
Mokyklos biblioteka gavo šiuos naujus leidinius: 
 

 

 

Ramanauskas, Adolfas 

 Daugel krito sūnų...: partizanų gretose. – Kaunas: Obuolys, 2018. – 542 

[2] p.: iliustr. 

 Tai vieno iškiliausių pokario partizaninio karo Dainavos apygardos vado 

Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimai rašyti 1952-1956 metais. Juose atskleidžiami 

pirmieji partizanų kovos žingsniai, kovotojų santykiai su gyventojais, priešo veiksmai ir 

partizanų kovos būdai, jų kasdienė buitis bei dvasiniai išgyvenimai. 

 

 

 

 

Abromavičius, Stanislovas 

 Vaikystė Sibiro toliuose: tremties vaikų istorijos. – Kaunas: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjunga., 2018. – 143 p. : iliustr. 

 Knygoje aprašyti mažųjų tremtinių jautriausi vaikystės prisiminimai, 

iliustruoti autentiškomis nuotraukomis, pateikta istorinė laikmečio apžvalga, suprantamai 

paaiškintos sąvokos.  

 

 

 

 

Bumblauskas, Alfredas ir kt. 

 Lietuvos istorija kiekvienam. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2018. – 438 [2] p.: iliustr. 

 Knygą parašė daugeliui žinomi istorikai – A. Bumblauskas, A. Eidintas, A. 

Kulikauskas, M. Tamošaitis. Tai lengvai skaitoma, tiesos ir atvirumo kriterijais grįsta 

trumpa Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Knygoje bandyta glaustai 

išdėstyti ilgą, pergalingą, kartais sudėtingą ar net tragišką mūsų valstybės istorinį kelią. 

 

 

 

 

Vanagas, Rimantas 

 Anykščių fenomenas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2016. – 294 p.: iliustr. 

 Tai apžvalginė knyga apie Anykščius ir šio krašto garsius žmones: vieną 

lietuviškosios raštijos pradininkų K. Sirvydą, dailininką M. Dobužinskį, Vasario 16-osios 

Akto signatarą S. Kairį, muzikantą Pupų Dėdę, Europoje garsią dainininkę O. 

Karvelienę, gydytoją A. Sivicką, jo vaikaitį kolumbietį A. Mockų, Anykščių žydų 

likimus ir kt. 

 

 

 

Kaziulionis, Vytautas 

 Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai. – Varėna: Į laisvę 

fondas, 2007. – 204 p.: iliustr. 

 Knygoje pasakojama apie Lietuvos partizanų žūties aplinkybes Varėnos 

rajone sovietinės okupacijos metais, jų palaikų paieškas ir atminimo įamžinimą... 

 

 

 

 



 

 

Eidintas, Alfonsas 
 Aleksandras Stulginskis ir jo epocha. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras, 2014. – 359 p. : iliustr. 

 Leidinys skirtas ne tik Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo 

pirmininko, prezidento Aleksandro Stulginskio biografijai, bet ir nepriklausomos 

Lietuvos politinio gyvenimo aktualijoms, politinei istorijai, Europos politinių procesų 

įtakai Lietuvos vidaus politikai. Platesnis žvilgsnis į A. Stulginskio veiklą supažindins 

su sudėtinga XX a. Lietuvos istorija. 

 

 

 

Vitkus, Aleksandras ir kt. 

 Holokaustas Žemaitijoje. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

centras, 2016. – 487 p.: iliustr. (+ DVD) 

 Tai enciklopedinis žinynas apie žydų žudynes Žemaitijoje ir tuo metu 

Vokietijos okupuotame Klaipėdos krašte. Aprašomi žydų suėmimai, getų steigimas, 

žudynių vietos ir jose esantys paminklai. 

 

 

 

 

Jučas, Mečislovas 

 Žalgirio mūšis. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009. – 127 p.: 

iliustr. 

 Knygos autorius – Vilniaus universiteto profesorius M. Jučas yra 

žymiausias Žalgirio mūšio ir lietuvių kovų su Vokiečių ordinais tyrinėtojas Lietuvoje, 

vienas garsiausių LDK istorijos specialistų. 1959, 1960, 1990 ir 1999 m. buvo 

paskelbtos keturios autoriaus knygos apie Žalgirio kautynes. Ši knyga yra specialus, 

naujai parašytas leidinys, skirtas vieno svarbiausių Europos viduramžių mūšių 600 metų 

sukakčiai (1410-2010). 

 

 

 

Žydų kultūros paveldas Lietuvoje. – Vilnius: Savastis, 2005. – 223 p. :iliustr. 

 Tai mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame aptariamas žydų nekilnojamojo 

turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais ir pokaryje, papročiai ir tradicijos.  

Leidinio tikslas supažindinti visuomenę su įvairiomis kultūros paveldo sritimis, 

aktualizuoti mažai žinomą kultūros paveldą, atkreipti dėmesį į nykstančius paminklus, 

paskatinti visuomenę juo domėtis ir saugoti. 

 

 

 

 

Gaškaitė, Nijolė 

 Pasipriešinimo istorija 1944-1953 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 

2016. – 342 p.: iliustr. 

 Tai – jau trečiasis, papildytas humanitarinių mokslų daktarės Nijolės 

Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo istorija“ leidimas. Jame pateiktos žymesnių partizanų 

biografijos, spausdinami jų laiškai, dienoraščiai, atsiminimai, kūrybiniai bandymai, 

atsišaukimai, kai kurie dokumentai. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. 

 

 

 



 

 Lietuvos etnografiniai regionai. – Kaunas: Terra Publika, 2015. – 239 p.: 

iliustr. 

 Knyga supažindina skaitytojus su penkiais Lietuvos etnografiniais 

regionais: Aukštaitija, Dzūkija, Mažąja Lietuva, Suvalkija ir Žemaitija. Leidinyje savo 

srities specialistai išsamiai pristato kiekvieno etnografinio regiono istorijos, urbanistikos, 

architektūros, apželdinimo, amatų, virtuvės, tradicinio kostiumo, patarmių, tautosakos, 

papročių, muzikos instrumentų ypatybes. Aprašomos ir kiekvieno regiono ryškiausios 

asmenybės, gimusios tame krašte arba ten dirbusios, puoselėjusios kultūrą. 

  

 

 

Balaišis, Algis 

 Lietuvos valstybės sienos apsaugos karininkai 1918-1940 m. – Vilnius, 

2007. - 357 p.: iliustr. 

 Šiame leidinyje yra aprašomos ryškiausių ir labiausiai valstybės sienos 

apsaugai nusipelniusių karininkų, Policijos departamento vadovų, apskričių, barų, 

pasienio policijos rajonų ir sargybų viršininkų išsamios biografijos. 

 

 

 

 

Gailius, Bernardas 

 Partizanai tada ir šiandien. – Vilnius: Versus aureus, 2006. – 224 p.: 

iliustr. 

 Ar Lietuva kada nors kariavo su Sovietų sąjunga? Ar iš tiesų tiks karas 

vyko? Vis dėlto reikės atsakyti teigiamai...Toks karas buvo, be to, visai neseniai, vos 

prieš pusę amžiaus. Knygoje autorius pateikia tai įrodančius argumentus, pažeria virtinę 

minčių, pagristų tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatomis bei dvidešimt pirmo 

amžiaus istoriko žvilgsniu. 

 

 

 Žmonių likimai okupacijų metais: prisiminimai. – Vilnius: Baltijos 

kopija, 2018. – 179 p.: iliustr. 

 Tai Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejaus įkūrimo darbų 

organizatoriaus ir vadovo, tremtinio Gintauto Kazlausko sudaryta knyga apie žmonių 

likimus okupacijų metais. Dalis prisiminimų parengta autoriui bendraujant su muziejaus 

lankytojais, kiti – rasti muziejaus archyvuose. 

 Knyga svarbi vykdant švietėjišką veiklą, skirtą išsaugoti istorinę atmintį ir 

perduoti ją jaunimui, ugdant pilietiškumą ir patriotiškumą. 

 

 

 

 Lietuvos istorija/ red. A. Šapoka. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2016. -  

711 p.: iliustr. 

 Pataisytas, perredaguotas ir papildytas 1936 m. Lietuvos švietimo 

ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys. Pakartotinai išleistas Adolfo Šapokos 

redaguotas, jo paties, Zenono Ivinskio, Juozo Jakšto, Pauliaus Šležo bei Petro Klimo 

parengtas garsiausias istorijos veikalas.  

 Ši knyga yra ne tik mokslo kūrinys, ne tik puikus istorijos šaltinis, bet ir 

viena garsiausių knygų Lietuvoje. 

 

 

 

 



 

 

Cibulskas, Gintautas 

 Lyderystės vystymosi mokykloje modelis: monografija. – Vilnius: 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012. – 246 p. 

 Knygoje pateikiama lyderystės atvejų analizė, aprašoma lyderystės plėtra 

mokykloje, modelių variantai, diegimo etapai ir kt.  

 Knyga gali būti puiki mokymo priemonė aukštų tikslų siekiantiems 

švietimo darbuotojams, švietimo politikams. 

 

 

 

 

Kaner, Sam 

 Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams. – Vilnius: 

Eugrimas, 2018. – 431 p.: iliustr. 

 Ši knyga išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ (2017-2021). 

Knyga vertinga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą 

bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose, geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir 

patobulinti grupinio darbo įgūdžius.  

 

 

 

 

Kazlauskienė, Aušra ir kt. 

 Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines 

problemas: metodinė priemonė. – Vilnius: Eugrimas, 2014. – 155 p.: iliustr. (+ DVD) 

 Tai leidinys, skirtas dirbantiems ir būsimiems pradinių klasių pedagogams, 

siekiantiems ugdyti mokinių kūrybiškumą sprendžiant praktines problemas. Leidinyje 

rasite patarimų, kaip įvertinti mokinio pažinimo ir ugdymo (si) poreikius, siekiant plėtoti 

mokinių kūrybiškumo gebėjimus, veiksmingų praktinių patarimų, kaip spręsti kūrybines 

užduotis, inovatyvių metodų kūrybiškumui ugdyti. 

 

 

 

 

Egan, Kieran 

 Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą. – 

Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014. – 142 p. 

Knygoje išsamiai apibūdinta ryžtinga ir įkvepianti mokymo programos naujovė, 

kurios tikslas yra pagerinti mokymosi kokybę visose ugdymo įstaigose.  

 

 

 

 

 

Forsth, Leif Runar 

 Naujas praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų 

sprendimas. – Vilnius: Eugrimas, 2014. – 214 p.  

 Knygoje apžvelgiami aktualiausi kūrybiško problemų sprendimo metodai. 

Leidinyje gausu pratybų ir užduočių, iliustruojančių, kaip šie metodai taikomi praktiškai. 
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