100 dalykų, kurių niekada nedarysite / Daniel Smith. - 2017. - 255, [1] p. UDK: 001.94.
„Neįmanoma– tai žodis, aptinkamas tik kvailių žodyne.“ (Napoleonas Bonaparte’as).
Per visą istoriją žmonija atliko daug nepaprastų žygių: vieni jų stebina neprilygstamu meistriškumu,
kiti – išskirtine drąsa, treti pribloškia kvailumu. Ši knyga – jaudinantis žvilgsnis į beribes žmonių
galimybes. Yra žmonių, kurie: dresuoja liūtus ar kaunasi koridoje; perplaukia Lamanšą ar tampa
olimpiniais čempionais; bėga ultra maratoną Sacharos dykumoje; ir netgi vaikšto vandens
paviršiumi ar stebi NSO.
Jei esate iš tų, kurie žavisi tokiais žmonėmis, arba patys trokštate padaryti tai, kas atrodo
neįmanoma, ši knyga – kaip tik Jums.
Bestselerių „100 vietų, kurių niekada neaplankysite“ ir „100 dalykų, kurių niekada nerasite“
autoriaus nauja knyga.
Danielis Smithas – rašytojas ir tyrinėtojas, parašęs daugiau kaip 15 knygų labai įvairiomis temomis.
Tai jau trečia autoriaus knyga lietuvių kalba. Anksčiau išleistos knygos – „100 vietų, kurių niekada
neaplankysite“ ir „100 dalykų, kurių niekada nerasite“.
Aktoriai, režisieriai ir… / Nijolė Narmontaitė. - 2017. - 252, [2] p. UDK: 792.2.071(474.5)(093).
Nijolė Narmontaitė: „Ši knyga – tai susitikimas su nepaprastai įdomiais aktoriais ir režisieriais (su
kitais, nei jau pažįstate iš dviejų mano knygų „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės“ ir „Aktoriai,
režisieriai ir studentai. Ko nematė žiūrovai“).
Pažvelkite į mus ir į save pro humoro prizmę – juk tai stiprių žmonių bruožas.“
Apie sveikatą, laimę, darbą ir pinigus / T.N. Mikušina. - 2017. - 105, [2] p. UDK: 133.
Šioje knygoje atskleidžiamos temos yra labai aktualios daugeliui žmonių – praktiškai kiekvienas iš
mūsų siekiame būti sveiki, turėti pakankamai pinigų, dirbdami gauti malonumą ir, galų gale, įgyti
laimę.
Kaip gi to pasiekti?
Knygoje duodami patarimai daugelio žmonių gyvenimus jau pakeitė į gerąją pusę.
Tikriausiai, paslaptis ta, kad visos rekomendacijos labai paprastos, tačiau be atrodančio
paprastumo, jos turi didžiulę gyvenimišką išmintį.
Ši knyga yra ne tik praktinė mokymo priemonė, kaip pakeisti save, tai dar ir filosofinis Mokymas,
kuris palaipsniui keičia mūsų sąmonę. O pasikeitus mūsų požiūriui į save ir į aplinkinį pasaulį,
palaipsniui keičiasi ir pats mūsų gyvenimas…
Dveji namai, viena vaikystė / Robert E. Emery. - 2017. - 359, [1] p. UDK: 159.922.7.
Amerikiečių psichologas Robertas E. Emery, daugelį metų dirbantis su skyrybas išgyvenančiomis
šeimomis, pasakoja istorijas iš savo patirties ir dalijasi vertingais patarimais, kaip,
bendradarbiaujant su buvusiuoju ar buvusiąja, sudaryti tokį tėvystės planą, kuris geriausiai atlieptų

besikeičiančius vaiko poreikius. Vadovaudamiesi šiuo planu pasieksite, kad gyvenimas dvejuose
namuose vaikui taptų mažesne našta.
Gerumo liūnas / Algirdas Toliatas. - 2017. - 301, [3] p. UDK: 272-475.5.
Algirdas Toliatas (g. 1978 m.) baigė Vilniaus kunigų seminariją, studijavo Prancūzijoje. 2007 m.
buvo įšventintas į kunigus. Po studijų Italijoje 2012 m. gavo dvasinės teologijos licenciato laipsnį ir
buvo paskirtas kunigu Šv. Rapolo bažnyčioje. Nuo 2013 m. eina Lietuvos policijos vyriausiojo
kapeliono pareigas. 2016 m. išleido savo pirmąją pamokslų knygą „Žmogaus ir Dievo metai“.
„Gerumo liūnas“ – antroji kunigo Algirdo Toliato pamokslų knyga, liturginių C metų pamokslų
ciklas, kuriame plėtojamos pirmojoje knygoje „Žmogaus ir Dievo metai“ gvildentos temos.
Interpretuodamas Šventojo Rašto fragmentus autorius nagrinėja psichologines, dvasines,
moralines ir vertybines problemas. Kunigas Algirdas kreipiasi į visus – tikinčiuosius, netikinčiuosius
ir ieškančiuosius. Jo žodis įtaigus ir įtikinamas, jo santykyje su Dievo Žodžiu iškyla ne tik
tūkstantmetė krikščionybės istorija, bet ir tikėjimo bei modernybės sąsajos. Knygos tikslas – ne tiek
plėsti pažinimą, kiek padėti gilintis į savo sielą ir sąžinę. Ji kviečia žmogų sąmonėti ir skatina jo
pokytį bei dvasinę pažangą.
Šventasis Raštas lyg kaleidoskopas – pasukai ir vėl viskas sukrinta kitaip. Tie patys tekstai nušvinta
kitokiomis spalvomis ir prasmėmis. Sekmadieninis Dievo Žodis skaitomas taip, kad per trejus
liturginius A, B ir C metus išklausomos visos keturios evangelijos. „Gerumo liūnas“ – liturginių C
metų pamokslų ciklas. Juos galima skaityti nuosekliai. Kas sekmadienį nuo Kalėdų iki Kalėdų.
Galima vienu prisėdimu – nuo pradžios iki pabaigos. Galima po fragmentą atsivertus, kur pakliūva.
Tačiau svarbiausia skaityti širdimi, kad biblinių laikų pasakojimai ir personažai įsikūnytų ir prabiltų
mūsų kasdienybės aktualijomis. Kodėl „Gerumo liūnas“? Mes tampame tuo, kuo mintame.
Kuriančios šviesios mintys lyg liūnas nejučia įtraukia į gerus darbus, o knygos vaizdiniai vienas po
kito pasigauna ir nuneša mintis per Dievo kupinus žmogaus metus. Pasaulis nuolatos tobulėja ir
keičiasi, bet amžinos dieviškosios išminties gelmes ir šių dienų dinamiką pasaulio Dirigento batuta
suvienija į darnų skambesį. Knygos tikslas – ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti išgirsti savo sieloje
tylų Dievo kalbėjimą. Tada net maži dalykai tampa dideli.
Kunigas Algirdas Toliatas
Įtakos galia / Robert B. Cialdini. - 2016. - 342, [1] p. UDK: 159.94.
Dar niekada nebuvo taip svarbu žinoti, kaip atsispirti įtakai ir daryti ją kitiems. Šiais gausėjančios
informacijos ir didėjančio gyvenimo tempo laikais vis dažniau sprendimus turime priimti itin greitai
– neretai automatiškai ar pasikliaudami kitų žmonių patarimais. O tai atveria daugybę galimybių
daryti įtaką, ir nebūtinai savo naudai.
Perskaitę šią knygą, negalėsite taip paprastai pasiduoti kitų žmonių įtakai ir būsite sąmoningesni.
Autorius puikiai atskleidžia kiekvieną dieną mus veikiančius įtakos principus pateikdamas paprastų
pavyzdžių ir subtilių šių principų taikymo niuansų.

Jeigu skaitydami knygą norėsite neigti įtakos galią Jūsų elgesiui, vadinasi, ši knyga ir parašyta Jums.
Skaitykite dar kartą!
Kšištof Zmitrovič, „OVC Consulting" konsultantas
Įtakos menas / Robert B. Cialdini. - 2017. - 422, [2] p. UDK: 159.94.
Knyga, mokanti atsispirti poveikiui, ir aiškinanti, kas nulemia mūsų sprendimus.
Efektyvi komunikacija yra ta sritis, kuri nulemia sėkmę daugelyje verslo sričių. Jeigu norime įvaldyti
šią sritį, itin svarbu suprasti, kokie įtakos faktoriai žmonių sąmonei yra lemtingi ir kaip juos
tinkamai išnaudoti. Pasaulinio bestselerio Įtakos galia autorius, socialinės psichologijos meistras
Robert B. Cialdini teigia, kad norint įtikinti svarbu ne tai, kas sakoma, bet tai, kokiame kontekste ir
kokiomis aplinkybėmis žinia yra perduodama. Išmaniai ir nepretenzingai susiedamas mokslinius
tyrimus su daugybe realaus gyvenimo pavyzdžių, autorius parašė solidžią knygą, kuri verta vietos
ne jūsų lentynoje, o jūsų galvoje.
Ar žinote,
· kad žmogaus mąstymą galima pakeisti tik iš anksto pakeitus jo minčių eigą?
· kad kūrybingas dėmesio nukreipimas gali tinkamai paveikti auditoriją?
· kad efektyvios propagandos priemonės naudojamos ne tik reklamoje, bet ir karo metu?
· kaip padidinti žinutės efektyvumą, prieš išsiunčiant ją?
Ši knyga – tai unikalus vadovas apie mūsų elgesį, įpročius ir būdus šį elgesį prognozuoti. Sužinosite,
ne tik, ką sakyti, norėdami padaryti įtaką, bet ir kada tai pasakyti. Jūsų rankose – visi slapti įtakos
ginklai. Tad pirmyn!
Ką veikti su mažyliais? / Trish Kuffner. - 2017. - 341, [1] p. - (Pabučiuok mane) UDK: 373.2.091.33027.22:794.
Kai kūdikiams sukanka metukai, jie ima aktyviau tyrinėti aplinką ir pamažu tampa vis
savarankiškesni. Taigi suaugusieji turi sugalvoti įvairios veiklos, kuri ne tik užimtų, bet ir lavintų
mažylį.
Šioje knygoje tėvai ir kiti vaiką prižiūrintys žmonės ras daugybę užsiėmimų vaikams nuo vienų iki
trejų metų, bet puikai pritaikomų ir vyresnėliams. Žaisdami ir atlikdami darbelius ne tik smagiai
praleisite laiką, bet ir užimsite mažylį įdomia, smalsumą skatinančia bei įvairius įgūdžius lavinančia
veikla. Svarbiausia, juos paprasta atlikti – darbeliams reikalingų priemonių pakaks tų, kurių yra
namie! Ši knyga padės:
išvengti nuobodulio ilgomis lietingomis dienomis, pasiūlyti žaidimų namie, užsiėmimų virtuvėje bei
įvairių rankdarbių;
ugdyti natūralų vaiko smalsumą įdomiais matematinius, kalbos bei motorinius įgūdžius lavinančiais
užsiėmimais;
skatinti vaiko fizinę, psichinę ir emocinę raidą prasminga veikla su muzika, maistu, vandeniu ir
žaidžiant įvairius žaidimus lauke;
nekasdieniškai ir kūrybiškai švęsti šventes;

užimti vaikus ilgai keliaujant automobiliu.
Kaip apginti savo svajonę / Valtininkas. - 2017. - 348, [1] p. UDK: 159.923.5.
Lietuviškas gaivios ramybės gūsis, saugantis nuo amerikietiško triukšmo ir indiško margumyno,
kuriuo springsta parduotuvių lentynos.
„Kaip apginti savo svajonę“ kalba ne tik apie svajones, čia pasakojama apie gyvenimą, kuris ne
visada būna mielas ir pasiruošęs priimti mus išskėstomis rankomis. Tai mąstymo gidas, mokantis
džiaugtis gyvenimu purvo ir triukšmo kupiname pasaulyje.
Nuo ko reikia ginti svajones? Nuo demonų! Paklausite, kas tie demonai? Tai mūsų nuolatiniai
pasiteisinimai.
neturiu pinigų
neturiu laiko
neturiu pažinčių
neturiu talento
Valtininkas padės tau apsiginti! Išmoksi pažinti savo vertybes, atrasti gyvenimo kryptį, nusistatyti
prioritetus, pasiekti harmoniją ir pusiausvyrą.
Tavo svajonės miega. Pažadink jas!
Lipk į valtį ir plaukime kartu ieškoti tavo kranto!
Knygos autorius, vadinantis save Valtininku, atkeliavo iš populiaraus pozityvios kasdienybės
filosofijos tinklaraščio valtininkas.lt, kurį iliustruoja savo rankomis. Jo tekstuose prasmę
gyventi ir džiaugtis gyvenimu atrado ne vienas skaitytojas, dabar šią galimybę turi
ir spausdinto žodžio gerbėjai. Knygoje, kaip ir tinklaraštyje, gausu autoriaus pieštų paaiškinimų.
Kaip kalbėti su mažais vaikais, kad jie klausytų / Joanna Faber, Julie King. - 2017. - 413, [2] p. UDK:
159.922.7.
Pastaruosius tris dešimtmečius viso pasaulio mamos ir tėčiai, ieškodami praktiškų ir veiksmingų
auklėjimo būdų, kliaujasi A. Faber ir E. Mazlish bestseleriu „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,
ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“, Boston Globe tituluotu „auklėjimo biblija“. Milijonai skaitytojų
pamilo šią knygą, tačiau daugeliui kilo klausimų, kaip joje aprašomas strategijas pritaikyti auklėjant
jaunesnio amžiaus vaikus. Atsiliepdamos į tėvų pagalbos šauksmą, auklėjimo ekspertės Joanna
Faber (Adelės Faber dukra) ir Julie King pritaiko išbandytas ir patikimas „Kaip kalbėti...“
bendravimo strategijas mažiesiems – 2–7-erių metų amžiaus vaikams. Naujojoje knygoje autorės
dalijasi dar nepasakotomis, žaismingai iliustruotomis tėvų ir mokytojų istorijomis, pateikia
naudingų patarimų, kaip spręsti kasdienius sunkumus, kurie pažįstami visiems, auginantiems
vaikus ar su jais dirbantiems. Remdamiesi knygoje siūlomomis technikomis, tėvai užmegs
tvirtesnius ir džiaugsmingesnius santykius su mažaisiais, užaugins savimi pasitikinčias, linkusias
bendradarbiauti asmenybes.

Kruvina Raudonoji armija / Vladimir Bešanov. - 2017. - 371, [1] p. - (Komunizmas be grimo) UDK:
355.1(47+57)(091).
Vladimiro Bešanovo „Kruvina Raudonoji armija“ – tai knyga apie 1918 m. sukurtą sovietų
kariuomenę ir pragaištingos Stalino „kadrų politikos“ įtaką jos istorijai.
Raudonosios armijos įkūrimo aplinkybes bei jos veiklą autorius nagrinėja daugeliu aspektų. Jau iš
pat pradžių tai nebuvo paprasta šalies kariuomenė, o teroristiniams veiksmams prieš savo piliečius
dažnai naudota karinė struktūra. Būtent Raudonoji armija dujomis nuodijo sukilusius Tambovo
valstiečius, naikino kazokus, plėšė cerkves, degino ištisus kaimus. Siekdama nusikalstamų tikslų ji
nevengė jokių priemonių, o pagrindiniai raudonieji vadai ir „didvyriai“: Vorošilovas, Tuchačevskis,
Vacietis, Budionas, kurių trumpos biografijos pateiktos knygoje, buvo veikiau galvažudžiai,
kriminaliniai nusikaltėliai, o ne tikri kariai.
Knygoje atskleidžiama, kaip 1937–1938 m. vyko karininkų korpuso valymai, kaip diegtas „tinkamų
kadrų“ principas. Atsakoma į klausimą, kodėl po pirmųjų vokiečių smūgių 1941 m. vasarą „didžioji
ir nenugalimoji“ Raudonoji armija pasirodė esanti niekam tikusi.
Liberalizmas kaip pilietinė religija / Alvydas Jokubaitis. - 2017. - 259, [1] p. UDK: 329.12.
Liberalizmas nėra vien politinė filosofija ar ideologija. Tai tam tikrą mokymą išpažįstančių žmonių
tikėjimas. Kai susiduriame su liberalizmo doktrina, susiduriame su religiją be Dievo išpažįstančiais
žmonėmis, nes tam, kad patikėtume liberalizmu, reikia daugiau nei vien filosofinės ir politinės
vaizduotės. Reaguodami į krikščionybę, liberalai pastaruosius du amžius nevykusiai bandė sukurti
jos pakaitalą.
Alvydas Jokubaitis – vienas įdomiausių liberalizmo kritikų Lietuvoje. Jis teigia, jog liberalizmas yra
dabartinės Lietuvos gyvenimo aprašymas, ir kritikuoja ne atskirus liberalizmo aspektus, o visą
doktriną. Kiti autoriai, sukritikavę vieną liberalizmo aspektą, būtinai pasiūlo kelis kitus pozityvius
aspektus. To Jokubaičio knygoje nerasime. Po jo kritikos negalima sakyti, kad liberalizmas yra
pagrįstas ir patikimas. Laisvę mylintis žmogus neturi būti liberalas. Priešingai, laisvę mylintis
žmogus turi būti liberalizmo kritikas. Teigdamas, kad pagrindinis liberalizmo doktrinos įsitvirtinimą
lemiantis veiksnys buvo ir yra tikėjimas, autorius siūlo pradėti galvoti apie naują politinio gyvenimo
sekuliarizaciją.
Ši knyga skirta ir palaikantiesiems, ir atmetantiesiems įtakingą liberalizmo politinį tikėjimą.
Lietuviški-vokiški pasikalbėjimai, gramatika ir žodynėlis / [Jana Navrátilová]. - [2017]. - 352, [1] p.,
įsk. virš. UDK: 811.112.2`374.8-022.215=172.
Mažos pergalės / Anne Lamott. - [2017]. - 222, [2] p. UDK: 130.3.
Knygoje išmintingai ir kritiškai rašoma apie šeimą, bendruomenę ir tikėjimą.

Knyga „Mažos pergalės“ siunčia vilties žinią, kad virš mūsų gyvenimo tamsumos pergalę švenčia
šviesa, kad įveikiant skausmą ir sunkumus, mūsų pergalės gali pasirodyti menkos, tačiau jos
pakeičia mus - mūsų suvokimą ir požiūrį.
Knygoje rašoma apie atleidimą ir virsmą – kaip ir ką pasirinkti esant net ir beviltiškoms situacijoms,
rasti prasmę pasimetus ir kaskart stebėtis, kai mus suranda.
Nevaldomų vaikų nebūna / Ross W. Greene. - 2017. - 263, [1] p. UDK: 159.922.7.
Žymus vaikų psichologas dr. R. W. Greene'as knygoje „Nevaldomų vaikų nebūna: kai vaikas – it
tiksinti bomba“ pristato auklėjimo metodą, kuris padės suprasti ir auginti rizikingos elgsenos
vaikus, stokojančius lankstaus mąstymo, gebėjimų prisitaikyti, pakelti nusivylimą ir spręsti
užklupusias bėdas. Aptardamas atsiliekančius įgūdžius ir neįveiktus sunkumus, dėl kurių kyla
nevaldomų emocijų protrūkiai, autorius brėžia gaires, kaip teisingai spręsti nesutarimus ir
sugrąžinti į namus ramybę.
Dr. R. W. Greene'o siūloma metodika plačiai taikoma viso pasaulio ugdymo bei gydymo įstaigose.
Kai jūsų vaikui pakanka įgūdžių tinkamai atsakyti į jam keliamus reikalavimus ir jo atžvilgiu
puoselėjamus lūkesčius, jis tą ir daro. Jei jam pakanka įgūdžių įveikti nesutarimus, susitaikyti su
mintimi, kad pasikeitė planai, priimti suaugusiųjų nubrėžtas ribas ar keliamus reikalavimus ir dėl to
nesijausti sugniuždytam, jis be didesnių nesklandumų susidoros su šiais iššūkiais. O štai
neturėdamas šių įgūdžių – nesusidoros. Neabejotinai svarbiausia šios knygos tema – jei tik sugeba,
vaikai elgiasi tinkamai.
Niekada nevėlu gyventi / Janina Radvilė. - 2017. - 223, [1] p. UDK: 159.923.5-053.9.
Janina Radvilė – informatikos mokslų daktarė, dėstydama šias disciplinas universitete, ilgainiui
suprato, kad ją labiau domina ne informatikos dalykai, o žmonės – vadovavimas, lyderystė,
bendravimas, efektyvus gyvenimas. Baigusi dar ir vadybos magistrantūros studijas, toliau gilino
žinias domimoje srityje, mokėsi – įgijo ugdomojo vadovavimo bei neurolingvistinio programavimo
praktiko sertifikatus. Skaito paskaitas vadovavimo, lyderystės, asmeninio tobulėjimo tematika,
publikuoja straipsnius.
Domėjimasis efektyvesnio gyvenimo tematika autorę atvedė prie temos, kad prieš imantis
vadovauti kitiems svarbu pirmiausia sugebėti vadovauti savo gyvenimui.
Knyga „Niekada nevėlu gyventi“ skiriama tiems, kuriems svarbus visas jų gyvenimas. Tiems, kurie
nori prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, jam vadovauja, gyvena, turėdami savo tikslus ir jų
siekdami, stebėdami, atpažindami, kas jiems trukdo, ir bandydami tai keisti. Kurie nori nugyventi
visą jiems skirtą buvimą žemėje kuo prasmingiau ir patirti jame kuo daugiau džiaugsmo. Kaip
vadovauti sau ne tik aktyvaus darbinio gyvenimo laikotarpiu, bet ir kaip pasiruošti tolesniam savo
gyvenimo etapui, pokyčių laikui, kad jis nenukristų mums kaip sniegas iš giedro dangaus, kai
baigiasi aktyvi darbinė veikla. O juk tai ne tokia jau maža grupė – Lietuvoje vyresni nei 65 metų
žmonės sudaro net penktadalį visų gyventojų.

Optimizmo genas / Lavija Šurnaitė. - 2017. - 213, [1] p. UDK: 159.923.5-055.2.
Lavija Šurnaitė – žinoma TV ir radijo laidų vedėja, žurnalistė, bestselerio „Maži įpročiai – dideli
pokyčiai“ autorė. Tūkstančiai Lietuvos moterų jau išbandė paprastus, smagius ir veiksmingus
būdus, kaip geriau jaustis savame kūne, o dabar autorė kviečia išmokti keisti ne tik išorę, bet ir
vidinį pasaulį. Pirmoji knyga padėjo efektyviai atsikratyti nereikalingų kilogramų ar juosmens
centimetrų, dabar atėjo metas atsisveikinti su graužiančiais vidiniais kliuviniais: nepasitikėjimu
savimi, baime, tinguliu, nuotaikų kaita, pavydu, liūdesiu ir begale kitų. Viskuo, kas trukdo jaustis
tokia moterimi, kokia pati žavėtumėtės.
Pasaulio istorija išsinešti / Alexander von Schönburg. - 2017. - 223, [1] p. UDK: 94(100).
Domėtis istorija – tai domėtis savimi. Istoriją tyrinėjame dėl vienintelės priežasties – norėdami
ištirti save.
Alexander von Schönburg (Aleksanderis fon Šionburgas) – vokiečių žurnalistas, buvęs Frankfurter
Allgemeine Zeitung redaktorius, nuo 2009-ųjų yra Bild redakcijos narys, keturių bestselerių
autorius, sugebantis šmaikščiai ir intelektualiai pasukti pasaulį prieš skaitytojo akis dar nematytu
kampu. „Pasaulio istorija išsinešti“ – penktoji A. von Schönburgo knyga, kurioje jis užsimojo
įgyvendinti tai, kas neįmanoma – suspausti visą pasaulio istoriją į porą šimtų puslapių. Ir jam
pavyko! Jis pasakoja taip elegantiškai ir įtraukiančiai, kad galima tapti priklausomam nuo istorijos.
Čia – įspūdingiausi žmonijos atradimai, meno kūriniai, čia – pasakojimai apie garsiausius didvyrius
ir baisiausius nusikaltėlius, čia vienu šuoliu įveikiamas atstumas nuo rėžtuko iki asmenukių lazdos...
Pradžiai Schönburgas keliolikoje puslapių sutalpina pirmus du milijonus žmonijos istorijos metų,
keldamas klausimą – kaip niekuo neišsiskirianti beždžionių rūšis, mitybos grandinėje esanti kažkur
tarp avies ir liūto, gebėjo pavergti žemę? O toliau – asmeniškas požiūris į tūkstantmečių glūdumoje
skendinčius įvykius, kelionė į svarbiausius miestus žmonijos istorijoje, šmaikštūs pasakojimai ir
netikėti sugretinimai, reikšmingiausios idėjos, niekšai ir didvyriai – visa, dėl ko mes tapome tokie,
kokie esame dabar. Ši knyga – tarsi espreso kavos puodelis greta storų pasaulio istorijos tomų:
lengva, stipri ir gaivinanti. Tokia, kokią norisi (ir reikia) pasiimti kartu dėl intelektualios pramogos.
Nedidelės apimties, tačiau patikėkite: to, ko šioje knygoje nėra, jums tikriausiai ir neprireiks.
Proto ir širdies magija / James R. Doty. - 2017. - 261, [1] p. UDK: 616.8-089(73)(092).
Tai ne tik širdį virpinanti išpažintis, pavergianti skaitytoją iki pat knygos pabaigos, bet ir paveikus
kvietimas gyventi prasmingiau ir labiau atjaučiant kitus.
Ši virsmo ir neįtikėtinų pasiekimų istorija įkvėps jus keistis, išmokys klausytis širdies ir taip atrasti
tikrąsias savo galimybes. Taip pat tai – kvapą gniaužiantis autobiografinis pasakojimas, kuriuo su
jumis dalijasi Džimis Dotis. Šiandien jis yra garsus neurochirurgas ir vadovauja Stanfordo
universiteto Atjautos ir altruizmo tyrimų ir mokymo centrui.

Jungdamas pasakojimą apie savo vaikystę su mediko profesijos keliamais iššūkiais, autorius
atskleidžia konkrečius būdus, kaip tvarkytis su gyvenimo sunkumais, prisišaukti sėkmę ir išlaikyti
budrų protą.
Puodelis kavos prie jūros / Justė Zinkevičiūtė. - 2017. - 227, [5] p. UDK: 316.728-055.2.
Tai ypatinga knyga. Ją sudaro aktorės, kūrėjos Justės Zinkevičiūtės pokalbiai su savimi prie
puodelio kavos. Auksiniai pusvalandžiai – laikas, kurį Justė skiria tik sau. Savo mintims, jausmams,
atsakymams į klausimus, iš ko susideda moters laimė, kas padeda jai tapti gražiai, kokios paslaptys
slypi kasdienybėje...
Į šiuos pokalbius įsitraukia Justės brolis Ernestas, taip pat jos įkvėpėjos – bičiulės aktorės,
verslininkės, pasaulinės kino žvaigždės.
Tai knyga, kurią visada norisi turėti – kad atsivertusi ją bet kurią akimirką nusišypsotum ir
prisimintum, kas esi: nepakartojama, nuostabi moteris, verta kasdienio puodelio kavos prie savo
jūros.
Justė Zinkevičiūtė – moteris, dukra, anūkė, sesė, draugė, TV serialų ir kino aktorė. Gyvena pajūryje.
Vaidina. Tuo, kas įkvepia pačią, dalijasi su kitais.
Pakviesk save išgerti kavos. Neieškok tinkamos akimirkos, nes geresnės už dabar nebus!
Justė
Šachmatai vaikams / Richard James. - [2017]. - 192 p. UDK: 794.1.
Semas ir Alisa ― nuolat besipykstantys septynmečiai dvyniai. Įstoję į kariuomenę, jie sužino apie
gresiantį ateivių iš Kaisos planetos puolimą. Karo baigtį nulems gyvų šachmatų kova. Vaikai
pamokose išmoks kautis, sužinos apie skirtingas kariuomenės rūšis ir galės žaidimo metu išbandyti
jų ginklus.
Knygoje rasite:24 pamokas, skirtas vaikams nuo septynerių metų amžiaus; suprantamus esminių
sąvokų „šachas“, „matas“, „patas“ paaiškinimus; patarimus, kurie padės jūsų vaikams ugdyti
strateginius ir mąstymo įgūdžius; nuorodas į interaktyvias pamokas, vaizdo medžiagą ir užduotis,
esančias „chessKIDS" svetainėje.
TED talks. Viešasis kalbėjimas / Chris Anderson. - 2017. - 311, [1] p. UDK: 808.51.
„Ar mokate pasakoti? Ar mokate „užkrėsti“ savo idėjomis kitus, kaip tai sugeba padaryti iškiliausi
pasaulio protai - išradėjai, profesoriai, aktoriai, rašytojai? Kaip jie to išmoko?
Apie tai šioje knygoje paprastai ir vaizdžiai pasakoja Chris Anderson'as, su savo komanda sukūręs
šiandieninę TED konferenciją, tapusią įtakingiausiu pasauliniu edukaciniu reiškiniu ir judėjimu.“
Dr. Vladas Lašas, TED dalyvis ir rėmėjas nuo 2005 metų (TED Patron), konferencijos TEDxVilnius
komandos narys.
Trisdešimt stilingo gyvenimo dienų / Fiona Ferris. - 2017. - 281, [4] p. UDK: 316.728-055.2.

Ar įmanoma gyventi stilingai ir elegantiškai, nors nesi paryžietė ir negyveni Prancūzijoje? Užuot
skendėjus svajonėse apie pabėgimą į „amžinųjų šviesų“ miestą – Paryžių, knygos „Trisdešimt
stilingo gyvenimo dienų“ autorė Fiona Ferris kviečia užsidėti prancūziško atspalvio akinius nuo
saulės ir į kasdienybę, kurioje gyvenate, pažvelgti pro žavingą ir motyvuojantį filtrą. Knygoje rasite
trisdešimt skyrių (arba dienų), kupinų gyvenimo džiaugsmo ir idėjų, kaip stilingo gyvenimo svajonę
paversti realybe.
„Trisdešimt stilingo gyvenimo dienų“– paprasto, bet žavingo prancūziško gyvenimo būdo įkvėpta
knyga, dosniai žerianti patarimus, kaip susikurti pakylėtą kasdienybę, dailiai atrodyti, turiningai
leisti laisvalaikį, puoselėti kūną ir sielą, neišleidžiant daug pinigų.
Populiaraus tinklaraščio www.howtobechic.com autorė Fiona Ferris daugiau nei dvidešimt metų
domisi laimingo ir gražaus kasdienio gyvenimo ypatumais ir savo įžvalgomis dalijasi su tūkstančiais
skaitytojų visame pasaulyje. Įkvėpimo ji semiasi iš pačių įvairiausių šalių ir kultūrų, žavisi
didmiesčiais ir ramiai kaimiška idile, muzika, kvapais, knygomis, mėgsta bendrauti su skirtingais
žmonėmis ir be galo myli gyvūnus. Autorė gyvena Oklande, Naujojoje Zelandijoje kartu su vyru ir
dviem iš prieglaudos paimtomis katėmis.
Verslas / iš anglų kalbos vertė Živilė Andriūnienė, Daiva Krištopaitienė, Nomeda Gudelienė. - 2017.
- 352 p. - („Pegaso“ kolekcija) UDK: 658(035).
Knyga skirta ne tik tiems, kurie dar tik mokosi verslo pagrindų, bet ir tiems, kuriems jau sukasi
mintys apie savo verslą ar kurie jau yra jį sukūrę.
Nuo ko pradėti savo verslą? Kaip sukurti sėkmingą prekės ženklą? Kodėl vienos įmonės žlunga, o
kitos klesti? Čia rasite idėjų ir sprendimų, kurie per tūkstantmečius suformavo dabartinį verslo ir
komercijos pasaulį.
Knygoje „Verslas“ susipažinsite su kūrimo ir valdymo teorijomis, pagrindiniais verslo srities
terminais, o diagramos ir šmaikščios iliustracijos padės jums geriau suprasti informaciją apie
pasaulinę rinką.
Vydūno idėjų gyvastis / Juozas Augutis, Vytautas Šiaudytis. - 2017. - 224 p. UDK: 1(474.5)(092).
„Artėja Vydūno 150 metų jubiliejus. Tai jubiliejus, kuris mus visus įpareigoja dar kartą prisiminti ir
įamžinti Vydūno kūrybą bei veiklą. Juk Mažojoje Lietuvoje buvo du intelekto švyturiai: Kristijonas
Donelaitis ir Vydūnas. Apie Kristijoną Donelaitį Lietuvos žmonės ir jaunoji karta žino ne taip jau
mažai. O apie Vydūną žino tik tie, kurie juo domisi. Šią tamsumą būtina pašalinti. Tikimės, kad ši
knyga prisidės prie Vydūno idėjų skleidimo Lietuvos žmonių ir ypač jaunosios kartos tarpe.“
(Iš knygos pratarmės).

