. K. Anderseno biografijos faktai
pinasi su spėlionėmis, kas galėjo įkvėpti
pasakų autorių sukurti žymiąją „Undinėlę",
pirmą kartą publikuotą kaip tik po dienoraštyje trūkstamo laikotarpio – 1837 metais.
„Niūri, kvapų persmelkta, susiskaldžiusi
dekadentiškų turtuolių ir vargšų Kopenhaga,
įstrigusi ant slenksčio tarp pažangos ir
prietarų. Įspūdinga ir tikra."
Dagbladet Bureau

Bestselerio nr. 1 „Pravieniškių mafija"
autoriaus nauja knyga apie dar visai neseniai
Šiauliuose veikusį nusikalstamą susivienijimą, kuriam priklausė su organizuotomis
kriminalinėmis grupuotėmis kovoti turėję
elitinio policijos skyriaus pareigūnai.
„Policijos dievai" – knyga apie realybę, kurios
daugybę metų niekas nenorėjo matyti: su
nusikaltėliais kovoję pareigūnai perėjo į
įstatymų pažeidėjų pusę ir elgėsi net įžūliau
nei nusikalstamo pasaulio šulai. „Istorija
tokia sukrečianti, kad kartais net sunku
patikėti, jog tai tikri faktai, o policininkai
lyg pavojingi nusikaltėliai veikė ne laukiniais
devyniasdešimtaisiais, bet dabar."
Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė

„Mažas gyvenimas" – giesmė broliškai
draugystei ir meilei XXI amžiuje,
pasakojimas apie šeimas, kuriose gimstame,
ir apie šeimas, kurias susikuriame patys,
žmogiškosios ištvermės ir empatijos
meditacija. Tai viena labiausiai
pritrenkiančių, metančių iššūkį,
liūdinančių, sukrečiančių ir jaudinančių
kelionių per sudėtingą žmogaus gyvenimą.
„Visi turi perskaityti šią šiuolaikinę
literatūros klasiką. Tai meistriškas mūsų
nerimo amžiaus atspindys su visomis
teigiamomis ir neigiamomis jo pasekmėmis."
Brigid Delaney

„Dar vienas stiprus Nesbø talento
pavyzdys, kuriuo jis kuria istoriją,
grojančią visomis nervų stygomis ir tokiu
intensyvumu, kad, rodos, sutalpintų į
vieną ir Bibliją, ir Betmeną. Anksti
sakyti, tačiau nenustebčiau, jei ši knyga
gautų metų detektyvo titulą."
Ekstra Bladet
Vyresnysis inspektorius Simonas
Kefas, senosios policijos mokyklos
atstovas, vieną dieną gauna naują
nužudymo bylą ir naują kolegę. Sekdami
Oslo nusikalstamo pasaulio pėdsakais,
Simonas ir Kari netikėtai įsitraukia į
Sonio vykdomų žmogžudysčių tyrimą.

Paryžiuje, vienoje didžiausių Prancūzijos
meno ir mokslo leidyklų „Hermann
éditeur" , išėjo VU Filologijos fakulteto
profesorės D. Melnikienės „Lietuvių–
prancūzų kalbų žodynas". Šis leidinys
įtrauktas į prestižinę kolekciją „Vertige de
la langue". Tai didžiausias ir išsamiausias
iki šiol pasirodęs dvikalbis žodynas,
lyginantis lietuvių ir prancūzų kalbas.
Be bendrinės kalbos žodžių, į žodyną
įtraukta ir vadinamosios diasisteminės
leksikos, reprezentuojančios
diachroninius, diastratinius, diatopinius,
diatechninius lietuvių ir prancūzų kalbų
variantus.
Žodyno antraštyną sudaro daugiau kaip
30 000 žodžių.

Atlase nagrinėjami įvykiai apima
laikotarpį nuo praėjusio amžiaus pradžios
iki 2005 metų. Leidinyje pateikiamas
novatoriškas požiūris į svarbiausius
laikotarpio įvykius.
Šis leidinys nėra įprastas atlasas. Be
daugiau kaip 200 žemėlapių, diagramų ir
laiko juostų, čia rasite glaustą visų
pasaulio regionų apžvalgą, svarbiausių
amžiaus įvykių analizę. Kiekvienai temai
pateikiamos interneto nuorodos tolesniam
tyrimui.
Tai puiki pagalbinė priemonė ne tik
mokytojui ar mokiniui, bet ir visiems
besidomintiems istorijos, mokslo, politikos,
kultūros ir visuomenės raida pasaulyje.

Šią knygą istorikai Alfredas ir Mangirdas
Bumblauskai parašė paaugusiems žmonėms vaikams ir paaugliams. Bet tai nereiškia, kad
jos negali skaityti istorija besidomintys
suaugusieji!
Knygoje apstu įdomių, dar negirdėtų mūsų
krašto istorijos faktų. Juos autoriai pateikia
žaismingai ir intriguojamai, kad pakurstytų
jaunųjų skaitytojų smalsumą. Vaizduotę
žadinančios užduotys padeda perprasti
Lietuvos istoriją, ugdo pilietiškumą ir vertybes, skatina savarankiškai tyrinėti, kritiškai
vertinti įvairius procesus, greičiau atrasti
reiškinių ir įvykių sąsajas, pagaliau apmąstyti savo kartos uždavinius ir vietą
garbingų Lietuvos kartų grandinėje.

Kodėl Lietuvoje keliamos dvi vėliavos:
tautinė trispalvė ir senąją Lietuvą
atstovaujanti istorinė vėliava su Vyčiu
raudoname fone? Koks santykis tarp šių
vėliavų, koks ryšys tarp senosios ir naujosios
Lietuvos? Apie visa tai kalbama II Lietuvos
istorijos dalyje „Ilgasis XIX amžius".
Ši dalis tęsia pasakojimą apie Lietuvos
praeitį paaugusiems žmonėms, paaugliams,
bet ji tikrai bus įdomi ir istorija
besidomintiems suaugusiems. Pagrindinis
knygos autorių tikslas – papasakoti istoriją,
regimą paauglio akimis ir išmokyti pastebėti
istorijos, kultūros ženklus savo kasdienėje
aplinkoje.

Knygoje nagrinėjama Lietuvos ir
pasaulio istorija nuo 1863–1864 metų
sukilimo prieš carinę Rusiją iki šių
laikų. Tekstą papildo per 1500
iliustracijų, žemėlapiai, schemos,
sąvokų aiškinimai, intriguojantys
puslapiai, skirti istorijos įdomybėms,
pabaigoje – istorinių asmenybių
sąrašas.
„XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio
istorijoje“ naujai žvelgiama į Lietuvos
istoriją, rasite sugriautų mitų,
intriguojančių faktų, iš užmaršties
prikeltų didvyrių.

Konspektas skirtas 12-12 klasės mokiniams.
Jame glaustai pristatomi Lietuvos rašytojai,
įtraukti į Vidurinio ugdymo bendrųjų
programų literatūrinio (kultūrinio) ugdymo
išplėstinio kurso turinį.
Siekiama pabrėžti bendrus skirtingų autorių
kūrybos motyvus, problemas ir taip išryškinti
literatūros istorijoje pasikartojančias temines
gijas, pavyzdžiui: žmogaus ir pasaulio
prieštaringumas, įsipareigojimas tėvynei ir
visuomenei, tautinės tapatybės kūrimas ir
įtvirtinimas, miestas kaip atminties ir
vaizduotės šaltinis, gyvybės vertė ir
nuvertinimas ir panašiai.
Temų sąrašas pateikiamas konspekto
pabaigoje.

Dauguma istorikų tyrinėti renkasi labai
konkrečias temas: vieną istorinį laikotarpį, iškilų
asmenį, reikšmingą įvykį... O kas nutiktų, jei kas
nors pamėgintų apžvelgti viską nuo pradžių
pradžios, nuo Didžiojo Sprogimo, iki pat šių
dienų ir net to, kas pasaulio laukia ateityje? Ar
toks plačiai aprėpiantis žvilgsnis pakeistų tai,
kaip matome save, kaip suprantame savo vietą
Žemėje ir kaip priimame savo egzistenciją šioje
begalinėje erdvėje, šiame neaprėpiamame laike?
Tai klausimai, į kuriuos dar 1991-aisiais
pasiryžo atsakyti istorikas Davidas Christianas,
anksčiau tyrinėjęs nacionalines ir imperijų
istorijas, išryškinusias fundamentalų žmonijos
susiskaldymą.

Konspekte apžvelgiami svarbiausi
Europos ir Lietuvos istorijos įvykiai bei
procesai nuo viduramžių iki šių dienų.
Prisiminsite pagrindines istorijos
sąvokas ir jų apibrėžtis, taip pat faktus
apie egzamino programoje išskirtas
istorines asmenybes. Tai padaryti
pagelbės ir gausiai pateikiamos schemos,
iliustracijos bei žemėlapiai. Autorius
patars, kaip atpažinti kontūrinius
žemėlapius ir juos pildyti, o atlikdami
testus galėsite pasitikrinti įgytas žinias.

Abiturientų ir jų istorijos mokytojų itin
vertinamas, išsamus ir patogus
pagalbininkas, kuris padės savarankiškai
pasirengti valstybiniam istorijos egzaminui,
ar sistematiškai mokytis istorijos XI–XII
klasėse. Naujausiame leidime ištaisytos
ankstesniame variante pasitaikiusios
faktinės klaidos. Turinys praplėstas
detalesne 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo
istorija (Tema 4.17 Modernios lietuvių
tautos formavimosi aplinkybės), naujausiais
Lietuvos ir pasaulio įvykiais nuo Rusijos
įvykdytos Krymo okupacijos iki Brexito,
dabartinės Lietuvos Respublikos politinės
raidos aktualijų.
Parengtas pagal istorijos egzamino
programą;

Chemijos uždavinynas 8–12
klasėms. Leidinyje – chemijos
uždavinių pavyzdžiai,
sprendimo būdai, paaiškinimai,
formulės, matavimo vienetai,
lentelės savarankiškiems
skaičiavimams ir pasitikrinimui.

Parengė
Bibliotekos darbuotoja Stanislava Bumblienė

