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BIBLIOGRAFIJA IR BIBLIOGRAFINĖS PRIEMONĖS. KATALOGAI 
  

Aldona Paulauskienė : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra ; [2000 m. Salomėjos Peciulkienės sudarytą rodyklę 
papildė Rita Kivilšienė ir Jūratė Zvėgienė]. – 2-asis papild. leid.. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. – 119, [1] p. : 
portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-07-0449-3 

 
 BIBLIOTEKININKYSTĖ 

  
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka : tęstinis mokslo darbų leidinys / atsakomoji redaktorė Daiva 

Narbutienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISSN 1648-9772 (klaidingas) 
T. 9. – 2020. – 263, [1] p. : iliustr., faks., portr. 

 
Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja / Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; 

sudarytoja Zita Sinkevičienė. – [Kaunas] : [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga], 2006-    . 
D. 4. – 2021. – 525 p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-8259-05-6 
 

 SERIALINIAI (TĘSTINIAI) LEIDINIAI. PERIODIKA 
  

Antrininkas su Galatėja : [pastatomas] menininko kalendorius, 2021 / Nijolė Simona Pukinskaitė, Ramūnas 
Čeponis ; [sudarytoja Nijolė Simona Pukinskaitė]. – [Vilnius] : Dailės artelė, [2021]. – [16] lap. : iliustr.. – ISBN 978-609-
95469-6-4 

 
Sodo dienoraštis : darbai pagal Mėnulį. – Vilnius : [Katikauga], 2004-    . 
2021 metams. – Vilnius : Birada, 2020. – 160 p. : iliustr.. – Tiražas 21 500 egz.. – ISBN 978-609-8291-01-8 
 
Šeimos kalendorius, 2021 : Jūsų kasdieninis pagalbininkas ir patarėjas buities klausimais / [sudarė Ernesta 

Rilienė]. – Vilnius : Alma littera, [2020]. – 415, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4238-7 (įr.) 
 

 ORGANIZACIJOS IR KITI SUSIVIENIJIMAI 
  

Nevyriausybinės organizacijos: teorija ir praktika : vadovėlis / Eglė Butkevičienė, Milda Perminienė, Eglė 
Vaidelytė ; [recenzentai Saulius Nefas, Irena Leliūgienė] ; [Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakultetas]. – Kaunas : Technologija, 2021. – 195, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 20 egz.. – ISBN 978-
609-02-1723-8 (įr.) 

 
 MUZIEJAI. NUOLATINĖS EKSPOZICIJOS, PARODOS 

  
Jūros istorijos = Sea stories : [Lietuvos jūrų muziejaus gidas] / [tekstų autorė Kristina Sadauskienė] ; [vertėja 

Julija Gulbinovič]. – [Klaipėda] : Lietuvos jūrų muziejus, [2020]. – 315, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8295-00-9 
 
Valdovų rūmų muziejaus leidiniai / [parengė Laima Kunickytė, Živilė Mikailienė]. – Vilnius : Nacionalinis muziejus 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, [2018]-    . 
2021. – 2021. – 35, [1] p. : faks. 
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 FILOSOFIJA. PSICHOLOGIJA 
  

Apie tikrovę : [straipsnių rinkinys] / Tiziana Andina, Ruslanas Baranovas, Dario Cecchi ... [et al.] ; sudarė 
Kristupas Sabolius ; [vertėjai Laurynas Adomaitis, Ruslanas Baranovas, Dainius Būrė ... [et al.] ; [recenzentai Gintautas 
Mažeikis, Audronė Žukauskaitė]. – [Vilnius] : Lapas, [2021]. – 477, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-
8198-34-8 

 
Intelekto struktūros testas 2000 R : I-S-T 2000 R : testo vadovas / Detlev Liepmann, André Beauducel, Burkhard 

Brocke, Rudolf Amthauer ; lietuviška adaptacija: Gražina Gintilienė, Dalia Bagdžiūnienė, Kęstutis Dragūnevičius, Irena 
Žukauskaitė ; [vertėja Dalia Bukauskaitė]. – 2-asis papild. ir patiksl. leid.. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
[2019]. – 139, [1] p. : graf.. – ISBN 978-609-07-0378-6 

 
Kakė Makė tėvams : [praktiniai psichologės patarimai] / Asta Blandė ; [iliustravo Lina Žutautė]. – Vilnius : Alma 

littera, 2021. – 50, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-4491-6 (įr.) 
 
Mano laikas – tu : mintys, leidžiančios kiekvienam pasijusti geresniu žmogumi / Benas Lyris ; sudarė Simona 

Krasauskienė. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 143, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-01-3793-2 (įr.) 
 
Meškiukas už stiklo : nevaisingumo užrašai / Anna Vinkovskienė. – Vilnius : [A. Vinkovskienė], 2020. – 134 p.. – 

Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-475-609-2 
 

 RELIGIJA. TEOLOGIJA 
  

Dieviškoji istorija / Madhusudanas Naidu. – Grineidžiai, Tauragės r. : Sai Prema, 2019-    . 
D. 2, Gyvenant dėl Dievo. – 2020. – 376 p., [17] iliustr. lap. : iliustr.. – ISBN 978-609-96003-8-3 
 
Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos / [parengė Rita Šepetytė] ; [recenzavo Birutė 

Jasiūnaitė ir Giedrius Subačius]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020. – 815, [1] p. : faks. + 1 garso diskas (CD). – 
Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-411-278-2 (įr.) 

 
Šri Satja Sai Uvača : Bhagavanas Šri Satja Sai Baba subtiliajame kūne : dieviškosios kalbos. – Grineidžiai, Tauragės r. : 

Sai Prema, 2017-    . 
T. 8 : 2015 m. kovas–balandis. – 2020. – 273 p., [13] iliustr. lap. : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-96003-9-0 
 
Trokštu būti Tavo žodžiu : metai su Dievo tarnaite Chiara Lubich : [kalendorius]. – Vilnius : Fokoliarų judėjimas 

Lietuvoje, 2020. – [187] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-95063-3-3 
 

 SOCIALINIAI MOKSLAI 
  

Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos [Elektroninis išteklius] = Theory and practice: student insights : 
tarptautinė studentų konferencija / Kolpingo kolegija. – Kaunas : [Kolpingo kolegija], [2019-2020]. – ISSN 2335-2086 

[2019] : 2019 11 14. – [2019]. – 1 pdf failas (287 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/01/LEIDINYS_2019-11-14.pdf 
[2020] : 2020 11 19. – [2020]. – 1 pdf failas (306 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2021/02/Studentu-

LEIDINYS__2020-11-19.pdf 
 

 STATISTIKA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA 
  

Lietuva 2120 : laiko kapsulė: utopijos ir distopijos / Eglė Markevičiūtė ; [iliustracijos: Milda Keršulytė] ; Benedikto 
Gylio paramos fondas. – [Vilnius] : Lapas, [2020]. – 453, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8198-29-4 (įr.) 

 
 POLITIKA 

  
Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai : XXII konferencijos pranešimai [2020, Panevėžys] : 

konferencija skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui / Panevėžio kraštotyros muziejus ; [sudarytojai 
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Donatas Juzėnas, Rasa Stružienė]. – Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2020. – 151 p. : iliustr., portr.. – ISBN 
978-609-407-015-0 

 
 EKONOMIKA. EKONOMIKOS MOKSLAI 

  
Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai ekonomikos šoko kontekste: Lietuvos atvejis : mokslo studija / Vaida 

Pilinkienė, Alina Stundžienė, Evaldas Stankevičius, Andrius Grybauskas ; [recenzentai Violeta Pukelienė, Algita 
Miečinskienė] ; [Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas]. – Kaunas : Technologija, 2020. – 
172, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 60 egz.. – ISBN 978-609-02-1715-3 

 
Tvaraus ūkininkavimo metodika [Elektroninis išteklius] : parengta įgyvendinant projektą „Efektyvus ūkio 

valdymas“ (Nr. 35BV-KV-17-1-03767-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ / Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, UAB „ART21“ ; metodikos rengėjai I. Kriščiukaitienė, A. Galnaitytė, V. Namiotko ... [et al.]. – 
Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2020. – 1 pdf failas (95 p.) : iliustr., diagr.. – ISBN 978-9955-481-73-7 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=tvaraus_ukininkavimo 
 

 TEISĖ. TEISĖS MOKSLAI 
  

Ką svarbu žinoti prieš kreipiantis į Konstitucinį Teismą? [Elektroninis išteklius] / parengė Ingrida Danėlienė, Airė 
Keturakienė. – Vilnius : [Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas], 2019. – 1 pdf failas (27 p.) : iliustr.. – ISBN 978-
9955-688-45-7 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=ka_svarbu_zinoti_pri 
 
Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt : pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai / Regina 

Gytė Narušienė. – Vilnius : Mažoji leidykla, 2020. – 163, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-
8218-08-4 (įr.) 

 
Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui pateiktų individualių konstitucinių skundų priimtinumo apžvalga 

[Elektroninis išteklius] : 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.. – Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, 2020. – 1 pdf failas (84 p.) : iliustr.. – ISBN 978-9955-688-50-1 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=lietuvos_respublikos_6 
 
Oficialioji konstitucinė doktrina [Elektroninis išteklius] : svarbiausios nuostatos, 1993–2020 / Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis Teismas ; atsakingieji redaktoriai Airė Keturakienė, Vaidas Lubauskas, Vytautas Sinkevičius, 
Dainius Žalimas. – Vilnius : Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2020. – 1 pdf failas (1010 p.). – ISBN 978-9955-
688-48-8 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=oficialioji_konstitu 
 

 VALSTYBĖS ADMINISTRACINIS VALDYMAS. KARYBA 
  

LSSR KGB versus Lithuania / Kristina Burinskaitė ; [translated by Andrius Valaitis] ; [reviewed by Arūnas Bubnys 
and Algirdas Jakubčionis]. – Vilnius : Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2020. – 215, [1] p. : 
iliustr., diagr., faks., portr., schem.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8298-01-7 

 
 ŠVIETIMAS. MOKYMAS. UGDYMAS. LAISVALAIKIS 

  
Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė 

kiekvienam mokiniui“ [Elektroninis išteklius] = Erasmus+ KA2 strategic partnership project’s “Effective international 
partnership: success for every student” training (learning) measure for educators and parents : metodinė medžiaga 
mokytojams, mokinių tėvams / rengėjas Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. – Kaunas : [Vitae Litera], 2019. – 1 pdf 
failas (354 p.) : iliustr., schem.. – ISBN 978-609-454-427-9 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą. 
 
Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė 

kiekvienam mokiniui” ugdymo priemonė mokiniams [Elektroninis išteklius] = Erasmus+ KA2 strategic partnership 
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project’s “Effective international partnership: success for every student” educational (learing) measure for students / 
parengėjas Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. – Kaunas : [Vitae Litera], 2019. – 1 pdf failas (246 p.) : iliustr., 
schem.. – ISBN 978-609-454-429-3 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą. 
 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas: situacija ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : 

mokslo straipsnių leidinys / Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra ; sudarytoja Sigita 
Saulėnienė. – Kaunas : Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2020. – 1 pdf failas (90 p.) : iliustr., diagr., schem.. – 
ISBN 978-9955-27-574-9 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą. 
 
Media literacy competence tool kit for young people: impact assessment [Elektroninis išteklius] : Media Lab for 

bridging cross-border gaps : Media Lab Erasmus+ KA2 Project No. 2018-1-LT02-KA205-005715 / editor in chief Danuta 
Szejnicka. – [Vilnius] : [National Agency for Education], [2020]. – 1 pdf failas (77 p.) : iliustr., schem.. – ISBN 978-609-
8275-04-9 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=tool-kit_for_impact_ 
 
Mokslas ir studijos, 2019 [Elektroninis išteklius] : studentų tiriamųjų darbų konferencijos pranešimų santraukų 

leidinys : 2019 m. balandžio 11 d., Kaunas / Kauno kolegija, Medicinos fakultetas ; sudarė Lijana Navickienė ; 
recenzavo Rasa Tamulienė, Lijana Navickienė, Viktorija Piščalkienė ... [et al.]. – [Kaunas] : Kauno kolegijos Reklamos ir 
medijų centras, 2019. – 1 pdf failas (54 p.) : schem.. – ISBN 978-9955-27-563-3 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
 
Moksliniai tyrimai [Elektroninis išteklius] : ataskaita / Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Kauno 

technologijos universitetas, 2020. – ISSN 2351-7220 
2019 / sudarytojai Violeta Grigienė, Adriana Kviklienė, Vilma Karoblienė … [et al.]. – 2020. – 1 pdf failas (457 p.) : 

iliustr. 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/item.php?item=moksliniai_tyrimai_2019_00_00.pdf&type=date 
 
Problems of education in the 21st century / Scientia Socialis, Scientific Methodical Center “Scientia Educologica” ; 

editors-in-chief Agnaldo Arroio, Vincentas Lamanauskas. – Šiauliai : Scientia Socialis : Scientific Methodical Center 
“Scientia Educologica”, 2020. – ISSN 1822-7864 

Vol. 78, no. 6A (2020) / compiler Vincentas Lamanauskas. – 2020. – P. 1061-1141 : iliustr.. – Tiražas 80 egz. 
 
Profesijos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos [Elektroninis išteklius] : metodinė 

priemonė / Lijana Navickienė, Rasa Tamulienė, Rasa Volskienė ... [et al.] ; recenzavo Nijolė Savickienė, Lina 
Kaminskienė ; Kauno kolegija, Medicinos fakultetas. – 3-iasis leid.. – Kaunas : Kauno kolegijos Medicinos fakultetas [i.e. 
Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras], 2019. – 1 pdf failas  (40 p.) : diagr., schem.. – ISBN 978-9955-27-570-1 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
 
Students’ consultancy. An international perspective [Elektroninis išteklius] : a guidebook for operating, 

implementing and managing students’ consultancy live projects : KA2 strategic partnership project “Experiential live 
project enhancement” – ELPE, No. 2017-1-LT01-KA203-035275 / Eva Holmberg, Susan Moulding, Federica Montaguti ... [et al]. – 
[Utena] : [Utena College], [2019]. – 1 pdf failas (156 p.) : iliustr., portr.. – ISBN 978-609-96091-0-2 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=students_consultancy 
 
Studentų taikomieji tyrimai [Elektroninis išteklius] : respublikinės studentų konferencijos, skirtos Marijampolės 

kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui, 2019 m. gegužės 7 d. straipsnių rinkinys / 
Marijampolės kolegija ; sudarytojai Odeta Gluoksnytė, Romalda Kasiliauskienė, Kęstutis Traškevičius. – Marijampolė : 
[Marijampolės kolegija], 2019. – 1 pdf failas (131 p.) : iliustr., diagr., schem.. – ISBN 978-9955-645-76-4 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=studentu_taikomieji_ 
 
Studijų rašto darbų metodiniai nurodymai [Elektroninis išteklius] : metodinė priemonė / A. Arminienė, Z. 

Damalakienė, A. Didjurgienė ... [et al.] ; recenzentė Lina Šarlauskienė ; Kauno kolegija, Verslo fakultetas. – Kaunas : 
[Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras], 2019. – 1 pdf failas (52 p.). – ISBN 978-9955-27-558-9 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
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Veiklos ataskaita [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. – Kaunas : Kauno technologijos 
universitetas, [2019-2020]. – ISSN 2538-6840 

2018. – [2019]. – 1 pdf failas (36 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/item.php?item=kauno_technologijos__6_2018_00_00.pdf&type=date 
2019. – [2020]. – 1 pdf failas (32 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/item.php?item=kauno_technologijos__6_2019_00_00.pdf&type=date 
 

 MATEMATIKA. GAMTOS MOKSLAI 
  

Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 13-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2020 m. gruodžio 4 d. 
[Vilnius] : [pranešimų santraukos] / [Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Gamtos 
tyrimų centras] ; [sudarė Jadvyga Olechnovičienė ir Vaidutis Kučinskas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2020. – 
52 p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-08-079-4 

 
Biologijos pasitikrinamieji testai 10 klasei / Margarita Purlienė, Inga Viltrakienė. – Kaunas : Šviesa, 2021. – 75, [1] p. : 

iliustr.. – (Korepetitorius, ISSN 2669-0098). – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-5-430-07060-1 
 
Biržų krašto geomorfologiniai ypatumai, geologinė sandara ir mineralinės žaliavos / Augustinas Linčius, Vytautas 

Narbutas ; [recenzavo Valentinas Baltrūnas] ; Lietuvos geologų sąjunga, Geologijos akiračiai. – Vilnius : Geologijos 
akiračiai, 2021. – 79, [1] p. : iliustr., portr., žml.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-96214-1-8 

 
Gyvūnų fiziologė Alina Irena Šveistytė : gyvenimo kelias, bibliografija / [sudarytojas Algimantas Jakimavičius] ; 

[bibliografijos rodyklės sudarytoja Sigita Dagienė]. – Vilnius : Baltijos kopija, 2021. – 92, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – 
Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-417-202-1 

 
Kartografinio redagavimo pagrindai [Elektroninis išteklius] : mokymosi priemonė / Ilona Urbanavičienė, Valdas 

Urbanavičius ; recenzavo Donatas Rekus ; Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos katedra. – 
Kaunas : Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2020. – 1 pdf  failas (64 p.) : iliustr., schem., žml.. – ISBN 978-
9955-27-573-2 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
 

 MEDICINA 
  

Abstract book [Elektroninis išteklius] : International Congres “Brain, heart & kidney, 2020”, October 22–24, 
2020, Vilnius. – [Vilnius] : Lithuanian Neurologists Association, [2020]. – 1 pdf failas (70 p.) : iliustr., portr.. – ISBN 978-
609-96185-0-0 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
 
Ankstyvoji pagalba vaikams, turintiems klausos sutrikimų : rekomendacijos sistemai Lietuvoje tobulinti : 

ekspertinis darbas / Daumantas Stumbrys, Jekaterina Byčkova, Jurga Mataitytė-Diržienė, Eugenijus Lesinskas ; 
[recenzavo Albinas Bagdonas, Vilma Beleškienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 39, [1] p. : diagr.. – 
ISBN 978-609-07-0310-6 

 
Judesių mokslas / Albertas Skurvydas. – 3-iasis papild. leid.. – Kaunas : Vitae Litera : Lietuvos sporto 

universitetas, 2020. – 2 d.. – ISBN 978-609-454-503-0 (įr.) 
D. 1, Griaučių raumenys, valdymas, mokymas, reabilitacija. – 2020. – 565, [1] p. : iliustr., graf., schem.. – Tiražas 

1000 egz.. – ISBN 978-609-454-504-7 
D. 2, Pratimai, mityba, sportas. – 2020. – 451, [1] p. : iliustr., graf.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-454-505-4 
 
Ką verta žinoti sergantiesiems plaučių vėžiu? : informacija pacientams : knygelė skirta padėti rasti atsakymus į 

klausimus, susijusius su plaučių vėžiu / Jurgita Matulionė, Marius Žemaitis. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – 47, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-454-498-9 

 
Sporto fiziologijos ir mitybos pagrindai : mokomoji knyga biomedicinos studijų programų studentams ir 

gydytojams rezidentams : metodiniai nurodymai sporto medicinos gydytojams, gydytojams dietologams, visuomenės 
sveikatos specialistams / Marius Baranauskas, Valerija Jablonskienė, Jonas Algis Abaravičius, Rimantas Stukas ; Vilniaus 

http://www.lnb.lt/
mailto:biblio@lnb.lt
http://eia.libis.lt/item.php?item=kauno_technologijos__6_2018_00_00.pdf&type=date
http://eia.libis.lt/item.php?item=kauno_technologijos__6_2019_00_00.pdf&type=date
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universitetas, Medicinos fakultetas, Biomedicinos mokslų institutas, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir 
laboratorinės medicinos katedra, Sveikatos mokslų institutas, Visuomenės sveikatos katedra ; [recenzavo Kazys 
Milašius, Roma Bartkevičiūtė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. – 199, [1] p. : iliustr., diagr.. – Tiražas 200 
egz.. – ISBN 978-609-07-0578-0 

 
Visuomenės sveikata gerovės valstybei [Elektroninis išteklius] : IV nacionalinė visuomenės sveikatos 

konferencija, skirta Visuomenės sveikatos fakulteto veiklos 25-mečiui paminėti, 2019 m. gruodžio 4 d. [Kaunas] : 
konferencijos tezių knyga / sudarytojai Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Vilma Jasiukaitienė ... [et al.]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai], [2019]. – 1 pdf failas (33 p.). – ISBN 978-9955-15-
633-8 

Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą.  
 
Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos laboratoriniai darbai : mokomoji priemonė / Osvaldas Rukšėnas, Ramunė 

Grikšienė, Ramūnas Grigonis, Rolandas Stonkus. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 79, [1] p. : iliustr., 
diagr.. – Tiražas 30 egz. – ISBN 978-609-07-0226-0 

 
Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos laboratorinių darbų sąsiuvinis : mokomoji priemonė / Osvaldas Rukšėnas, 

Ramunė Grikšienė, Ramūnas Grigonis, Rolandas Stonkus. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 39, [1] p.. – 
Tiražas 370 egz. – ISBN 978-609-07-0228-4 

 
Настройка тела : приятная жизнь без лекарств / Шмуэль Тац в соавторстве с Ингой Люткявичене ; 

[перевод с литовского: Виталий Асовский]. – Вильнюс : Mažoji leidykla, 2021. – 259, [12] p. : iliustr., faks., portr.. – 
Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8218-12-1 

 
 INŽINERIJA. TECHNIKA APSKRITAI 

  
Įvairūs tiltai, tuneliai, keltai Lietuvoje, 1903–1945 / Petras Kaminskas. – Kaunas : [Spaudos praktika] ; [Šiauliai] : 

P. Kaminskas, 2021. – 163, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 40 egz.. – ISBN 978-9955-402-41-1 (įr.) 
 

 ĮMONIŲ VALDYMAS. GAMYBOS, PREKYBOS IR TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS 
  

Development of higher education in the transport sector seeking to increase maritime, land and air 
transportation impact on country’s economics [Elektroninis išteklius] : International Scientific Practical Conference, 
January 21, 2021, Klaipeda : collection of Conference thesis : international postgraduate practical internship 
programme “Development of innovation in higher education of the transport field in European higher education area” / 
Lithuanian Maritime Academy. – [Klaipėda] : [Lithuanian Maritime Academy], [2021]. – 1 pdf failas (19 p.). – ISBN 978-
609-8160-26-0 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=development_of_highe 
 
Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle [Elektroninis išteklius] = Challenges and social responsibility in business : 

tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kolpingo kolegija. – Kaunas : Kolpingo kolegija, 
2019-2020.– ISSN 2029-7130 (klaidingas) 

[2019]. – 2019. – 1 pdf failas (78 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: http://www.kolpingokolegija.lt/wp-

content/uploads/2019/10/Kolpingo_leidinys_2019_ISSN2029-7130.pdf 
[2020]. – 2020. – 1 pdf failas (62 p.) : iliustr. 
Prieiga per internetą: http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/06/Challenges-and-Social-

Responsibility-in-Business-Issukiai-ir-Socialine-....pdf 
 

 MENAS. FOTOGRAFIJA. ŽAIDIMAI. SPORTAS 
  

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki : [katalogas] / sudarė Neringa Markauskaitė, Birutė 
Railienė ; [vertė į anglų kalbą Justina Reštikaitė] ; [recenzavo Rūta Janonienė, Reda Griškaitė]. – Vilnius : Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – 175 p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-9986-498-83-4 (įr.) 

 
Didžiųjų Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas / Jane Jacobs ; [iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė]. – 

http://www.lnb.lt/
mailto:biblio@lnb.lt
http://eia.libis.lt/show.php?item=development_of_highe
http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kolpingo_leidinys_2019_ISSN2029-7130.pdf
http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kolpingo_leidinys_2019_ISSN2029-7130.pdf
http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/06/Challenges-and-Social-Responsibility-in-Business-Issukiai-ir-Socialine-....pdf
http://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/06/Challenges-and-Social-Responsibility-in-Business-Issukiai-ir-Socialine-....pdf
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[Vilnius] : Lapas, [2020]. – 493, [1] p. : iliustr., portr.. – (Architekstai, ISSN 2669-0578). – Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-
609-8198-30-0 

 
Gražina Vitartaitė : Krekenavos regioninis parkas : tapyba. – [Vilnius] : [G. Vitartaitė] : Krekenavos regioninis 

parkas, 2020. – 31, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-475-646-7 
 
Kelionės: sustabdytos akimirkos : [albumas su eilėmis] / Audrius Mikeliūnas. – Panevėžys : Reklamos forma, 

2020. – 79, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 25 egz.. – ISBN 978-609-8104-75-2 
 
Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape architecture – the theoretical and 

practical aspects = Lʼarchitecture de paysage – les aspects théoriques et pratiques : mokslo darbų leidinys / 
Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), Klaipėdos 
universitetas (KU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ; sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva 
Deveikienė, Petras Grecevičius, Steponas Deveikis. – [Vilnius] : [Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė], 2020. – ISSN 
2669-2260 

2020, Nr. 1(5) : [leidinys skiriamas Lietuvos atkurtos nepriklausomybės 30-mečiui, LKAS veiklos 25-mečio 
sukakčiai, lietuvių ir latvių kraštovaizdžio architekto Alfonso Kiškio (1910–1994) 110-osioms gimimo metinėms, garsaus 
prancūzų kraštovaizdžio architekto, kūrusio ir Lietuvoje, Edouardʼo F. André (1840–1911) 180-osioms gimimo 
metinėms ir Kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programos Vilniaus Gedimino technikos universitete 
(VGTU) pradžiai pažymėti]. – 2020. – 240 p. : iliustr., faks., portr., žml.. – Tiražas 200 egz. 
 

Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai [Elektroninis išteklius] = Landscape architecture – the 
theoretical and practical aspects = Lʼarchitecture de paysage – les aspects théoriques et pratiques : mokslo darbų 
leidinys / Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), Klaipėdos 
universitetas (KU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ; sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva 
Deveikienė, Petras Grecevičius, Steponas Deveikis. – [Vilnius] : [Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė], 2020. – ISSN 
2669-2279 

2020, Nr. 1(5) : [leidinys skiriamas Lietuvos atkurtos nepriklausomybės 30-mečiui, LKAS veiklos 25-mečio 
sukakčiai, lietuvių ir latvių kraštovaizdžio architekto Alfonso Kiškio (1910–1994) 110-osioms gimimo metinėms, garsaus 
prancūzų kraštovaizdžio architekto, kūrusio ir Lietuvoje, Edouardʼo F. André (1840–1911) 180-osioms gimimo 
metinėms ir Kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programos Vilniaus Gedimino technikos universitete 
(VGTU) pradžiai pažymėti]. – 2020. – 1 pdf failas (241 p.) : iliustr., faks., portr., žml. 

Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/item.php?item=krastovaizdzio_archi_2_2020_01(05).pdf&type=issue 
 
Kraštovaizdžio atodangos MMXX = Affleurements du paysage MMXX : kraštovaizdžio, kraštovaizdžio 

architektūros ir urbanistikos 2020 metų užrašai : meniniai vaizdai ir tekstai / [parengė Edouardʼo François André klubas 
Lietuvoje] ; [sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis]. – [Vilnius] : Edouardʼo François 
André klubas Lietuvoje, 2020. – 218, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-95221-9-7 

 
Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose. – Vilnius : 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2020. – 2 kn.. – ISBN 978-609-8071-54-2 (įr.) 
Kn. 1, Brolystė ir vienybė : mokslo monografija / Gaila Kirdienė ; [recenzentai Laimutė Baluodė, Alvydas Butkus]. – 

2020. – 199, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr.. – ISBN 978-609-8071-55-9 
Kn. 2, Vorkutos dainos : mokslo straipsniai, komentuotas Rečlage, Vorkutoje, [Janio Lycyčio] užrašytų lietuvių 

liaudies dainų rinktinės faksimilinis leidimas, dainų įrašų kompaktinė plokštelė / sudarė Gaila Kirdienė ; parengė Daiva 
Vyčinienė ; [recenzentai Laimutė Baluodė, Alvydas Butkus]. – 2020. – 191, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr. + 1 garso 
diskas (CD). – ISBN 978-609-8071-56-6 

 
Medis Lietuvos kraštovaizdyje : moksliniai, publicistiniai ir meniniai tekstai : skiriama žymaus Lietuvos 

dendrologo Leono Čibiro (1921–1992) šimtosioms gimimo metinėms / [Julius Bačkaitis, Remigijus Bakys, Steponas 
Deveikis ... [et al.] ; [sudarytojas Steponas Deveikis] ; [Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė]. – Vilnius : 
Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė, 2020. – 176 p. : iliustr., žml.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-96195-0-7 

 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos dailės galerijos katalogas. – Panevėžys : Reklamos forma, 2020. – 47, [1] p. : 

iliustr., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-8104-76-9 
 

http://www.lnb.lt/
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Porinčius : lietuvių sceniniai šokiai / [sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė] ; [brėžiniai Snieguolės Einikytės]. – 
Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2020. – 280 p. : brėž., nat.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8166-16-3 

 
Tradiciniai žaidimai, rateliai ir šokiai jaunimui / [sudarytoja Audronė Vakarinienė]. – Vilnius : Lietuvos 

nacionalinis kultūros centras, 2020-    . – ISBN 978-609-8166-14-9 
Kn. 1, Tradiciniai žaidimai. – 2020. – 230 p. : nat.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8166-15-6 
 

 KALBA. KALBOTYRA 
 

Acta linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas ; vyriausioji redaktorė Grasilda Blažienė. – Vilnius : Lietuvių 
kalbos institutas, 2020. – ISSN 1648-4444 

[T.] 83. – 2020. – 383, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 150 egz. 
 

Iš kur jie? : pasakojimas apie žodžių kilmę : mokslinis žinynas / Algirdas Sabaliauskas ; [iliustracijos: Silva 
Jankauskaitė] ; Lietuvių kalbos institutas. – 2-asis patiksl. leid.. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020. – 474, [1] p. : 
iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-411-276-8 (įr.) 

 
Lietuvių kalbos variantai : tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos : kolektyvinė 

monografija / Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Brazaitienė ; [recenzentės Dalia 
Pakalniškienė, Ineta Dabašinskienė] ;Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
2020. – 347, [1] p. : diagr., graf., žml.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-07-0570-4 (įr.) 

 
Pasikalbėkime lietuviškai : trumpas lietuvių kalbos kursas pažengusiesiems / Rita Migauskienė. – Vilnius : 

Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 170, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz. 
 
Pietų žemaičiai raseiniškiai : mokomoji knyga / Lietuvių kalbos institutas ; sudarė Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, 

Vida Marcišauskaitė ; [recenzavo Dalia Pakalniškienė, Lina Murinienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020. – 
203, [1] p. : iliustr., faks., nat., portr., schem., žml. + 1 USB atmintinė. – (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai). – Tiražas 300 
egz.. – ISBN 978-609-411-272-0 (įr.) 

 
Šiaurės žemaičiai kretingiškiai : mokomoji knyga / Lietuvių kalbos institutas ; sudarė Jūratė Lubienė, Asta 

Leskauskaitė ; [recenzentai Juozas Pabrėža, Asta Balčiūnienė]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020. – 283, [1] p. : 
iliustr., faks., portr., schem., žml. + 1 USB atmintinė. – (Lietuvių kalbos tarmės mokyklai). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 
978-609-411-273-7 (įr.) 

 
Terminologija = Terminology = Терминология / Lietuvių kalbos institutas ; vyriausioji redaktorė Albina 

Auksoriūtė. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, [2020]. – ISSN 1392-267X 
[T.] 27. – [2020]. – 299, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 200 egz. 
 

 GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS 
  

Blogiukai / Aaron Blabey ; [iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė]. – Vilnius : Alma littera, [2020-2021]. – 4 d.. – (Įr.) 
D. 4, Zombiai kačiukai puola. – [2021]. – 139, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-4463-3 
 
H [Elektroninis išteklius] / Laura Demoi. – [Vilnius] : [L. Pamparaitė], [2021]. – 1 pdf failas (74 p.). – ISBN 978-

609-475-705-1 (ištaisytas). – ISBN 9786094757051 (klaidingas) 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=h_25 
 
Imperatorienė Sisi : romanas / Allison Pataki ; iš anglų kalbos vertė Dalia Zaikauskienė. – Vilnius : Alma littera, 

2021. – 508, [1] p. : žml.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3548-8 (įr.) 
 
Knygų vagilė : [romanas] / Markus Zusak ; iš anglų kalbos vertė Jurga Brastavičiūtė ir Aistė Kvedaraitė ; 

[panaudotos Trudy White iliustracijos]. – 2-asis patais. leid.. – Vilnius : Sofoklis, 2021. – 572, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 
1500 egz.. – ISBN 978-609-444-362-6 (įr.) 

Paukščiai sidabro altoriuj : [eilėraščiai] / Adelė Daukantaitė ; [iliustracijos – dailininkės Agnės Dragūnaitės]. – 
Kaunas : Vitae Litera, 2021. – 235, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-454-506-1 (įr.) 
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Slemas su ragais : kūrybos žurnalas / [iliustracijų autoriai Arnoldas Vydmantas, Juozas Petkevičius, Ieva Erlingė ... 
[et al.]. – Tauragė : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, [2020]. – 42 p. : iliustr.. – ISBN 978-609-96066-6-8 

 
Šokoladininkė : [romanas] / Jan Moran ; iš anglų kalbos vertė Astra Alba. – Vilnius : Sofoklis, 2021. – 383, [1] p.. – 

Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-361-9 (įr.) 
 
Tas : [romanas] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Jėrinaitė. – Patais. ir papild. leid.. – Vilnius : Alma 

littera, 2021. – 917, [2] p.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-01-3798-7 (įr.) 
 
Vieną kartą Šilaičių karalystėje… : tarptautinis almanachas-albumas / [idėjos autorė, sudarytoja ir redaktorė 

Danutė Ruseckaja]. – [Kaunas] : [Vitae Litera], [2020]. – 303, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-
454-496-5 (įr.) 

 
Žr.: Meilė : [romanas] / David Grossman ; iš hebrajų kalbos vertė Olga Lempert. – Vilnius : Sofoklis, 2021. – 575, [1] p.. – 

Tiražas 1500 egz.. – ISBN 978-609-444-363-3 (įr.) 
 
Весть : [стихи] / Олег Щербаков. – Vilnius : Mažoji leidykla, 2020. – 119, [1] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-

609-8218-11-4 
 

 GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI 
 

Brolių Grimų pasakos apie gyvūnus / iliustravo Marisa Vestita ; iš vokiečių kalbos vertė Indrė Klimkaitė. – Vilnius : 
Nieko rimto, 2021. – 86, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-441-719-1 (įr.) 

 
Findusas išsikrausto : [pasaka] / Sven Nordqvist ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė ; iliustracijos autoriaus. – 

2-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2021. – [27] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – ISBN 978-609-441-115-1 (įr.) 
 
Marijona stebuklų šalyje = Marijona in Wonderland / Raminta Lampsatytė ; iliustratorė Shlomit Yeshayahu. – 

Kaunas : Indigo print, 2020. – 31, 31, [10] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8078-55-8 
 
Vaikystės dalykėliai : augsi tol, kol būsi smalsus / [Kristina Chlastauskienė] ; [iliustratorė Rimantė Gilytė-

Lukošienė]. – [Šakiai, Kauno r.] : Aurora group, [2020]. – [64] p., [1] įd. lipdukų lap. : iliustr.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 
978-609-96191-0-1 

 
Vidurnakčio saulė : [romanas] / Stephenie Meyer ; iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. – Vilnius : Alma 

littera, 2021. – 788, [2] p.. – Tiražas 2500 egz.. – ISBN 978-609-01-4453-4 (įr.) 
 

 PAŽINTINĖ LITERATŪRA VAIKAMS 
 

Detektyvų klubas : 25 istoriniai galvosūkiai / Víctor Escandell ; galvosūkius atrinko ir iliustravo Ana Gallo ; į 
lietuvių kalbą vertė Ina Jakaitė. – Vilnius : Alma littera, 2021. – 68 p. : iliustr.. – Tiražas 3000 egz.. – ISBN 978-609-01-
4457-2 

 
Džibio ir Valterio nuotykiai gamtoje : [komiksų knygelė] / Walter Kostner ; [iš italų kalbos vertė Aurelija 

Grikinaitė-Čepėnienė]. – [Vilnius] : [Fokoliarų judėjimas Lietuvoje], [2020]. – 47, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 2000 egz.. – 
ISBN 978-609-95063-2-6 

 
Mark & play : [55 edukacinės užduotys 2–4 metų vaikams] : [interaktyvus bloknotas vaikams]. – [Vilnius] : 

[Baltijos kopija], [2021]. – [30] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-417-201-4 
 
Tautinės lėlės : [Lietuvos etnografinių regionų kostiumai] : [spalvinimo ir karpymo knyga] / Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras ; [parengė Diana Tomkuvienė, Danutė Keturakienė] ; [piešiniai: Vita Tomkutė]. – 2-asis papild. leid.. – 
[Vilnius] : [Lietuvos nacionalinis kultūros centras], [2020]. – [48] lap. : iliustr.. – ISBN 978-609-8166-13-2 

 
Varnos Vienakojinės spalvinimo knyga / [iliustracijos: Annet Rudolph]. – Vilnius : Nieko rimto, 2021. – 29, [3] p. : 

iliustr.. – Tiražas 3000 egz. 
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 ARCHEOLOGIJA 
  

Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys / [sudarytojas Gintautas Zabiela] ; 
[recenzentai Albinas Kuncevičius, Manvydas Vitkūnas]. – Klaipėda : Druka, 2020. – 239, [1] p. : iliustr., faks., žml.. – 
(Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga ; t. 2). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-404-310-9 (įr.) 

 
 ISTORIJA 

  
Darbėnų žydai = The Jews of Darbėnai / [vertėjai Olga Lempert, Sandra Rupeikienė]. – Darbėnai [Kretingos r.] : 

[E. Gliožerienė] ; [Plungė] : Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas, 2020. – 369, [3] p. : iliustr., faks., portr., žml.. – 
ISBN 978-609-475-644-3 (įr.) 

 
Dingusi Tauragė, 1939–1945 / [sudarytojas Darius Kiniulis]. – Tauragė : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, 

2020. – 59, [1] p. : iliustr., portr., žml.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-96066-8-2 
 
Lietuvos gyventojų genocidas = Genocide of Lithuanian people / Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 

Represijų Lietuvoje tyrimo centras. – Vilnius : [Represijų Lietuvoje tyrimo centras], 1992-    . – ISBN 9986-757-10-X (įr.) 
T. 5, 1950–1953 : N–Ž / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; [dokumentinę medžiagą 

parengė Titas Juocys, Gintarė Juzelskaitė, Darija Lenkutienė ... [et al.] ; [atsakingoji redaktorė Teresė Birutė 
Burauskaitė]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020. – 574, [2] p.. – Tiražas 300 egz.. – 
ISBN 978-609-8298-02-4 

 
Mūsų namo istorija : Vilnius, Z. Sierakausko g. 17 / Agnė Blaževičienė. – Vilnius : [A. Blaževičienė], 2020. – 75, [1] p. : 

iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-609-475-619-1 
 
Prūsijos valdymas Tauragėje, Lietuvoje (1690–1793) / Manfred Hellmann ; [iš vokiečių kalbos vertė kalbų 

centras UAB „Kelias į pasaulį“]. – Berlynas, Dalemas [i.e. Tauragė] : Tauragės krašto muziejus „Santaka“, 1940 [i.e. 
2020]. – 102, [1] p. : iliustr., faks., žml.. – Tiražas 400 egz.. – ISBN 978-609-96066-7-5 

 
Vilniaus Gaono istorija = The story of the Vilna Gaon / Leonard Oschry ; iš anglų kalbos vertė Lilija Talmantienė ; 

iliustravo Ilja Bereznickas. – Vilnius : Andrena, 2021. – 97, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-9986-37-091-8 
 

 NATOS 
  

Da pacem, Domine : 2020 metų naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti A 
kategorijos kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Lietuvos nacionalinis kultūros centras ; sudarytoja Aurelija 
Andrejauskaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2020. – 48 p.. – (Muzika chorams : šiuolaikinės 
lietuvių choro muzikos antologija). – Tiražas 50 egz.. – ISMN 979-0-706208-58-9 

 
Dėkoju Tau : dainos ir giesmės vaikų chorams, ansambliams arba balsui solo su fortepijono pritarimu / Vita 

Paleckienė. – Panevėžys : Reklamos forma, 2020. – 46, [2] p.. – Tiražas 250 egz.. – ISMN 979-0-9021706-3-5 
 
Ei, volungėle : 2020 metų naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti B kategorijos 

kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Lietuvos nacionalinis kultūros centras ; sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė. – 
Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2020. – 64 p.. – (Muzika chorams : šiuolaikinės lietuvių choro muzikos 
antologija). – Tiražas 100 egz.. – ISMN 979-0-706208-59-6 

 
Muzikuoju! [Elektroninis išteklius] : Lietuvos kompozitorių kūriniai mokykliniams instrumentams. – Vilnius : 

[Mano nata], 2019-2020. – 2 d. 
[D. 1] / sudarytoja Vaida Beinarienė. – 2019. – 1 pdf failas (150 p.). – ISMN 979-0-706169-09-5 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=muzikuoju 
[D.] 2 / sudarytoja Raminta Naujanytė. – 2020. – 1 pdf failas (145 p.). – ISMN 979-0-706169-10-1 
Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=muzikuoju_2 
 
Pianisto pradžiamokslis : mokomoji knyga su kompaktine plokštele / parengė ir sudarė Aušra Kučinskienė ; 

dailininkė Giedra Purlytė ; recenzavo Rūta Girdzijauskienė, Jūratė Šleinytė, Karolis Rimtautas Kašponis. – 1-asis leid., 
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2021 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2021. – 87, [1] p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-5-
430-05762-6 (įr.) 

 
Plaštakių sniegas : dainų rinkinys / Rūta Skučienė. – Kaunas : Vitae Litera, 2020. – 32, [1] p., įsk. virš.. – Tiražas 

150 egz.. – ISMN 979-0-706156-05-7 
 
Ponas akordeonas ir Ponia spalva : pjesės mažiems akordeonistams / Irena Lošakevič, Sigita Rozova, Ivona 

Dakinevič. – Vilnius : Ciklonas, 2020. – 22, [2] p. : iliustr.. – ISMN 979-0-706277-19-6 
 
Populiarių melodijų transkripcijos gitarų ansambliui / sudarytoja Judita Radomskienė. – Kaunas : [Indigo print], 

2021. – 38 p.. – Tiražas 15 egz.. – ISMN 979-0-706150-01-7 
 
Pradedu groti altu : natų rinkinys pradiniam ugdymui / sudarė ir redagavo Aušra Vileikienė ; natografė Indrė 

Pinkevičė. – Vilnius : [Baltijos kopija], 2021. – 40 p. + 1 part. (52 p.). – ISMN 979-0-706184-02-9 
 
Tomas [Elektroninis išteklius] : fleitai ir fortepijonui / Marius Salynas. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos 

centras, [2020]. – 1 pdf failas (7 p.). – ISMN 979-0-59991-356-0. – Lietuvos muzikos informacijos centras eLMIC 2161  
Prieiga per Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinį tinklą. 
 

GARSO ĮRAŠAI 
 

Lietuvių choro muzikos antologija = Lithuanian choral music anthology. – [Vilnius] : Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras, 2017-    . 

T. 1, Iki 1900 metų / sudarytojas Rolandas Aidukas ; vertėjas Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. – 2019. – 3 garso 
diskai + 1 broš. (38 p.) 

[CD] 1 / atlikėjai sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ ; [kameriniai chorai] „Aidija“ ; diriguoja Romualdas 
Gražinis ; „Brevis“ ; diriguoja Gintautas Venislovas. – 2019. – 1 garso diskas (44 min., 14 sek.) 

[CD] 2 / atlikėjai [kameriniai chorai] „Aidija“ ; diriguoja Romualdas Gražinis ; „Brevis“ ; diriguoja Gintautas 
Venislovas. – 2019. – 1 garso diskas (55 min., 03 sek.) 

[CD] 3 / atlikėjai kamerinis choras „Aidija“ ; diriguoja Romualdas Gražinis ; choras „Vilnius“ ; diriguoja Artūras 
Dambrauskas. – 2019. – 1 garso diskas (40 min., 56 sek.) 

T. 2, 1900–1920 / [atlieka] Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ ; Tomas Ambrozaitis, meno vadovas ir 
vyr. dirigentas ; Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“ ; Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė, meno 
vadovė ir dirigentė ; „Ąžuolų klubo“ vyrų choras ; Povilas Gylys, meno vadovas ir dirigentas ; sudarytojas Povilas Gylys. – 
2020. – 1 garso diskas (65 min., 45 sek.) + 1 broš. (17 p.) 

T. 3, 1920–1940 / [atlieka] Valstybinis choras „Vilnius“ ; Artūras Dambrauskas, meno vadovas ir vyr. dirigentas ; 
Merginų choras „Viva“ ; Vilija Mažintaitė, meno vadovė ir dirigentė ; „Ąžuolų klubo“ vyrų choras ; Povilas Gylys, meno 
vadovas ir dirigentas ; sudarytojas Povilas Gylys. – 2020. – 1 garso diskas (49 min., 21 sek.) + 1 broš. (21 p.) 
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