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Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams / Sam Kaner. - Vilnius, 2018.  

Grupinio sprendimų priėmimo vadovas falisitatoriams“ – vertinga knyga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą 

grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma 

priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti 

pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti 

grupinio darbo įgūdžius.  

Svetimas / Albert Camus. - Vilnius, 2018.  

Albert'o Camus romanas Svetimas (1942) rašytojui pelnė pasaulinį pripažinimą. Pagrindinio veikėjo Merso santykis su supančiu pasauliu pažeidžia 

visuomenės taisykles ir paverčia jį „svetimu". Tai knyga apie neįveikiamą individo vienatvę inertiško abejingumo, absurdo akivaizdoje. 

Karalienė Bona / Valentina Zeitler. - Vilnius, 2012.  

„Karalienė Bona“- pirmasis autorės istorinis romanas. Jis mus nukelia į tolimą XVI amžiaus Italiją, Lenkiją ir Lietuvą. Tačiau romane svarbiausia 

ne įvykių chronologija, bet Nežinomosios- moters, atkeliavusios iš tolimo saulėto krašto, gyvenimas ir tragiškas likimas. Ji yra pagrindinė romano 

veikėja ir įvykių liudininkė. Du Nežinomosios gyvenimai- romantiška ir idealizuota jaunystė Italijoje ir skaudūs, kupini nusivylimų ir prarastų 

iliuzijų metai svetimame krašte- intriguojanti šio romano gija. 

Didysis kunigaikštis Švitrigaila – nepaklusnus vasalas ar avantiūristas / Valentina Zeitler. - Vilnius, 2015.  

”Didysis kunigaikštis Švitrigaila. Nepaklusnus vasalas ar avantiūristas?“ – Lietuvos diplomatės Valentinos Zeitler ketvirtas istorinis romanas 

grąžina skaitytoją į sudėtingą viduramžių laikotarpį Lietuvoje, kai šalies būtį temdė arši didikų kova dėl valdžios.  

Autorė atskleidžia ne tik sudėtingus pagrindinio veikėjo ir jo amžininkų tarpusavio santykius, charakterius, ištikimą draugystę, bet ir visą gyvenimą 

didįjį kunigaikštį lydėjusias išdavystes, klastą ir niekšybes. Autentiškų istorinių faktų apie Švitrigailą autorė turėjo progos surinkti dirbdama 

Lietuvos ambasadoje Ukrainoje, bendraudama su Ukrainos istorikais, tyrinėdama archyvus. Romanas „Didysis kunigaikštis Švitrigaila. 

Nepaklusnus vasalas ar avantiūristas?“ įdomus tuo, kad autorė neperša savo nuomonės ir kviečia skaitytoją kartu ieškoti atsakymo į klausimą, kas 

buvo Švitrigaila – nepaklusnus vasalas, avantiūristas ar žmogus, neradęs savo vietos politiniame to meto gyvenime. 

Kvėpavimas į marmurą / Laura Sintija Černiauskaitė. - Vilnius, 2018.  

Knyga apie skaudžią vienatvės dramą, apie šeimą, apie vyrą ir moterį, apie ilgesį to, ko žmogus  žmogui negali suteikti, o tik prižadina ir paaitrina, 

apie neišnaudotą artumą, apie širdies švelnumą ir naštą – apie gyvenimą, apie kažką iš žemės ir šviesos... 

Iš Radvilų giminės istorijos / Deimantas Karvelis. - Vilnius, 2015.  

Monografijoje socialinės komunikacijos aspektu nagrinėjama 1547-1655 m. privačios Radvilų giminės valdos Biržų kunigaikštystės visuomenės 

istorija. Tyrimas novatoriškas ne tik problematika, bet ir į mokslo apyvartą įvedamų naujų archyvinių šaltinių gausa. Lokalinės visuomenės ryšiai 

atskleidžiami per atskirų socialinių grupių (bajorų, miestiečių, valstiečių, dvasininkų, tautinės ir religinės mažumų) rekonstrukciją ir analizuojant 

nagrinėjamojo laikotarpio visuomenės bendravimo centrus (dvarą, bažnyčią, pilį, karčemą, mokyklą). 

Draugo laiškai / [iliustracijų autorė Neringa Matačiūtė]. - Vilnius, 2018.  

Knygoje aptariamos įvairios temos: draugystė, meilė, santykiai šeimoje, netektys, krizė, taip pat kitos gyvenimiškos problemos ir natūralūs, 

žmogiški jausmai, kuriuos ne visada lengva ištverti vienam, nesulaukiant artimųjų ar specialistų, pagalbos. Tikimės, kad rūpestingai parengti 

savanorių atsakymai padės vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems, kuriuos kamuoja panašios problemos. 
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