
  

   XI laidos abiturientų dovana gimnazijos bibliotekai  

 Siekis atskleisti ir išryškinti bibliotekų privalumus bei skaitymo naudą 

paskatino LR Seimą 2016-uosius 

paskelbti Bibliotekų metais. 

 Mūsų gimnazijos biblioteka – 

jauki, moderni, turtinga, jos fondai 

nuolat papildomi naujausia  moksline, mokymo ir grožine literatūra. 

Mokiniai visada džiaugiasi, kad gimnazijos bibliotekos lentynose gali 

rasti įvairiausių knygų, o ypač tų, kurios yra pačios naujausios.   

Gimnaziją  baigusi XI  abiturientų laida nusprendė tęsti gražią tradiciją – 

dovanoti savo gimnazijos bibliotekai knygų.  

                                     DOVANA 

 

                 Ši nepaprasta istorija, parašyta remiantis filosofų ir geriausių šiuolaikinių 
psichologų bei mokslininkų įžvalgomis, paskatins susimąstyti apie gyvenimą, santykius su 
žmonėmis ir suteiks kasdienybei naujų spalvų. 

      Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) poezijos rinktinė. Apimanti 
ir atverianti autoriaus kūrybą nuo pirmosios knygos iki rinkinio, 
sudaryto iš po rašytojo mirties rastų eilėraščių. Marcinkevičiškai 
atpažįstama iš gimtosios istorijos, kultūros, kalbos, žmogaus santykio 
su laiku temų. Ir kartu – šiek tiek kitokia, nei anksčiau išleistos 
Justino Marcinkevičiaus rinktinės: daugiau dėmesio skirianti 
individualiai refleksijai, dažniau bylojanti ne dainuoti, o mąstyti ir 
matyti skirtomis intonacijomis, labiau atitinkanti filosofinės lyrikos 
kanoną. 

 

          Tai nuostabi, labai šviesi ir šiek tiek liūdna istorija apie draugystę, pirmąją meilę ir tai, 
kad gyvenime svarbiausia – liautis skaičiuoti dienas ir pradėti iš visų jėgų, iš visos širdies 
gyventi. 

               Jaudinantis, vaizdingas trileris, kuriame susiduria meilė 

ir revoliucija, į dvikovą stoja galia ir teisingumas. Iš karto 

sudominantis. Kupinas veiksmo. Toks, 

kad negali atsitraukti. 

  

    Romanas „Emma, pastoriaus duktė“ - 
tai keturių kartų istorija, kupina 
dramatiškų įvykių, likimus kreipiančių 
dažnai labai netikėta linkme. 

          Kas jis - tas berniukas, pravar-

džiuojamas Šarka? Meilės stygiaus skausmas, artumo, švel-

numo ilgesys, patyčios, nusivylimai, sielos ir kūno žaizdos, 

dvasinis ir fizinis alkis, alsus meilės troškulys - tai tikrovė 

vaiko, kuris stengiasi surasti savo vietą, įprasminti savo bu-

vimą ir neprarasti vilties. Roberto pavyzdys gali būti didelė 

paguoda visiems, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidū-

rusiems globos namuose, jog įmanoma susikurti tokį gyve-

nimą, kuriame skleistųsi šeima, tarpusavio meilė ir supratimas. 



                   

                                                                Argi nesugebėdami susitaikyti su praeitimi ir pervertindami praleistas 

progas, netampame panašūs į tuos paukščius, patikėjusius šiltu rudeniu?  

                    Meistriškai papasakotos istorijos apie mus. 

          Alvydo Šlepiko apsakymų rinkinį „Lietaus dievas 

ir kiti“ sudaro meistriškai pasakojamos provincijos 

miestelio istorijos, aprėpiančios žmonių nuopuolius, 

kasdienybės skaudulius ir šviesias vaiko svajones, gėrio 

daigus, pačios būties dėsnius. 

                         Kaip pasikeistų 

gyvenimas, jei atrastum ir 

ryžtumeisi įgyvendinti prieš 

daugybę metų sudarytą savo 

gyvenimo tikslų ir svajonių 

sąrašą? 

               Romanas „Pradingę klajojančiam smėlyje“ pasakoja apie 
XI–XII a. kuršių – drąsių jūrininkų ir plėšikų, laivų statytojų, 
amatininkų ir žemdirbių – gentį. Toji gentis gyveno Baltijos 
pajūryje, nuo Nemuno deltos iki Ventos vidurupio, plaukiojo Baltijos jūra ir siaubė 
buvusių šio krašto užkariautojų ir šeimininkų danų bei švedų vikingų gyvenamas 
teritorijas. Ne veltui Jutlandijos (Danijos) pakrančių bažnyčiose danų vikingai meldėsi 
„Dieve, saugok mus nuo kuršių.“ Romano veiksmas plėtojamas trijose vakarinėse kuršių 
žemėse: Pilsote, Mėguvoje ir Duvzarėje. Šių žemių valdovų – konungų – gyvenimas ir 
veikla susipynę į sudėtingą rezginį. Šalia laisvųjų žmonių čia gyvuoja vergvaldystė, 
nesvetima ir daugpatystė bei nesantuokiniai santykiai, o viename iš pagrindinių 
Mėguvos žemės centrų – Palangoje ir jos uoste – įsisiūbuoja 
dramatiški įvykiai. 

      Nepamirštama kelionė po XI amžiaus pasaulį: nuo viduramžių tamsybėse  

skendinčios Europos iki šeicho rūmų prabanga tviskančios Persijos ir spalvingosios 

Indijos. Karų ir inkvizicijos purtomas krikščioniškas pasaulis, mokslo ir kultūros 

pakilimo metais gyvenantys musulmonų kraštai ir vietos po saule ieškantys amžini 

klajokliai žydai. Knygoje mainosi žemynai ir kraštovaizdis, susiduria tamsiausi 

prietarai ir šviesiausios mintys, o paskui savo svajonę keliaujančių veikėjų laukia 

gausybė likimo vingių, nuotykių, atradimų ir, žinoma, meilė. 

IR TAI DAR NE VISKAS... 

SKAITYKITE... 

C.W.GORTNER. KOTRYNOS MEDIČI IŠPAŽINTIS 

DAVID MITCHELL. SLEIDO NAMAS 

HANANH KENT. PASKUTINĖS APEIGOS 

PAULO COELHO. SVETIMAUTOJA 

JAN McEVAN. VAIKO GEROVĖ 

VALENTINA ŠEREIKIENĖ. TĖVO STANISLOVO SAULĖ 

LORNA BYRNE. MEILĖ KILUSI IŠ DANGAUS 

ROSANNA LEY. PASLAPČIŲ ĮLANKA 
 

PROTINGI ŽMONĖS SAKĖ.... 
„Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas.“ (G. Leibnicas) 

 „Visos geros knygos panašios tuo, kad būtinai sukelia skaitytojo 

norą galvoti apie tai, kas teisinga, gražu, naudinga žmonėms.“ (N. 

Černyševskis)                                                                              
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                                                  BŪK PROTINGAS IR TU... SKAITYK... 

 


