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1. Dalio, Ray 
Principai 
Gyvenimas ir darbas

Diktorė Rūta Rainienė 
Formatas MP3 
Trukmė 21 val. 52 min. / 14 val. 35 min. 
Orig. išl. Liūtai ne avys, 2020 
ISBN 978-609-8254-19-8

Knygoje pateikiama daugybė praktinių pamokų, sukurtų remiantis 
pagrindiniais dalykais – visišku atvirumu ir absoliučiu skaidrumu. 
Pamokos papildytos autoriaus sugalvotais efektyviausiais būdais, 
padėsiančiais žmonėms ir organizacijoms priimti sprendimus, 
susidoroti su iššūkiais ir suburti stiprias komandas.

2. Hancock, Noelle
Mano metai su Eleonora
Diktorė Eglė Čekuolytė
Formatas MP3 
Trukmė 13 val. 19 min. / 8 val. 52 min.
Orig. išl. Vaga, 2019 
ISBN 978-5-415-02551-0

Netekusi darbo, Noelle Hancock nebežinojo, ko griebtis. Ilgus 
metus ji rašė apie įžymybių gyvenimus, tačiau pamiršo, kaip 
gyventi savąjį. Įkvėpimą jai padovanojo užrašas ant sienos 
kavinėje: „Kiekvieną dieną padaryk vieną dalyką, kuris tave 
gąsdina“. Noelle Hancock nusprendžia paklausyti šio pirmosios 
JAV ponios Eleonoros Ruzvelt patarimo. 

3. Knygos ant medžių neauga 
Išsaugoti ir perduoti atmintį: parodos katalogas 
(2020–2021, Vilnius)
Diktorius Audrius Meška. 
Formatas MP3 fmt.
Trukmė 34 min. / 22 min. 
Orig. išl. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2020. 
ISBN 978-9955-767-37-4

Šiame parodos leidinyje pristatomi vertingiausi Vilniaus 
Gaono žydų istorijos muziejaus judaikos kolekcijos eksponatai, 
atskleidžiant jų sukūrimo, išsaugojimo aplinkybes bei priežastis. 
Eksponatai čia tampa skirtingų istorinių peripetijų dalyviais, 
liudytojais ir pasakotojais, o paroda – žvilgsniu į labai reikšmingą 
Lietuvos istorijos bei kultūros dalį.
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4. Maxwell, John C. 
Lyderystės pokyčiai 
11 esminių pokyčių, kuriuos turi suprasti kiekvienas lyderis 

Diktorė Nijolė Lipeikaitė
Formatas DAISY
Orig. išl. Eugrimas, 2019 
ISBN 978-609-437-384-8

Autorius padrąsins ir padės lyderiams imtis pokyčių, lemiančių 
tiek jų asmenybės augimą, tiek padedančių efektyviau vadovauti 
komandai. Jis atkreipia dėmesį į vienuolika pasikeitimų, kurių 
prireikė jam pačiam – asmeniniu pavyzdžiu įrodo, ką daryti ir 
ką keisti, kad pasiekti anksčiau neregėtų aukštumų. Autorius 
suprantamai paaiškina kiekvieną sąvoką ir parodo, kaip ją 
pritaikyti kasdieniame gyvenime. Taip, keistis reikės – teks kitaip 
mąstyti, kitaip veikti, kitaip vadovauti. Tačiau tik šie pokyčiai padės 
šiuolaikiniame pasaulyje jaustis lyg žuviai vandenyje... ir tapti 
pagarbos vertu lyderiu.

5. Tiflologinis kalendorius 2021
Datos ir žmonės
Sudarytojas Valentukevičius, Juozas
Formatas BRF
Apimtis 2 dokumentai 
Orig. išl. Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020
ISSN 2029–8455
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FILOSOFIJA 
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6. Deleuze, Gilles 
Kas yra filosofija?
Diktorius Audrius Čaikauskas 
Formatas MP3 
Trukmė 18 val. 13 min. /  12 val. 8 min. 
Orig. išl. Jonas ir Jokūbas, 2019 
ISBN 978-609-8236-06-4

Pasak autorių, filosofija – tai konceptų kūrimas, kuris gerokai 
skiriasi nuo mokslinės veiklos ir meninės kūrybos, nors visos 
trys veiklos nukreiptos į mus supantį chaosą. Šią knygą galima 
skaityti dvejopai. Viena vertus, tai veikalas, kuriame į poetiškumo 
nestokojantį tekstą supinamos pamatinės jau subrendusios 
autorių idėjos. Kita vertus, tai puikus įvadas į filosofavimą 
apskritai.
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PSICHOLOGIJA
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7. Corrigan, Kelly
Papasakok man daugiau. 
12 dalykų: kaip mokiausi pasakyti tai, kas sunkiausia 

Diktorė Vilija Česnavičienė.
Formatas MP3 
Trukmė 10 val. 7 min. / 6 val. 44 min.
Orig. išl. Alma littera, 2020 
ISBN 978-609-01-4007-9

Asmenine patirtimi paremta knyga, kurioje autorė atvirauja 
apie gyvenimo siunčiamas pamokas. Ji kalba apie jausmus, 
užplūdusius mirus artimam žmogui, kurio taip ir neprisiruošėme 
aplankyti; apie moterų baimę supratus, kad savo vaikų 
neapsaugos nuo pasaulio pavojų; apie neviltį, kuri apima 
sužinojus, jog draugą kamuoja sunki liga. Skaitytojas ras daugybę 
jautrių istorijų, pamąstymų, ką reiškia būti tėvu, broliu, dukra 
ar artimu draugu. Knyga kupina nuoširdumo ir jaukaus humoro 
jausmo. Ji motyvuos, padės atrasti vidinės stiprybės ir drąsos 
kovoje su nesibaigiančiais iššūkiais.

8. Hill, Napoleon
Pergudrauti velnią.
Laisvės ir sėkmės paslaptis

Diktorė Violeta Mickevičiūtė
Formatas MP3 
Trukmė 6 val. 58 min. / 5 val. 14 min. 
Orig. išl. Tobulėjimo projektai, 2015 
ISBN 978-609-452-029-7

Viena drąsiausių ir labiausiai įkvepiančių savigalbos knygų, kurią 
parašė geriausias Amerikos sėkmės filosofas, po trisdešimties 
metų uolaus šniukštinėjimo atradęs Velnią ir išpešęs iš jo 
stulbinantį prisipažinimą, atskleidžiantį, kur jis gyvena, kodėl 
egzistuoja, kaip geba kontroliuoti žmonių protus ir kaip bet kas 
gali jį pergudrauti. Ši knyga – tai naudingas psichologijos kursas, 
paaiškinantis žmogaus proto veikimo principus. Baigę skaityti šią 
istoriją apie Velnią, daugiau sužinosite apie Dievą. 
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9. Kantakevičius, Donatas
Vyrai
Tavo vyriška galia – vyrų protėvių šaknys

Diktorius Virgilijus Kubilius
Formatas MP3 
Trukmė 6 val. 15 min. / 4 val. 10 min
Orig. išl. Alma littera, 2020
ISBN 978-609-01-4048-2

Ši knyga yra vyriškos galios perdavimas, transformuojantis vyro 
mąstymą, suvokimą apie save. Knyga paremta asmenine patirtimi 
stovyklose ir kelionėse. Tai galingas vyriškos energijos užtaisas, 
kuriuo autorius dalijasi su visais, norinčiais pažinti vyrų pasaulį.

10. Kindlon, Daniel 
Augant Kainui 
Diktorė Ilma Paluckė
Formatas MP3 
Trukmė 14 val. 32 min. / 9 val. 41 min. 
Orig. išl. Vaga, 2019 
ISBN 978-5-415-02450-6

Patyrę vaikų psichologai kritiškai žvelgia į berniukams nuo pat 
mažens primetamą mačo įvaizdį ir jam būdingų savybių – drąsos, 
konkurencijos ir galios demonstravimo – skatinimą. Emocinio 
raštingumo spragos ilgainiui pakenkia berniukų ir vyrų dvasiniam 
pasauliui. Identifikuodami socialinius ir emocinius iššūkius, kuriuos 
berniukai patiria mokykloje, autoriai parodo tėvams ir pedagogams, 
kaip padėti augančioms asmenybėms lavinti emocinį raštingumą ir 
empatiją.

11. Lapinskaitė, Raminta 
Palaimintos moterys 
Knyga apie moterų brandą ir kelią jos link 

Diktorė Jūratė Karazijaitė
Formatas MP3 
Trukmė 5 val. 47 min. / 3 val, 51 min.
Orig. išl. Alma littera, 2020 
ISBN 978-609-01-4004-8

„Jei ne mano potraukis ieškoti moteriškuose pokalbiuose 
atsiveriančios gelmės, šios knygos nebūtų… Ji – šimtų moterų 
gyvenimų ir gydančios mūsų bendrystės liudininkė. Eidamos 
brandos keliu susiduriame su galybe kultūrinių stereotipų ir savų 
įsitikinimų, trukdančių pajusti, kad viskas – mūsų rankose, kad 
savojo gyvenimo šeimininkės – mes pačios.“ R. Lapinskaitė 
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12. May, Rollo 
Drąsa kurti 
Diktorė Jūratė Karazijaitė 
Formatas MP3
Trukmė 4 val. 48 min. / 3 val. 12 min. 
Orig. išl. Gelmės, 2019 
ISBN 978-609-8168-83-9

Kūrybai reikalinga drąsa, kuri apibūdinama keliais lygmenimis: 
fiziniu, moraliniu, socialiniu, kūrybiniu. Drąsa kurti reikalauja 
suabejoti turimais įsitikinimais, išdrįsti žengti į nežinomą teritoriją 
ir suteikti gyvybę naujai užgimstančiai tikrovei. Tikroji kūrybos 
prigimtis – įnešti į būtį kažką nauja, kas iki tol neegzistavo. 
Autorius žvelgia į kūrybą kaip į daugialypį procesą ir analizuoja 
jį, pasitelkdamas įvairių rašytojų, tapytojų, išradėjų asmeninius 
liudijimus. Siekdamas atskleisti kūrybinio proceso subtilybes, R. May 
remiasi platesnėmis psichologijos žiniomis, psichoterapijos patirtimi, 
filosofija, senovės graikų mitologijos bei krikščionybės išmintimi.

13. Melija, Marina
Palikite vaiką ramybėje! 
Paprastos išmintingų tėvų taisyklės

Diktorė Regina Jokubauskaitė 
Formatas MP3 
Trukmė 4 val. 19 min. / 2 val. 52 min. 
Orig. išl. Liūtai ne avys, 2020. 
ISBN 978-609-8254-31-0

Rusijos psichologijos profesorė tiesia pagalbos ranką 
šiuolaikiniams tėvams, kurie savo vaikams kelia per didelius 
lūkesčius. Autorė pataria, kaip auklėti atžalas abiems pusėms 
patiriant kuo mažiau žalos bei streso.

14. Miller, Andrea
Esminis pasirinkimas 
5 žingsniai: kaip priimti gyvenimo partnerį su trūkumais 

Diktorė Rūta Rainienė.
Formatas MP3 
Trukmė 12 val. 41 min. / 8 val. 27 min.
Orig. išl. BALTO, 2018 
ISBN 978-609-96034-3-8

Andrea Miller tvirtina, kad tą akimirką, kai sugebėsite pamilti kitą 
žmogų tokį, koks jis yra, – ir priimti jo meilę, – patirsite begalinį 
išsilaisvinimo ir galios jausmą. Būtent tai ir yra jūsų esminis 
pasirinkimas.
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15. Peterson, Tanya 
101 būdas suvaldyti nerimą ir depresiją 
Pratimai, padedantys nusiraminti ir atsikratyti baimių, 
fobijų, panikos priepuolių, išgąsčio bei vangumo 

Formatas BRF 
Apimtis 2 dokumentai  
Orig. išl. Liūtai ne avys, 2020
ISBN 978-609-8254-37-2

Šiame asmeninių galių ugdymo vadove rasite: 101 pratimą, leisiantį 
atgauti gyvenimo kontrolę; būdų, padedančių atsikratyti nuolat 
kamuojančių įkyrių minčių; metodų, leidžiančių susidoroti su 
nerimu, depresija, vangumu namuose, darbe ar ugdymo įstaigoje; 
priemonių, padedančių įveikti nerimą, kylantį bendraujant su kitais; 
strategijų, kurias pasitelkęs atsikratysite kamuojančių rūpesčių; 
veiksmingų praktikų, malšinančių nerimą.

16. Sandsmark, Joanna
Jo Miau Ma išmintis
Ką daryti, kad gyvenimas būtų mielesnis.

Diktorė Regina Jokubauskaitė
Formatas MP3 
Trukmė 1 val. 47 min. / 1 val. 11 min.
Orig. išl. Alma littera, 2005. 
ISBN 9955-08-854-0

Smiltainio kapavietėje Takla Makano dykumoje archeologai atkasė 
senovės letenraščius, kuriuos parašė pirmoji pasaulyje kačių 
filosofė Jo Miau Ma. Keletą metų kantriai vertę tekstus, mokslininkai 
pagaliau pristato jos išmintį plačiajai visuomenei. Garbiosios 
katosofės aforizmai ir alegorinės istorijos – tai dvasinės ir moralinės 
pamokos esamoms ir būsimoms žmonių (taip pat kačių) kartoms.

17. Šeputytė-Vaitulevičienė, Egidija
Namų psichologija 
Kaip susikurti namų pojūtį savyje ir aplink save

Diktorė Nijolė Lipeikaitė
Formatas DAISY
Orig. išl. Alma littera, 2019 
ISBN 978-609-01-3566-2

Apie namus autorės pasakoja ne paviršutiniškai, o išsamiai, 
suprantamai, iš įvairiausių, kartais netikėtų perspektyvų. Kada 
jie tikrai yra savi? Kaip paversti namus ne tik prieglobsčiu, bet ir 
gyvenimo kūrybos erdve?



RELIGIJA 
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18. Marčiulynas, Kęstutis 
Laiškai iš Drakono kalnų 
Diktorius Audrius Meška
Formatas MP3
Trukmė 5 val. 58 min. / 3 val. 59 min. 
Orig. išl. Fortus Vita, 2017 
ISBN 978-609-8152-12-8

Ši Kęstučio Marčiulyno Bo Haeng dvasinės patirties ir išgyvenimų 
knyga išleista jau ketvirtą kartą, papildyta naujais laiškais. Tai 
dvasinė mokykla ieškantiems savojo kelio, pavargusiems nuo 
kasdienybės. Autoriaus nuoširdus apnuogintas pasakojimas 
apie save ir savo kelią sujaudina iki širdies gelmių. Galima pulti į 
neviltį, bet svarbiausia žmogaus kelyje – pasikelti. Viso to moko ši 
knyga. Ne vienam ji tapo dvasiniu vadovu. Kiti ją skaito vien todėl, 
kad sužinotų apie vienuolių kelią ir dvasinę praktiką.

19. Masuno, Shunmyo
Paprasto gyvenimo menas
100 kasdienių praktikų ramybei pasiekti 

Diktorius Virgilijus Kubilius 
Formatas MP3
Trukmė 2 val. 49 min. / 1 val. 52 min. 
Orig. išl. Tyto alba, 2020 
ISBN 978-609-466-480-9

Jei jaučiate, kad jūsų mintys sujauktos ir varginančios, jei 
trokštate kažko nepaprasto, o kasdienybė atrodo nuobodi ir 
nereikšminga, jei norite nušveisti rūdis nuo savo gyvenimo ir 
nubraukti nuo jo voratinklius – ši knyga jums. Atlikdami paprastas 
kasdienes praktikas, jūs išmoksite rasti laimę ne ieškodami 
išskirtinių patirčių, bet po truputėlį keisdami savo gyvenimą – ir 
taip iš naujo pajusite vidinę ramybę.
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20. Papa (Pranciškus)
Šio gyvenimo laimė 
Įtraukianti meditacija apie egzistenciją Žemėje 

Diktorius Virgilijus Kubilius 
Formatas MP3
Trukmė 6 val. 6 min. / 4 val. 3 min. 
Orig. išl. Baltos lankos, 2018 
ISBN 978-609-479-091-1

Šioje knygoje Pranciškus šiltai ir atvirai kalba apie gailestingumą, 
moterų teisių svarbą, apie iššūkius, su kuriais susiduria 
šiandienos jaunimas, ir apie tai, kodėl kova su diskriminacija – tai 
meilės artimui pagrindas. Popiežius dalijasi istorijomis iš savo 
gyvenimo ir stengiasi kiekvienam iš mūsų perduoti žinią, kad viltis 
niekada neblėsta. 

21. Toliatas, Algirdas
Sekmadienio SMS
Mažieji tekstai

Formatas BRF 
Apimtis 2 dokumentai 
Orig. išl. Tyto alba, 2019
ISBN 978-609-466-420-5

Jei ieškai dvasinių lobių, neišsemiamu lobynu tampa Dievo 
Žodis, suvirpinantis giliausias žmogaus sielos stygas. Kvietimas 
į Sekmadienį – tai lyg trumpos kelio nuorodos, lyg blyksniai, 
nušviečiantys evangelijų kelius. Pirmuosius SMS kvietimus 
siųsdavau patiems artimiausiems draugams, bet jie nuraibuliavo 
tūkstančiams... Neretai atsiųsta mintis lydėdavo visą savaitę lyg 
mini pamokslas. Šie kvietimai tapo ir Ramintojos bendruomenės 
varpais, subūrusiais į gyvąją bažnyčią.



SOCIALINIAI 
MOKSLAI
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22. Cox, Caroline
Prabangių prekių ženklai
Diktorė Regina Jokubauskaitė 

Formatas MP3
Trukmė 12 val. 37 min. / 8 val. 21 min. 
Orig. išl. Rosme, 2014 
ISBN 978-9955-06-287-5

Tai išsamus vadovas po simboliais tapusių prekių ženklų pasaulį. 
Ženklai pateikti chronologine tvarka.

23. Čchartišvili, Grigorij
Rašytojas ir savižudybė
Kultūros tyrinėjimai

Diktorius Rimantas Pranckūnas
Formatas MP3 
Trukmė 20 val. 16 min. / 13 val. 30 min.
Orig. išl. Kitos knygos, 2020 
ISBN 978-609-427-418-3

Vakarų šalyse savižudybės dažnesnės nei žmogžudystės ir 
kiek retesnės nei mirtys per eismo įvykius. Kultūrologas G. 
Čchartišvilis išnagrinėjo istorinius, geografinius, teisinius, 
religinius ir filosofinius savižudybės aspektus įvairių epochų 
kultūrose. Jis apžvelgia ne tik krikščionišką Vakarų ir Rusijos 
kultūrą, bet ir budistų, judėjų požiūrį, išskiria vokišką, prancūzišką, 
japonišką suicido tipus.

24. Dargis, Dailius 
Holivudo monstras iš Lietuvos
Kruvinasis greitkelis: nuo Kalvarijų turgaus iki Los Andželo
Diktorius Audrius Čaikauskas

Formatas MP3
Trukmė 8 val. 32 min. / 5 val. 39 min. 
Orig. išl. Šviesos takas, 2020 
ISBN 978-609-8276-00-8

„Ši istorija apie baimę garsiausiems pasaulio kino aktoriams ir 
režisieriams kėlusį Lietuvos pilietį, tapusį mįsle jo artimiesiems 
ir viso pasaulio teisėsaugos elitui. Kartu, tai eilė metų sunkaus 
ir įtempto darbo narpliojant vienus sudėtingiausių nusikaltimų 
man, kaip autoriui, ir tyrėjams, bandžiusiems suprasti šio lietuvio 
veiksmus ir jų motyvus.“ D. Dargis



19

25. Fishman, David 
Knygų gelbėtojai Vilniaus gete 
partizanai, poetai ir lenktynės su laiku gelbstint žydų 
kultūros vertybes nuo nacių 

Diktorius Algimantas Butvilas 
Formatas MP3
Trukmė 13 val. 55 min. / 9 val. 17 min. 
Orig. išl. „Baltų lankų“ leidyba, 2019 
ISBN 978-609-479-191-8

Tai istorinė studija, pasakojanti apie žydų raštijos ir kultūros 
paveldo gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metais Vilniuje. Rytų 
Europos šalis okupavę naciai ne tik siekė susidoroti su žydų 
tautybės asmenimis, bet ir ištrinti žydų tapatybės likučius. Dėl 
šios priežasties jie okupuotuose kraštuose rinko žydų raštijos 
ir meno paveldą ir siuntė į Vokietiją. Buvo vadovaujamasi šūkiu 
„žydų kultūra be žydų“.

26. Kairienė, Brigita
Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais 
prevencijos prielaidos
Monografija 

Diktorė Nijolė Lipeikaitė
Formatas DAISY
Orig. išl. Mykolo Romerio universitetas, 2013
ISBN 978-9955-19-524-5

Darbe pateikiamos trijų grupių agresyvaus tėvų elgesio su 
savo vaikais prevencijos prielaidos: teisinės, edukacinės ir 
psichosocialinės. Teisinės prevencijos prielaidos apima tėvų ir 
vaiko santykių raišką vaiko teisių įgyvendinimo požiūriu, vaiko 
viktimiškumo charakteristikas, vaiko teisinio statuso įgyvendinimo 
galimybes. Edukacinės prevencijos prielaidos siejamos su tėvo 
ir vaiko sąveika, kaip esmine ugdomąjį santykį atspindinčia 
kategorija, grindžiama sąveikos narių lygybe, abipuse pagarba 
ir orumo pripažinimu. Psichosocialinės prevencijos prielaidos 
apima vaiko įgalinimo, grindžiamo pozityvaus santykio su savimi 
ir aplinka kūrimu, galimybes.
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27. Kojala, Linas 
Baltieji rūmai ir Lietuva
Bushas, Obama, Trumpas…? 

Diktorius Rimantas Pranckūnas 
Formatas MP3
Trukmė 5 val. 25 min. / 3 val. 36 min.
Orig. išl. Tyto alba, 2020 
ISBN 978-609-466-469-4

Knyga skirta plačiajai auditorijai, norinčiai geriau suprasti kintantį 
JAV vaidmenį pasaulyje, prezidentų mąstymą formuojant užsienio 
politiką, taip pat JAV ir Lietuvos santykių praeitį, dabartį bei ateitį.

28. Mason, Paul 
Postkapitalizmas 
Gidas į mūsų ateitį 

Diktorius Audrius Čaikauskas 
Formatas MP3
Trukmė 12 val. 27 min. / 8 val. 18 min. 
Orig. išl. DEMOS kritinės minties institutas, 2019 
ISBN 978-609-95235-6-9

Ar kapitalizmas pajėgus gyvuoti amžinai, vis prisitaikydamas prie 
naujų technologijų, naujų elgesio normų, naujų politinių struktūrų? 
Ar egzistuoja kapitalizmo plėtros ribos? Paul Mason teigia, kad 
sparti informacinių technologijų raida kuria naujas darbo, vertės 
ir nuosavybės formas, kurios nebegali išsitekti kapitalistinėje 
ekonomikoje. Sveiki atvykę į postkapitalizmą.

29. Pancerovas, Dovydas 
Kabinetas 339

Diktorius Rokas Simanavičius
Formatas MP3
Trukmė 10 val. 7 min. / 6 val. 44 min.
Orig. išl. Alma littera, 2019 
ISBN 978-609-01-3911-0

„Ši knyga – naujas reiškinys mūsų literatūroje. Lyg įtemptame 
trileryje žurnalistinis tyrimas atskleidžia, kas iš tiesų vyksta 
mūsų politikoje, o kartu iš vidaus parodo žurnalistikos virtuvę. Šis 
detalus dokumentinis pasakojimas tarsi klausia: o kaip visa tai 
keičia mus? Tai patyrusius, aprašiusius, o dabar ir skaitančius šią 
knygą.“ Audrius Ožalas
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30. Pilypienė, Sniegina
Stalino ir Hitlerio seksualinis gyvenimas
Diktorė Edita Jurgaitienė
Formatas MP3
Trukmė 6 val. 55 min. / 4 val. 38 min. 
Orig. išl. Sniego pilys, 2018 
ISBN 978-609-475-177-6

Autorė išanalizavo daugybę šaltinių, rėmėsi Stalino ir Hitlerio 
bendražygių atsiminimais. Tai, kaip intymiausiomis akimirkomis 
elgėsi du baisiausi pasaulio tironai, dabar jau yra vieša paslaptis.

31. Sruoginis, Laima
Mūsų nepalaužė
Partizanų, ryšininkų, tremtinių, holokausto aukų ir jų šeimų 
likimai 

Diktorė Jūratė Karazijaitė 
Formatas MP3
Trukmė 12 val. 17 min. / 8 val. 11 min. 
Orig. išl. Alma littera, 2019 
ISBN 978-609-01-3885-4

Ši knyga gimė po ilgo ir kruopštaus autorės – dramaturgės, 
poetės, vertėjos ir dėstytojos – darbo, 2007–2011 metais užrašytų 
partizanų, ryšininkų ir tremtinių išgyvenimų.  

32. Szpilman, Władysław 
Pianistas 
Nepaprasta vieno žmogaus išgyvenimo Varšuvoje 
1939–1945 metais istorija 

Diktorius Algimantas Butvilas
Formatas MP3 
Trukmė 8 val. 17 min. / 5 val. 31 min. 
Orig. išl. Briedis, 2020 
ISBN 978-9955-26-740-9

Visa W. Szpilmano šeima buvo nužudyta Trebelninkos 
koncentracijos stovykloje. Pianistas trėmimo išvengė tik todėl, 
kad muziką mėgęs policininkas jį pažino. Vėliau vyrui pagelbėjo 
lenkai. Karo pabaigoje jis slapstėsi sugriautoje Varšuvoje ir 
sulaukė pagalbos iš vokiečių karininko. Vokietis mirė Staliningrado 
koncentracijos stovykloje, bet iš jo dienoraščio žinoma, kaip 
karininką patį sukrėtė jo tautos įvykdyti nusikaltimai. Prieš karą 
Lenkijoje gyveno 3,5 milijono žydų, o išgyveno vos pora šimtų 
tūkstančių. Buvo išžudyti milijonai ir ši knyga – tikras liudijimas.



GAMTOS 
MOKSLAI
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33. Paltanavičius, Selemonas 
Pakalbinti stebuklai
Lietuvos gamtos ir lietuvių įdomybės 

Diktorė Regina Jokubauskaitė 
Formatas MP3
Trukmė 4 val. 24 min. / 2 val. 55 min. 
Orig. išl. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2020
ISBN 978-5-420-01825-5

Gamtos tyrinėtojo ir aplinkosaugininko knyga padės pamatyti 
neįprastus, tačiau visai šalia slypinčius mūsų unikalios gamtos 
stebuklus.

34. Singer, Peter 
Gyvūnų išlaisvinimas 
Nauja požiūrio į gyvūnus etika 

Diktorė Jūratė Karazijaitė
Fortamas MP3
Trukmė 14 val. 4 min. / 9 val. 22 min.
Orig. išl. Kitos knygos, 2020 
ISBN 978-609-427-413-8

Nepagražindamas detalių autorius aprašo bandymų su gyvūnais 
eigą, siaubingas sąlygas fermose, kuriose gyvuliai auginami 
vardan maisto, sistemingą jų išnaudojimą pramogai ir kitas 
žmonių veiklas, keliančias grėsmę gyvūnams. Autorius kviečia 
susimąstyti, jog žmogiškų savybių neturėjimas nepaverčia gyvūnų 
menkesne gyvybės forma.



TAIKOMIEJI 
MOKSLAI 
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35. Doidge, Norman 
Smegenų gebėjimas gyti
Smegenų plastiškumas, nepaprasti atradimai ir 
pasveikimo istorijos 

Diktorius Audrius Čaikauskas
Formatas MP3
Trukmė 16 val. 7 min. / 10 val. 44 min. 
Orig. išl. Kitos knygos, 2016 
ISBN 978-609-427-240-0

Autorius aprašo natūralius būdus, pažadinančius smegenų 
gebėjimą keistis ir leidžiančius išsiversti be sudėtingų operacijų 
ar vaistų. Pasakodamas jaudinančias ir stulbinančias tikras 
pasveikimo istorijas jis įrodo, kad paprastais, visiems prieinamais 
metodais galima žymiai pagerinti smegenų veiklą.

36. Gylys, Benediktas
Bitonomija
Įvadas į pirmą milijoną internetu

Diktorius Virgilijus Kubilius 
Formatas DAISY
Orig. išl. Alma littera, 2017 
ISBN 978-609-01-2965-4

Norint sužinoti tai, ko nežino beveik niekas, reikia mąstyti, kaip 
nemąsto beveik niekas, matyti, ko nemato beveik niekas ir ieškoti, 
ko neieško beveik niekas. Autorius prisipažįsta, kad nors ir nėra 
kalno viršūnėje sėdintis visažinis internetinės rinkodaros ir verslo 
guru, tačiau apie internetinį verslą šį bei tą nutuokia. 

37. Horowitz, Alexandra 
Ką šunys galvoja? 
Knyga apie tai, ką šunys mato, uodžia, žino ir supranta 

Diktorė Monika Baranauskaitė
Formatas MP3
Trukmė 9 val. 53 min., 6 val. 36 min.
Orig. išl. forSMART, 2018
ISBN 978-609-8194-03-6

Pasaulyje populiari knyga, kurioje keliami klausimai, ką šunys 
žino ir kaip mąsto. Atsakymai jus nustebins ir pradžiugins, nes 
kognityvinius gebėjimus tyrinėjanti mokslininkė paaiškins, kaip 
šunys suvokia kasdienį pasaulį, vieni kitus ir tą keistą gyvūną – 
žmogų.
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38. Mackenzie, Debora
COVID-19
Pandemija, kuri niekuomet neturėjo prasidėti, ir kaip 
sustabdyti kitą 

Diktorius Audrius Čaikauskas
Formatas MP3
Trukmė 8 val. 49 min. / 5 val. 52 min.
Orig. išl. Briedis, 2020 
ISBN 978-9955-26-760-7

Dar niekas nesudėjo visų dabartinių žinių apie COVID-19 į vieną 
išsamų, informatyvų ir lengvai suprantamą tekstą. Tačiau 
istoriją jau galima pasakoti, o Deboros Mackenzie primygtinis 
pasakojimas labai reikalingas ir dabar, ir ateičiai. Jau seniai atėjo 
laikas kalbėti apie tai, ką padarėme neteisingai iki šiol ir kaip 
galėtume pasitaisyti.

39. Riggs, Nina 
Šviesi valanda
Gyvenančios ir mirštančios memuarai

Diktorė Vilija Česnavičienė
Formatas MP3
Trukmė 8 val. 15 min. / 5 val. 30 min. 
Orig. išl: „Baltų lankų“ leidyba, 2019 
ISBN 978-609-479-202-1

Nepriekaištingai parašyta, nuginkluojanti puikiu humoro jausmu, 
jaudinanti „Šviesi valanda“ kalba apie tai, kaip reikia džiaugtis 
kiekviena diena, net kai tuo džiaugsmu tenka dalintis su į nugarą 
kvėpuojančia mirtimi, apie literatūrą, kuri gelbsti sunkiomis 
akimirkomis ir tampa tam tikra maldos forma, apie tai, kai 
žiūrėdamas mirčiai tiesiai į akis gali pasakyti: „O dabar bus taip, 
kaip noriu aš.“ Nina ragina gyvenimą semti pilnomis saujomis ir 
iš akiračio nepamesti to, dėl ko mes išliekame žmonėmis: meilės, 
meno ir nuoširdžių žodžių esantiems šalia.
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40. Turner, Sarah
Motinystės „atostogos“
Kaip išgyventi chaotišką mamos kasdienybę 

Diktorė Rūta Rainienė
Formatas MP3
Trukmė 7 val. 24 min. / 4 val. 56 min.
Orig. išl. Baltos lankos, 2018 
ISBN 978-609-479-043-0

Sarah be užuolankų pasakoja apie savo nė kiek nešvytintį 
nėštumo periodą, nesibaigiantį naktinio maitinimo ir dantų dygimo 
maratoną, sekso ypatumus susilaukus vaikų, apie draugystę 
su kitomis mamomis ir grįžimo į darbą iššūkius. Ši knyga 
nepapasakos, kaip būti gerais tėvais, ką turite pirkti savo vaikui 
ir kaip jį auginti. Tačiau tikrai juoksitės iki ašarų ar linkčiosit 
galvą skaitydamos pažįstamas situacijas. Ir galiausiai pasijusite 
suradusios naują geriausią draugę, kuri moka nuraminti: 
kiekviena mama išgyvena tą patį!

41. Vaiseta, Tomas 
Vasarnamis 
Vilniaus psichiatrijos ligoninės socialinė istorija (1944–1990)
Monografija 

Diktorius Rokas Simanavičius 
Formatas MP3 
Trukmė 8 val. 43 min. / 5 val. 48 min. 
Orig. išl. Lapas, 2018 
ISBN 978-609-8198-13-3

Knyga atskleidžia po mitų, paslapčių ir sovietinių stereotipų 
skraiste slypintį psichiatrijos ligoninės gyvenimą ir griauna 
nuostatas apie pacientus bei psichikos ligas. Tai ir monografija, ir 
pirmąkart girdimas balsas tų, kurie leido laiką ligoninėje, iki šiol 
vadinamoje tiesiog Vasaros 5.



MENAS
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42. Butautaitė, Vaida
Kelionė į ramybę
Muzikinis radijo spektaklis 

Formatas MP3
Trukmė 23 min.
Lietuvos aklųjų biblioteka, 2020 
ISBN nesuteiktas

43. Narmontaitė, Nijolė 
Žvaigždžių alėja
Diktorė Nijolė Lipeikaitė
Formatas MP3
Trukmė 10 val. 48 min. / 7 val. 11 min.
Orig. išl. Alma littera, 2019
ISBN 978-609-01-3894-6

Šį kartą – daina apie žemiškąsias žvaigždes, nors jos, žvaigždėmis 
pavadintos, dažnai kratosi to vardo, esą jis pernelyg dažnai 
priskiriamas vienadieniams, trumpalaikiams blyksniukams. 
Mano pasirinkti herojai – matomi, ryškūs, talentingi, man įdomu 
į juos žiūrėti, jų klausytis. Juos atpažįsta, myli, gerbia, nekenčia, 
apkalba… Jie be galo skirtingi ir tuo dar labiau įdomūs.
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KALBOTYRA
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44. Leonavičienė, Aurelija
Kultūrinių teksto reikšmių interpretacija ir 
vertimas
Mokslo monografija

Diktorė Jūratė Karazijaitė 
Formatas DAISY
Orig. išl. Technologija, 2015 
ISBN 978-609-02-1128-1

Leidinyje pirmą kartą Lietuvoje pateikiama plati 1990–2014 m. 
lietuvių autorių meninių tekstų vertimų į prancūzų kalbą 
analizė, aptariamos dabartinių frankofonų vertėjų darbo 
praktikoje atsispindinčios kultūrinės transpozicijos tendencijos 
bendrame šiuolaikinės vertimo mokslo paradigmos kontekste. 
Tyrime nagrinėjama medžiaga lietuvių ir prancūzų kalbomis, 
analizuojamos keturios kultūrinių reikšmių rūšys: intertekstiniai 
vienetai, frazeologizmai, kultūrinės realijos ir deminutyvai. 
Tyrimas teikia naudingos informacijos dirbantiems vertėjams, 
redaktoriams, vertimo tyrėjams bei teoretikams, kultūrologams, 
literatūrologams, žodynų rengėjams ir studijuojantiesiems 
vertimų studijų programose.

45. Poškienė, Audronė
Kas yra diskursas
Mokomoji knyga 

Diktorė Jūratė Karazijaitė
Formatas DAISY
Orig. išl.  Technologija, 2007 
ISBN 9955-09-592-X

Knyga parašyta ir kaip vadovėlis, ir kaip tam tikri pamąstymai 
apie gana sudėtingą ir labai plačiai užsienio mokslininkų 
darbuose nagrinėtą reiškinį. Ji padės kiekvienam žmogui, kurį 
domina diskurso supratimas, Tiks ir dėstytojui, ir studentui. Be 
abejo, pirmiausia ji skiriama studentams, kurių išradingumas, 
samprotavimai ir mintys apie dalykus yra neišsenkantis diskurso 
ir diskurso analizės šaltinis.



GEOGRAFIJA 
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46. Avital-Juonytė, Živilė
Izraelis ir jo žmonės
Viena šalis. Daug veidų 

Diktorius Virgilijus Kubilius 
Formatas MP3
Trukmė 3 val. 10 min. / 2 val. 6 min.
Orig. išl. Aukso pieva, 2017 
ISBN 978-609-8105-41-4

Be Izraelio neegzistuotų visa judėjo-krikščioniškoji Vakarų 
civilizacija. Šalies visuomenė stebina žmonių ir kultūrų įvairove: 
čia sutiksite iš Europos kilusių žydų aškenazių ir Rytų žydų 
mizrachių, religingų ir pasauliečių, arabų ir drūzų. Knygoje taip 
pat susipažinsite su žydiška virtuve ir šventėmis, sužinosite apie 
įspūdingiausias šalies vietas ir gamtos stebuklus. 

47. Domkuvienė, Violeta
Marokas
Abipus Atlaso kalnų : kelionių apybraižos 

Diktorė Jūratė Karazijaitė 
Formatas MP3 
Trukmė 5 val. 30 min. / 3 val. 39 min. 
Orig. išl. Didakta, 2019 
ISBN 978-609-442-136-5

Autorė pasakoja itin vaizdingai ir gyvai. Rodos, knygos puslapiai 
skleidžia apelsinų, ambros bei prieskonių kvapą, o aplink 
šurmuliuoja prekeiviai. Čia rasite pasakojimus apie Maroko 
gyventojų papročius ir tradicijas bei įvairiausius patarimus, kur 
keliauti, ką pamatyti ir kaip bendrauti.

48. Fort, Matthew 
Vasara salose
Itališka odisėja

Diktorius Audrius Čaikauskas
Formatas MP3
Trukmė 10 val. 57 min. / 7 val. 15 min. 
Orig. išl. Vaga, 2019 
ISBN 978-5-415-02527-5

Garsaus britų rašytojo, maisto kritiko ir klajūno odisėja po Italijos 
salas – tikras kulinarijos ir kultūros vedlys, kuris paskolins 
idėjų keliaujantiems, juslingas ir spalvingas įkvėpimas visiems, 
norintiems išragauti gyvenimą.
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49. Jasiukevičius, Šarūnas 
Černobylis 
Pasaulis po trečiojo pasaulinio karo 

Diktorius Audrius Meška
Formatas MP3
Trukmė 7 val. 8 min. / 4 val. 45 min. 
Orig. išl. Alma littera, 2019 
ISBN 978-609-01-3874-8

Tokio plataus ir išsamaus požiūrio į Černobylio katastrofą dar 
nebuvo. Kviečiame pasižvalgyti po neįtikėtiną apokaliptinį pasaulį, 
kurio gelmės net ir po 30 metų slepia daugybę paslapčių. 

50. Kandrotas, Vytautas
Pažink Prancūziją 
Keliauk, ragauk, patirk

Diktorė Jūratė Karazijaitė
Formatas MP3
Trukmė 17 val. 2 min. / 11 val. 22 min.
Orig. išl.  Terra publica, 2019 
ISBN 978-609-473-138-9

Prancūzijos paveikslas atsiskleidžia per įsimintinas keliones, 
neprilygstamą gastronomiją ir asmenines patirtis – nuo 
užsieniečiams nesuprantamų keistenybių iki istorinių sąsajų su 
Lietuva. 

51. Lukoševičius, Olijardas
Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir kiti 
istoriški nutikimai
Diktorė Jūratė Karazijaitė
Formatas MP3 
Trukmė 11 val. 45 min. / 7 val. 49 min.
Orig. išl. Sofoklis, 2019 
ISBN 978-609-444-312-1

„Istoriją galima rašyti pradedant ne nuo prezidentų, Seimo, 
vyriausybių ir valdžios veiklos, o nuo paprastų žmonių – 
Žiežmarių miestelio gyventojų darbų. Autorius rašo žaismingai, 
pokštauja, supratingai pasišaipo ir iš geruolių, ir iš vagių, ir net 
baisių savanaudžių. Visiems skiria vienodai dėmesio, rašo trumpai 
ir aiškiai apie ano meto žmones, jų poelgius ir pastangas. Šitaip 
nušviečia kelių amžių Žiežmarių istoriją ir jos permainas. Knygoje 
kruopštus istorikas vykusiai ir smagiai pateikia ne vienus metus 
rinktą vertingą medžiagą iš archyvų, spaudos leidinių ir senolių 
atsiminimų.“ Prof. habil. dr. A. Eidintas
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52. Masionytė, Aistė
Portugalija 
Atrasti, mylėti, ilgėtis 

Diktorė Rūta Rainienė
Formatas MP3
Trukmė 14 val. 8 min. / 9 val. 25 min.
Orig. išl. Aukso pieva, 2020
ISBN 978-609-8105-48-3

Intriguojanti šalies istorija, portugalų charakterio ir kultūros 
ypatumai, bebaimiai keliautojai, ieškoję naujų kontinentų, ir 
įdomiausių vietų lankymas.

53. Rožinskienė, Rasa
Žalio turisto užrašai
Kuba: kelionė per save 

Diktorė Jūratė Karazijaitė 
Formatas MP3
Trukmė 6 val. 20 min. / 4 val. 13 min.
Orig. išl. Didakta, 2019
ISBN 978-609-442-138-9

Tai emocionalios bailiukės jausmų ir geografinių atradimų 
dienoraštis, iššūkis įsivaizduojamiems kompleksams, 
darboholizmo sukeltai vidinei tuštumai ir „senatviniam“ 
konformizmui. 

54. Šalna, Rytas 
Kia ora, Naujoji Zelandija 
Diktorius Rokas Simanavičius 
Formatas MP3
Trukmė 9 val. 53 min. / 6 val. 35 min.
Orig. išl. Didakta, 2020
ISBN 978-609-442-146-4

Maoriai – Naujosios Zelandijos tauta, kurios protėviai X–XIV 
amžiuje atsikėlė iš Centrinės Polinezijos. Ši gentis, kaip ir 
dauguma čiabuvių kolonizuotose šalyse, išgyveno sunkius laikus, 
jiems teko kovoti su diskriminacija bei rasizmu. Tačiau dabar 
maoriai yra neatsiejami nuo šalies gyvenimo.



ISTORIJA
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55. Jakavonis, Juozas 
Šalia mirties 
Diktorius Justinas Gapšys
Formatas MP3
Trukmė 6 val. 55 min. / 4 val. 37 min. 
Orig. išl. Naujasis lankas, 2005
ISBN 9955-03-270-7

Dzūkijos partizano pasakojimas apie tėviškę ant Merkio kranto 
Kasčiūnų kaime, apie senelius, tėvus ir kitus giminaičius 
lenkų okupacijos metais ir pokario Lietuvoje. Atsiminimai apie 
partizaninę kovą Merkinės apylinkėse, kančias, patirtas Merkinės, 
Varėnos ir Vilniaus saugume, Gulago lageriuose. Autoriaus ir 
jo kaimynų liudijimai apie gyvenimą sovietinėje Lietuvoje iki 
Atgimimo.

56. Kaziulionis, Vytautas 
Dainavos apygardos partizanų atminties 
paminklai
Diktorius Rimantas Pranckūnas 
Formatas MP3
Trukmė 7 val. 39 min. / 5 val. 4 min. 
Orig. išl. Varėna, 2007 
ISBN 9955-466-27-8

Lietuvos partizanų žūties aplinkybės Varėnos rajone sovietinės 
okupacijos metais, jų palaikų paieškos ir atminimo įamžinimas

57. Marganavičienė, Eleonora Violeta 
Slaptoji Vilniaus istorija 
Diktorius Rokas Simanavičius
Formatas MP3
Trukmė 4 val. 38 min. / 3 val. 7 min. 
Orig. išl. Obuolys, 2019
ISBN 978-609-484-002-9

Knygoje apie miestą kalbama lyg apie žmogų – gerą draugą, 
kurį myli ir puikiai pažįsti. Surinkusi daugybę medžiagos apie 
Vilniaus kūrimąsi, vystymąsi ir augimą, daug duomenų ir faktų 
apie gražiausius pastatus ir jų architektūrą, autorė padeda pažinti 
paslaptimis apipintas senųjų gatvių ir namų istorijas, pamirštas ir 
nutylėtas.
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58. Pappe, Ilan
10 mitų apie Izraelį 
Diktorius Rimantas Pranckūnas 
Formatas MP3
Trukmė 6 val. 27 min. / 4 val. 18 min. 
Orig. išl. Mintis, 2020
ISBN 978-5-417-01116-0
Knygą būtina perskaityti kiekvienam žmogui, kuris bent truputį 
domisi tarptautine politika. Savo kūrinyje autorius dėsto 
labiausiai paplitusius mitus apie Izraelį bei meistriškai juos 
kontraargumentuoja.

59. Venclova, Tomas 
Lietuvos istorija visiems T. 2 
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ISBN 978-5-417-01116-0

Antrajame tome dėstoma istorija nuo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės padalijimų iki atkurtos Nepriklausomybės 
įtvirtinimo 1991 m. žlugus SSRS. Autorius, visą gyvenimą 
domėjęsis istorija ir studijavęs istorinius įvykius, knygoje pateikia 
iškalbingų ir įdomių istorinių detalių, atvirai ir argumentuotai 
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ginčių net tarp istorikų.
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