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KATALOGAI.
BIBLIOGRAFINĖS
PRIEMONĖS
1. Brailio raštu knygų lietuvių kalba
katalogas : 2009 / Lietuvos aklųjų biblioteka ; sudarė Tamara Kepeţinskienė. – V.
: LAB, 2010. – 1 kn. – Tir. 15 egz.
2. Garsinių knygų lietuvių kalba katalogas : 2009 / Lietuvos aklųjų biblioteka
; sudarė Tamara Kepeţinskienė. - V. :
LAB, 2010. – Tir. 15 egz.
3. Garsinių knygų lietuvių kalba,
perrašytų į skaitmeninį formatą, katalogas : 2009 / Lietuvos aklųjų biblioteka ;
sudarė Tamara Kepeţinskienė. – V. : LAB,
2010. - 2 kn. – Tir. 15 egz.
TEISĖ
4. Mokslas, studijos ir neregys :
ţmonėms su regos negalia aktualių teisės
aktų rinkinys mokslo ir studijų klausimais /
sudarė Giedrius Stoškus. – V. : Brailio
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spauda, 2010. - 1 kn. - Tir. 40 egz.
TIFLOLOGINĖ
LITERATŪRA
5. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos veiklos ataskaita
XXI suvaţiavimui (2010 05 27 - 28) : projektas. – V. : Brailio spauda , 2010. - 1 kn.
6. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos metraštis. T. 44 : 2009 metai /
sudaryt. Juozas Valentukevičius. – V. :
LAB, 2010. - 3 kn. – Tir. 9 egz.
7. Tiflologinis kalendorius : datos ir
ţmonės : 2011 metai / sudaryt. ir straipsnių aut. Juozas Valentukevičius. - V. :
LAB, 2010. - 1 kn. – Tir. 35 egz.
ĮVAIRIŲ ŠALIŲ GROŢINĖ
LITERATŪRA
Lietuvių literatūra
8.

Černiauskaitė, Laura Sintija.
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Kambarys jazmino krūme : apsakymas ir
apysaka. – V. : LAB, 2010. - 3 kn. – Tir. 13
egz. – Spausd. iš : V. : Alma littera, 2009.
Šią knygą sudaro apysaka „Prieblandos seserys“ ir apsakymas „Kambarys
jazmino krūme“. Nors apysaka atsirado
pirmoji ir yra savotiška apsakymo motina,
pirmiausia susipaţinsite su apsakymu ir
gal net uţsuksite į kambarį jazmino krūme. Man jis netikėtai atsivėrė šią vasarą,
nors visada jutau jį esant. Pamačiau jame
begalybę ir išsigandusi atsitraukiau. Durys
liko atviros. Apysakoje gyvena prieblandos seserys - dukros ir motinos, suimtos į
sudėtingų santykių gobeleną, susietos
kraujo, meilės, kompleksų ir nuoskaudų
ryšiais. Jos, kaip ir daugelis kitų mano
personaţų - bundančios sielos. Kai manęs klausia, kiek dar rašysiu apie tą patį,
atsakau: pasaulyje gyvena milijardai ţmonių, ir kiekvienas iš jų atsibunda, - jeigu
atsibunda apskritai, - tik jam ypatingu būdu. Apie tai galima rašyti ir skaityti visą
gyvenimą. Laura Sintija Černiauskaitė
7

9. Dusevičius, Albertas. Perkūno
karys : romanas. – V. : Brailio spauda,
2010. - 2 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
V. : CoLibris, 2009.
Knygos herojus Bartas – jaunas karys.
Jis tarnauja misijoje Irake, kuriame netikėtai kautynių lauko realybė persipina su
prieš šimtmečius nutikusiais istoriniais
įvykiais. Bartui tenka suvokti Aleksandro
Makedoniečio poelgius, įsijausti į Lietuvos
kunigaikščio Daugiručio dvasią, ţvanginant ginklais narsiai kautis ne tik su realiais priešais, bet ir su nematomais demonais.
10. Jonušys, Laimantas. Rūmas virš
bedugnės : esė ir straipsniai apie literatūrą. – V. : Brailio spauda, 2010. - 3 kn. –
Tir. 13 egz. – Spausd. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.
Laimantas Jonušys ţvelgia į literatūrą
kaip į meno sritį, teikiančią ypatingą ir
prasmingą malonumą. Šioje knygoje kalbama apie literatūros, kaip meno, ypaty8

bes, jos funkcionavimą prieštaringų interesų apsuptyje. Antroje dalyje aptariama
kai kurių ţinomų rašytojų kūryba. Čia figūruoja tokie autoriai kaip Jamesas Joyce’as, Franzas Kafka, Samuelis Beckettas, Vladimiras Nabokovas, taip pat keletas lietuvių rašytojų. Šie tekstai yra įvairaus pobūdţio: straipsniuose pateikiama
daug faktinės medţiagos, o eseistinės
pakraipos rašiniuose dominuoja savitai
įprasmintas įspūdis.
11. Liūnė Sutema. Sugrįţau : poezijos rinktinė. – V. : Brailio spauda, 2010. - 2
kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2009.
JAV gyvenančios poetės Liūnės Sutemos (tikr. pavardė Zinaida NagytėKatiliškienė, g. 1927) kūrybos rinktinė.
Poetė ją sudarė iš rinkinių „Tebūnie tarytum pasakoj“ (1962), „Nebėra nieko svetimo“ (1962), „Bevardė sala“ (1965),
„Badmetis“ (1972), „Vendeta“ (1981),
„Graffiti“ (1993), „Tebūnie“ (2006) ir naujausių eilėraščių.
9

12. Melnikas, Jaroslavas. Tolima
erdvė : [romanas]. – V. : Brailio spauda,
2010. - 4 kn.- Tir. 13 egz. - Spausd. iš : V.
: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.
Romane metaforoje, pasakojančiame
apie pasaulį, kurį be išlygų valdo elektronika, kalbama apie ţmogaus prigimtį ir
apie tai, kas ir kodėl slepia nuo jo tiesą.
Tai kūrinys apie valdţios prigimtį ir Dievo
paieškas, meilę ir išdavystę, apie prievartą ir gyvenimo prasmę.
13. Urnevičiūtė, Dalia. Leona : [maţasis romanas]. – V. : LAB, 2010. - 3 kn. –
Tir. 13 egz. – Spausd. iš : V. : Versus aureus, 2009.
Dalios Urnevičiūtės „Leona“ – maţasis
romanas, pasakojantis keturių moterų kartų kasdienes istorijas. Tai moterų karalija,
kur itin svarbūs ţmogiškieji ryšiai, etinės
vertybės, jauki ir rami atmosfera, kasdienė
kantrybė, supratimas ir meilė.
14.

Valenta, Alvydas. Pradţios uţ10

kalbėjimai : romanas. – V. : LAB, 2010. - 4
kn. - Tir. 15 egz. – Spausd. iš : V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2010.
Alvydas Valenta - 2010 m. neregių literatų kūrybos konkurso laureatas.
Pirmajame romane autorius kalba apie
pradţią – savęs ir pasaulio suvokimo, patirties, paţinimo pradţią. Tikra ji, įsikalbėta
ar įsivaizduota, tačiau – pradţia. Uţkalbėti
– uţburti, uţkeikti, primesti savo valią, o
gal priešingai – atkeikti, atburti, nugalėti ir
šitaip įgyti galią senesniems uţkalbėjimams. Taigi – atkerėti, atkeikti pradţią…
Šis romanas – tai ir bandymas suprasti,
kas yra tarp pradţios ir pabaigos: kelias,
lemtis, duotybė, laisvė ar tik jos iliuzija?
Renkamės ar iš anksto esame pasirinkti
tam tikram vaidmeniui?
Anglų literatūra
15. Maufroy, Muriel. Rumio dukra :
[romanas]. – V. : LAB, 2010. - 4 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Vaga, 2009.
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Šis nuostabus romanas yra Kimijos istorija: apie tai, kaip ji pajunta trauką paslaptingajam Šamsui ir kaip, tapus jo
ţmona, jos siela pradeda tikrąją kelionę į
ugnį.
16. Maugham, William Somerset
(Moemas, Viljamas Somersetas). Pyragai
ir alus, arba Skeletas spintoje : [romanas].
– V. : LAB, 2010. - 4 kn. – Tir. 13 egz. –
Spausd. iš : V. : Vaga, 2009.
Per savo ilgą ir nuotykių kupiną gyvenimą W. S. Maugham (1874–1965) susilaukė pripaţinimo kaip dramaturgas, novelistas, romanistas, be to, kaip Britanijos
ţvalgybos agentas. Rašytojo prisipaţinimas: „Nors niekada ţmonių ypač nemylėjau, bet jie mane taip domina, kad tikriausiai niekada neatsibos“ – tai citata puikiai
apibūdinanti šio šmaikštaus, ironiško pasakojimo apie amţių sandūros Anglijos
provincijos bei literatūrinių Londono
sluoksnių gyvenimą autorių. Romane rasite ano meto įţymybių portretus, svarstymus apie menininko pašaukimą ir aukš12

čiausią meną – gyvenimo rūpesčius bei
malonumus.
Argentiniečių literatūra
17. Borges, Jorge Luis (Borchas,
Chorchė Lujis). Pramanytų būtybių knyga
: [trumpoji proza]. – V. : Brailio spauda,
2010. - 3 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
V. : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2008.
„Pramanytų būtybių knyga“ - tai nuostabus modernusis bestariumas, visų
keisčiausių ir mįslingiausių būtybių, ţmogaus vaizduotės sukurtų laike ir erdvėje,
enciklopedija, kuri grindţiama gausia viduramţių lotynų, prancūzų, vokiečių, italų
ir ispanų kalbomis parašyta medţiaga ir
stebina neįtikėtinu autoriaus vaizduotės
ţaismu.
Austrų literatūra
18. Loidolt, Gabriel (Loidoltas, Gabrielis). Jakudza : romanas. – V. : LAB,
2010. - 2 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
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V. : Gimtasis ţodis, 2009.
Jauna moteris ateina pas tatuiruočių
meistrą ir paprašo ypatingo piešinio. Tylus
ţmogus, išmokęs Japonijoje irezumi meno, pasmerktas gyventi vienatvėje. Jo
veidas smarkiai apdegęs. Moteris įkalba jį
pasidalyti skaudţia gyvenimo istorija.
Meistras vengia sakyti tikrą tiesą, bet ji
įspėja jo paslaptį.
Danų literatūra
19. Llambías, Pablo Henrik. Meilės
kalnas : romanas. – V. : LAB, 2010. - 4
kn.- Tir. 13 egz. – Spausd. iš : V. : Gimtasis ţodis, 2008.
Tai trumpa, bet intriguojant istorija su
rimtomis pasekmėmis. Skaityti šį romaną tai tarsi sukioti kaleidoskopą, nes vos pajudinus viena po kitos atsiskleidţia šeimos
narių paslaptys ir sudėtingi tarpusavio
santykiai. Skaitytojas niekad taip ir nesuţino tikrosios tiesos (jei tokia yra), nes
kiekvienas iš septynių pasakotojų pateikia
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savo įvykių versiją, atranda savo Meilės
kalną. Būtent tai ir ţadina smalsumą, priverčia iki paskutinio skyriaus nepaleisti
knygos iš rankų.
Japonų literatūra
20. Ekuni, Kaori. Ţvaigţdės mirga :
romanas. – V. : LAB, 2010. - 2 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Alma littera,
2004.
„Ţvaigţdės mirga“ – literatūros perliukas, parašytas apgaulingai aiškiai ir paprastai, persunktas gero sąmojo ir romios
išminties. Tai subtili papročių komedija,
laimėjusi Murasaki Šikibu literatūros premiją ir tapusi bestseleriu. Šio kūrinio autorė Kaori Ekuni – viena populiariausių
šiandieninių Japonijos autorių.
JAV literatūra
21. Miller, Rebecca. Asmeniniai Pipos Li gyvenimai : romanas. – V. : LAB,
2010. - 4 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
15

V. : Tyto alba, 2009.
„Asmeniniai Pipos Li gyvenimai“ – tai
moters gyvenimo istorija. Pipa, praleidusi
audringą jaunystę Niujorko bohemos vakarėliuose, narkotikų svaiguly ir menininkų
apsupty, staiga išteka uţ gerokai vyresnio
leidėjo Herbio ir visiškai pakeičia savo gyvenimo būdą.
Prancūzų literatūra
22. Appanh, Nathach (Apana, Nataša). Paskutinis brolis : romanas. – V. :
LAB, 2010. - 3 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd.
iš : V. : Tyto alba, 2010.
Tai pasakojimas apie jausmų prisotintą
praeitį, knibţdančią skausmingų ir ţiaurių
įvykių. Tai romanas apie atmintį; septyniasdešimtmetis pasakotojas mintimis
grįţta į savo vaikystę Mauricijaus saloje.
Negailestingą vaikystę pabėgėlių stovykloje, karštai mylimų brolių ţūtį ir draugystę
su Dovydu – ţydų berniuku iš Bobaseno
kalėjimo. Draugystę, įkaitintu antspaudu
16

paţenklinusią visą likusį gyvenimą. Draugystę, kuri truko taip neilgai, kuri buvo
liūdna ir juokinga, švelni ir graudi…
23. Bauby, Jean-Dominique (Bauby,
Ţanas-Dominykas). Skafandras ir drugelis
: autobiografinis romanas. – V. : LAB,
2010. - 2 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
K. : Obuolys, 2009.
Jo vardas Jeanas-Dominique Bauby.
Jis yra populiaraus madų ţurnalo „Elle“
prancūziškosios versijos vyriausiasis redaktorius. Po netikėto insulto energingas
ir guvus donţuanas atsigauna su itin retu
„uţdaryto viduje“ sindromu. Visiškai paralyţiuotas Jeanas-Do tampa įkalintas savo
kūno skafandre ir gali judinti vien tik kairiąją akį, mirksinčią tarsi drugelis.
24. Foenkinos, David. Subtilumas :
romanas. – V. : LAB, 2010. - 3 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Tyto alba, 2010.
Romantiškai melancholiška, bet verčianti šypsotis knyga vėl grąţina mus į ge17

riausius prancūziškų meilės romanų laikus: viskas taip švelnu, taip subtilu, ir meilė yra visų svarbiausia.
25. Vargas, Fred (Varga, Fred). O
Sena teka : [romanas]. – V. : LAB, 2010. 2 kn. - (Savaitgalio detektyvas). – Tir. 13
egz. – Spausd. iš : V. : Baltos lankos,
2008.
Suomių literatūra
26. Waltari, Mika (Valtaris, Mika Toimis). Karina, Mauno duktė : romanas. – V.
: LAB, 2010. - 5 kn. - (Klasika). – Tir. 13
egz. – Spausd. iš : V. : Tyto alba, 2009.
„Karina Mauno duktė“ – tai paminklas
moters groţiui, kantrybei ir sumanumui.
Rūsti Šiaurės atmosfera, pilkas Švedijos
dangus ir nesvetingi rūmai, nuauksinti karaliaus Eriko XIV meilės atspindţių, kovos
dėl valdţios, nepalankios ţvaigţdţių ištarmės ir pilies kieme besiliejantis kraujas
– visa tai Mika Waltaris supina į jaudinančio pasakojimo kamuolį.
18

Švedų literatūra
27. Casta, Stefan. Vasara su Mere Lu
: apysaka. – V. : LAB, 2010. - 4 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Gimtasis ţodis,
2007.
Stefan Casta (g. 1949) – švedų vaikų
ir jaunimo rašytojas, Švedijos vaikų knygų
akademijos narys. „Vasara su Mere Lu“
2001 m. laimėjo Sidabrinės plunksnos
apdovanojimą. Ji – Švedijos jaunimo bestseleris. Praėjus trejiems metams po nelaimės, Adamas vėl sutinka Merę Lu ir
įkalba atvaţiuoti į tuščią jo tėvo vasarnamį.
Šveicarų literatūra
28. Stamm, Peter (Štamas, Pėteris).
Vieną dieną kaip ši : romanas. – V. : LAB,
2010. - 3 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
V. : Gimtasis ţodis, 2009.
„Vieną dieną kaip ši“ – meistriškas pasakojimas apie nesugebėjimą mylėti ir
19

karštą šio didţio jausmo troškimą, apie
tikrovę, nykstančią kaip sapnas, kol pats
nepaimi gyvenimo vairo į savo rankas. Kai
norai tampa nepaprastai stiprūs, ateinanti
diena turi būti kitokia.
Vengrų literatūra
29. Márai, Sándor. Skyrybos Budoje :
romanas. – V. : LAB, 2010. - 3 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Gimtasis ţodis,
2007.
„Skyrybos Budoje“ – psichologinis romanas apie vyrų ir moterų tarpusavio santykius. Vieni sutuoktiniai tuoj pat dėl menko nieko lekia pas teisėją, o kiti gyvena
kartu ilgai ir nuobodţiai, tiesiog monotoniškai… Gyvena be meilės ir dţiaugsmo ir
– vis tiek nesiskiria. Tai kurgi toji „auksinė
išeitis“?
Vokiečių literatūra
30. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (Hofmanas, Ernstas Teodoras Ama20

dėjus). Majoratas : apysaka. – V. : Brailio
spauda, 2010. - 1 kn. – Tir. 13 egz. Spausd. iš : V. : Vaga, 2004 m. leid. „Vokiečių romantikų proza“.
E.T.A. Hoffmanno apysaka „Majoratas“
priklauso prie svarbiausių vokiečių romantizmo prozos kūrinių. Prieš skaitytoją veriasi unikalus romantinių idėjų, erdvių,
simbolių, paslapčių pasaulis.
VAIKŲ LITERATŪRA
31. Cassidy, Anne. Mėlyni laiškai :
apysaka. – V. : LAB, 2010. - 3 kn. – Tir. 13
egz. – Spausd. iš : V. : Gimtasis ţodis,
2007.
Rašytojos ţodţiais, „Laikraščiuose pasirodo daug straipsnių apie moterų persekiotojus. Tokiam ţmogui atrodo, kad pamilo tą moterį, ir jis neduoda jai ramybės. Jį
apninka persekiojimo manija. Man buvo
įdomu, kaip jaustųsi jauna mergaitė, patraukusi tokio nepageidaujamo gerbėjo
dėmesį. Gavusi pirmuosius laiškus, Vika
21

susidomi. Mano, kad jie nuo vaikino, kuris
jai patinka, ir nutrūktgalviškai puola jai į
glėbį. Suţinojusi tiesą, supyksta. Laiškus
sudegina ir vengia apie tai kam nors papasakoti. Tačiau kai situacija tampa pavojinga ir mergaitė prabyla, artimieji ja netiki.
Nejau ji visada neramiai dairysis per petį,
ar nematyti to vyriškio“.
32. Jankutė-Uţubalienė, Nijolė. Kelionė į Septintą stotį : [pasaka]. – V. : Brailio spauda, 2010. - 2 kn. – Tir. 17 egz. –
Spausd. iš : Vilnius : Gimtasis ţodis,
2007.
Literatūros tyrinėtojo Kęstučio Urbos
nuomone, pasaka „Kelionė į Septintą stotį“ - bene iškiliausias N. Jankutės kūrinys.
Pasakos herojų laukia daug nuotykių,
įdomių paţinčių, atradimų. Vienas jų - kaip
svarbu taisyklingai kalbėti lietuviškai.
33. Jautakienė, Ona. Kai aš buvau
Kleo : apysaka. – V. : LAB, 2010. - 2 kn. –
Tir. 13 egz. – Spausd. iš : V. : Gimtasis
ţodis, 2009.
22

Onos Jautakės apysakos „Kai aš buvau Kleo“ herojus Kleopas Girdenis – į
ankstyvąją paauglystę įţengęs vaikas. Talentas ir jautri širdis neapsaugo jo nuo
mokyklinio reketo, socialinės nelygybės.
Bandymas spręsti šeimos materialines
problemas baigiasi kone tragiškai. Kodėl
sunkaus apsisprendimo valandą jaunas
ţmogus lieka vienas? Kur toji svajonių ir
realybės riba? Ir vis dėlto – Kleo ieškojo
lobio, Kleopas jį rado.
34. Kasparavičius, Kęstutis. Kiškis
Morkus Didysis : [pasaka]. – V. : LAB,
2010. - 1 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd. iš :
V. : Nieko rimto, 2008.
Šmaikšti ir pamokoma dailininko Kęstučio Kasparavičiaus pasaka apie tai, kad
gera ir sveika (!) būti savimi, net jeigu esi
tik maţas Kiškelis Morkutis.
35. Kepenienė, Nijolė. Netikri padavimai. – V. : Brailio knyga, 2010. - 1 kn. –
Tir. 10 egz. – Spausd. iš : Klaipėda : Libra
Memelensis, 2008.
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Šioje knygoje suţinosite daug legendų
ir padavimų apie tai, kaip atsirado įvairūs
daiktai.
36. Luţytė, Rasa. Septynios šypsenos : apysaka-pasaka. – V. : Brailio spauda, 2010. - 2 kn. – Tir. 17 egz. – Spausd.
iš : V. : Vaga, 1999.
Viename Ţemės kampelyje buvo įsikūrę septyni miestai. Kiekvienas buvo skirtingos spalvos, juose gyveno linksmi ir
draugiški ţolės stiebelio dydţio ţmogeliukai Spalviukai, kurie rengdavosi tik savo
miesto spalva, o namai, miškai, pievos
buvo irgi tokios pačios spalvos.
37. Meyer, Stephenie. Jaunatis :
[romanas]. – V. : Brailio knyga, 2010. - 7
kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš : V. : Alma
littera, 2008.
„Jaunatyje“ Stephenie Meyer pateikia
naują patrauklų romantikos, įtampos ir
antgamtiškumo derinį. Belai Svan vienas
dalykas svarbesnis net uţ gyvybę - tai
24

Edvardas Kalenas. Tačiau mylėti vampyrą
- dar pavojingiau nei Bela kada nors įsivaizdavo. Edvardas jau ištraukė Belą iš
vieno piktojo vampyro letenų, tačiau dabar, kai jų nepaprasti santykiai ima kelti
grėsmę viskam, kas jiems brangu, jaunuoliai suvokia, kad rūpesčiai tik prasideda…
38. Meyer, Stephenie. Saulėlydis :
[romanas]. – V. : Brailio knyga, 2010. - 7
kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš : V. : Alma
littera, 2009.
Stephenie Meyer – viena iš ţinomiausių rašytojų jaunimo tarpe. Tai amerikiečių
rašytoja, parašiusi bestseleriu tapusią
knygą „Saulėlydis“, kurios siuţetinė linija
sukasi apie mirtingosios Belos Svan ir
vampyro Edvardo Kaleno draugystę…
39. Mischke, Susanne (Miškė, Zuzana). Undinių medţioklė : romanas. – V. :
LAB, 2010. - 4 kn. – Tir. 13 egz. – Spausd.
iš : V. : Gimtasis ţodis, 2009.
Susanne Mishke (g.1960) 2001 metais
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Vokietijoje apdovanota kaip geriausia detektyvų autorė moteris. Po naktinio plaukiojimo paaiškėja: trūksta vienos stovyklautojos. Katrina išplaukė į eţerą ir negrįţo. Nelaimingas atsitikimas? Geriausia
draugė Frančeska tuo netiki. Ieškodama
teisybės patenka į didţiulį pavojų. Ir pagaliau supranta: negalima niekuo pasitikėti…
net savimi…
40. Plauska, Albinas. Uţburtoji fleita
: eilėraščiai vaikams. – V. : Brailio knyga,
2010. - 1 kn. ; 15 reljefinių spalvotų iliustr.
- Tir. 40 egz. – Spausd. iš : V. : LAB,
2007.
„Uţburtoji fleita“ - trečioji A. Plauskos
knyga. Šioje eilėraščių knygelėje vaikams
autorius apdainuoja Lietuvos gamtą įvairiais metų laikais, supaţindina su paukščiais ir gyvūnais.
41. Sadauskas, Romas. Šarangė varangė : [apsakymai vaikams]. – V. : Brailio
spauda, 2010. - 2 kn. – Tir. 17 egz. –
Spausd. iš : V. : Versus aureus, 2008.
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Maţas berniukas, gyvenantis mieste,
atvaţiuoja pas senelius į kaimą. Čia jam
atsiskleidţia naujas iki šiol nepaţintas pasaulis.
42. Saja, Kazys. Jei nutrauksim sliekui koją : labiau linksma negu liūdna, veikiau pasaka negu apysaka. – V. : Brailio
spauda, 2010. - 3 kn. – Tir. 13 egz. –
Spausd. iš : V. : Vaga, 2006.
Kai mokykloje ir namuose prisiverdi
košės, o galvoje - devynios galybės fantazijų, pats gyvenimas nutrenkia į dar didesnių įvykių sūkurį : ţiniuonės Melanijos
pagrobtas Švipsas atsiranda kraugerio karaliaus dvare, kur akis į akį susiduria su
budeliu ir dar nedoresniais dvariškiais, su
karalaite Felicija, išmintingąja Sigute, su…
Daug įdomių, šiurpių ir juokingų nuotykių
patirsite skaitydami šią baisiai įdomią
knygą.
43. Skučaitė, Ramutė. Aš – eilėraščių knyga : [eilėraščių rinktinė]. – V. : Brailio knyga, 2010. - 1 kn. – Tir. 10 egz. –
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Spausd. iš : V. : Nieko rimto, 2009.
44. Šerelytė, Renata. Krakatukų jūra
: [pasaka]. – V. : LAB, 2010. - 4 kn. – Tir.
13 egz. – Spausd. iš : V. : Alma littera,
2009.
Visa tai, kas nutinka jūrose, paslaptinga ir nuostabu. O nuostabiausia, kad net
nereikia plaukti į jas: Krakatukų pievelė –
tokia stebuklinga vieta, kad pati gali virsti
jūra. O tada jau galima laukti visokiausių
„jūrinių” nuotykių. Rasite čia ir laivą vaiduoklį, ir piratų uţpuolimą, ir „zuikį” triume,
ir, kas svarbiausia, nenumaldomą nuotykių troškimą… Ir, be abejo, kapitoną – vėjų nugairintą nuotykių ieškotoją ir didvyrį…
kaipgi be jų šiais laikais! Tik ar visada tų
didvyrių reikia? Ar kartais jie nepersistengia?

28

VADOVĖLIAI IR MOKYMO
PRIEMONĖS
Lietuvių kalba ir literatūra
45. Banytė, Jolanta. Pupa : lietuvių
kalbos vadovėlis 4 klasei / Jolanta Banytė,
Dţeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė. – V. : LASUC, 2010. - 3 kn. – Spausd.
iš : Vilnius: Alma littera, 2009.
Kn. 1. - 2 kn. – Tir. 10 egz.
Kn. 2. - 2 kn. – Tir. 10 egz.
Kn. 3. - 2 kn. – Tir. 10 egz.
46. Knygų valandos : skaitiniai 7
klasei / parengė Kęstutis Urba. – V. : LASUC, 2010. - 3 kn. – Spausd. iš : K. :
Šviesa, 2008.
Kn. 1. - 4 kn. – Tir. 10 egz.
Kn. 2. - 3 kn. – Tir. 10 egz.
Kn. 3. - 3 kn. – Tir. 10 egz.
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Uţsienio kalbos
Anglų kalba
47. Evans Virginia. Enterprise 2 :
Elementary : Test Booklet / Virginia
Evans, Jenny Dooley. – V. : LASUC,
2010. - 1 kn. – Tir. 10 egz. - Spausd. iš :
Newbury: Express Publishing, 2002.
48. Evans Virginia. Enterprise : Listening Tests / Virginia Evans, Jenny Dooley. – V. : LASUC, 2010. - 1 kn. – Tir. 10
egz. – Spausd. iš : [Newbury]: Express
Publishing, 2003.
Politologija
49. Bakonis, Evaldas. Politologijos
pagrindai : vadovėlis 11-12 klasei. – V. :
LASUC, 2010. - 3 kn. – Tir. 10 egz. –
Spausd. iš : K. : Šviesa, 2010.
Matematika
50. Balčytis, Bronius. Skaičių šalis :
30

matematikos vadovėlis 2 klasei / Bronius
Balčytis, Rima Martinėnienė ; vadovėlį
Brailio raštui pritaikė mokyt. Rūta Petkevičienė . – V. : LASUC, 2010. - 2 kn. –
Spausd. iš : K. : Šviesa, 2006.
Kn.1. - 1 kn. – Tir. 10 egz.
Kn.2. - 2 kn. – Tir. 10 egz.
51. Balčytis, Bronius. Skaičių šalis :
matematikos vadovėlis 4 klasei / Bronius
Balčytis, Rima Martinėnienė; vadovėlį
Brailio raštui pritaikė mokyt. Rūta Petkevičienė. - V. : LASUC, 2010. - 2 kn. –
Spausd. iš : K. : Šviesa, 2008.
Kn.1. - 2 kn. - Tir. 10 egz.
Kn.2. - 2 kn. - Tir. 10 egz.
52. Kiseliovas, Arkadijus. Matematikos pasaulyje : matematikos vadovėlis 2
klasei / Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova. – V. : LASUC, 2010. - 2 kn. –
Spausd. iš : V. : Alma littera, 2007.
Kn.1. - 2 kn. – Tir. 10 egz.
53. Kiseliovas, Arkadijus. Matematikos pasaulyje : matematikos vadovėlis 4
31

klasei / Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova ; vadovėlį Brailio raštui pritaikė mokyt. Rūta Petkevičienė. – V. : LASUC,
2010. - 2 kn. – Spausd. : V. : Alma littera,
2007.
Kn.1. - 1 kn. – Tir. 10 egz.
Kn.2. - 1 kn. – Tir. 10 egz.
54. Štitilienė, Ona. Matematika : vadovėlis 6 klasei : specialiųjų poreikių mokiniams / Ona Štitilienė, Elena Pulokienė.
– V. : LASUC, 2010. - 3 kn. – Tir. 5 egz. –
Spausd. iš : K. : Šviesa, 2002.
Fizika
55. Valentinavičius, Vladas. Fizika : vadovėlis 9 klasei. – V. : LASUC, 2010. - 4
kn. – Tir. 7 egz. – Spausd. iš : K. :
Šviesa, 2005.
Biologija
56. Biologija : vadovėlis 7 klasei / Jūratė Mikulevičiūtė, Margarita Purlienė,
Kęstutis Grinkevičius, Danguolė Skuraus32

kienė. – V. : LASUC, 2010. - 2 d. –
Spausd. iš : K. : Šviesa, 2007.
D. 1. - 1 kn. : iliustr.
Meno istorija
57. Čiurlionytė, Ariadna. Meno istorija : vadovėlis 11-12 klasei. – V. : LASUC,
2010. - 4 kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš :
K. : Šviesa, 2001.
58. Imbrasaitė, Sigutė. Meno istorija
: vadovėlis 7 -8 klasei. – V. : LASUC,
2010. - 4 kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš :
K. : Šviesa, 2002.
59. Imbrasaitė, Sigutė. Meno istorija
: vadovėlis 9 -10 klasei. – V. : LASUC,
2010. - 3 kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš :
K. : Šviesa, 2002.
Muzika
60. Balčytis, Eduardas. Muzika : vadovėlis 5 klasei. – V. : LASUC, 2010. - 3
kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš : K. : Švie33

sa, 2002.
61. Balčytis, Eduardas. Muzika : vadovėlis 6 klasei. – V. : LASUC, 2010. - 2
kn. – Tir. 10 egz. – Spausd. iš : K. : Šviesa, 2003.
Istorija
62. Visuotinė istorija : vadovėlis 12
klasei / sudaryt. ir moksl. red. doc. Algis
Kasperavičius. – V. : LASUC, 2010. - 6
kn. – Tir. 5 egz. – Spausd. iš : [Kaunas] :
Šviesa, 1996.
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