
 

 

NAUJI   LEIDINIAI  UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS BIBLIOTEKOS FONDE 

2017 m.  rugsėjis 

1. L. Šimanskienė, E. Župerkienė. Darnus vadovavimas. Praktinis vadovas. Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2014. Metodinė mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, 
verslo ir valstybinių institucijų vadovams bei darbuotojams, kuriems rūpi tinkamas darbuotojų 
nukreipimas įgyvendinti norimus tikslus, siekiant vadovavimo darnos. Knygoje išdėstyta 
darnaus vadovavimo samprata, pateikiami būdai, galintys padėti siekti darnaus vadovavimo. 

2. S. Sinek. Pradėkime nuo klausimo Kodėl. Kaip puikūs lyderiai įkvepia veikti. 
„Eugrimas“, 2014. Knyga skirta norintiems įkvėpti litus, taip pat ir tiems, kurie trokšta aptikti ką 
nors, kas juos inspiruotų. Knygoje pateiktos realios žinomų pasaulio kompanijų istorijos padės 
atrasti motyvaciją ir savo asmeniniame gyvenime. 

3. L. Slušnys, D. Šukytė. Ką gali mokytojas. „Tyto alba“, 2016. Knyga skirta mokytojui, kuris 
ne tik moko, bet ir ugdo, geba įdėmiai išklausyti ir išgirsti tai, kas sakoma. Mokytojui, kuris ne 
tik moko kitus, bet ir pats siekia tobulėti. Mokytojui, kuris galbūt jau rado arba tebeieško 
atsakymų į klausimus: ar aš geras mokytojas, kokios mano galimybės, kiek aš galiu (turiu) 
prisiimti atsakomybės ir kur yra mano, kaip atsakingo asmens, galimybių ribos? 

4. Carol S. Dweck. Tu gali. „Alma littera“, 2017. Tai pasaulinio garso psichologijos profesorės 
knyga apie mąstymo tipus: pastovumo ir augimo. Remdamasi du dešimtmečius trukusiais 
tyrinėjimais, garsių žmonių sėkmės istorijomis, lyderiaujančių verslo įmonių pavyzdžiais ir 
skaitytojų laiškais ji atskleidžia didžiulę augimo mąstysenos galią. 

5. A. Augustinaitis, J. Zabarskaitė, D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, L. Labanauskas, A. 
Kiškienė, R. Venckus, K. Rudokas.Naujos regionų tapatybės konstravimas. 
Integralumas, sumanumas, konkurencingumas. Kolektyvinė monografija. Lietuvių kalbos 
institutas, 2017. Tarpdalykinėje kolektyvinėje monografijoje pateiktos integruoto regiono 
modelio kūrimo gairės. Jos apima vienetinės lietuviškos tapatybės išsaugojimo, stiprinimo ir 
plėtros strategiją. 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAMS  

1. I. Smetonienė. Lietuvių kalba. Vadovėlis 6 klasei. Baltos lankos, 2017.  

2. G. Notrimaitė-Muzikevičienė, I. Gresienė, S. Žukas. Literatūra. Vadovėlio 6 klasei pirma dalis. Baltos 
lankos, 2017.            

 3. I. Gresienė, G. Notrimaitė-Muzikevičienė, D. Stukienė, S. Žukas. Literatūra. Vadovėlio 7 klasei pirma 
dalis. Baltos lankos, 2017.  

4. J. Džežulskienė. Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 klasei. Baltos lankos, 2017. 

 5. I. Gresienė, G. Notrimaitė-Muzikevičienė, D. Stukienė, S. Žukas. Literatūra. Vadovėlio 8 klasei pirmos 
dalies 13 temų (bukletas). Baltos lankos, 2017.  



6. I. Kanišauskaitė, N. Šervenikaitė, S. Žukas. Literatūra. Vadovėlio 10 kl. pirmas skyrius (bukletas). Baltos 
lankos, 2017.  

Kviečiame naudotis.    


