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APIE KĄ YRA TREČIASIS
NAUJIENLAIŠKIS?
Mūsų mokykloje knygos
yra svarbios, jos ne tik
matomos kabinetuose,
koridoriuose, bet ir aktyviai
skaitomos.
Ciceronas kadaise sakė, jog
„Namai, kuriuose nėra
knygų, panašūs į kūną be
sielos“. Tikime, jog Jūsų
namuose taip nėra. Bet
tikriausiai kartais kyla
mintis: „O ką skaityti
dabar“?
Norime Jums rekomenduoti
savo mėgstamas knygas, gal ir
Jums patiks 😊

Knygų lentynėlė direktoriaus kabinete

MUZIKOS MOKYTOJAS EIRIMAS VELIČKA
REKOMENDUOJA
Skaitymas
vienas
mėgstamiausių
mano
užsiėmimų. Knygas (ypač geras)
nepaprastai mėgstu ir vertinu turiu gausią namų biblioteką,
joje 5 stelažai nuo grindų ligi
lubų. Gaila tik, kad nepakanka
laiko skaityti ir perskaityti tiek,
kiek
iš
tikrųjų
norėtųsi.
Skaitymas
man
yra
kontempliacijos savita forma,
maloni būsena, o skaitomos
knygos
atveria
naujus
horizontus, leidžia mintimis
keliauti po pasaulį ir patirti,
sužinoti kažką naujo.
Nuo seno mėgstu gerą
grožinę literatūrą. Mėgstamiausias rašytojas - Hermannas Hesse
(ypač jo „Stiklo karoliukų žaidimas“, „Sidharta“ ir „Demianas“);
mėgstu Salmaną Rushdie (nors kai kada pernelyg manieringas),
Haruki Murakami (įtraukianti literatūra). Šalia grožinės, dar
domina antropologinė, kultūrologinė, kultūros istorijos
literatūra. Vertingos, akiračius atveriančios man pasirodė
Marshal Sahlins „Istorijos salos“ (2003; apie Polinezijos
kultūrą), Amin Maalouf „Samarkandas“ (2017, istorinė fikcija
apie Persiją, Omarą Chajamą), jo paties „Kryžiaus žygiai arabų
akimis“ (2006); Jack Weatherford „Čingischanas: modernaus
pasaulio kūrimas“ (2019, apie mongolų imperijos iškilimą XIII
a.).
Mano gyvenimo knyga - Satprem „Sri Aurobindo arba
Sąmonės nuotykiai“ (knyga ką tik išversta į lietuvių kalbą;
tikėtina, kad 2022 m. turėtų pasirodyti). Tai knyga apie indų
filosofą, poetą, nacionalinio išsivadavimo lyderį ir joginą Sri
Aurobindo, kurio reikšmė Indijai maždaug tokia, kaip mūsų J.
Basanavičiaus, Vydūno ir V. Kudirkos draugėn sudėjus. Ši knyga
prancūzų autoriaus, tačiau man teko skaityti tik jos rusišką
vertimą. Lietuviškas vertimas yra meistriškai atliktas iš originalo

(prancūzų) kalbos (varčiau rankraštį). Knyga nėra iš lengvųjų - rekomenduoju tiems, kas domisi Indijos
kultūra, filosofija, joga.
TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA AUŠRA PETRAVIČIENĖ
Labai rekomenduoju Viktoro Franklio
knygą „Žmogus ieško prasmės“, nes tai knyga
suteikianti žmonių gyvenimui prasmę.
Prie šitos knygos dažnai sugrįžtu.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA MILDA
STŪGLIENĖ
Sakoma, kad gyvenimas yra žiauri
mokykla, nes pirma reikia laikyti egzaminus, o tik
paskui mokytis. Visai nesvarbu, kiek TAU metų,
egzaminams reikia ruoštis visą gyvenimą.
Taip pat man labai
patinka audio knygos.
Paskutinė klausyta – „Kol
aš nesu aš”. Dmitrij Trockij yra visame pasaulyje žinomas
motyvacinis lektorius, Lietuvoje dar vadinamas LAIMĖS
mokytoju. Šioje audioknygoje nėra abstrakčių
pamąstymų, tiktai praktiniai patarimai ir atsakymas į
pagrindinį klausimą: ką man daryti tiesiog dabar?
Jei neturite laiko knygai, pamėginkite audio
knygas, tikrai nenusivilsite.

Knygų lentynos mokyklos koridoriuje fragmentas

TEATRO MOKYTOJA SIGITA PIKTURNAITĖ
Taip jau sutapo, kad be darbo teatre ir mokykloje dar dirbu ir
su skaitymo skatinimo projektais vaikams ir jaunimui, todėl
skaitymas man yra ir laisvalaikis, ir darbas viename. Skaitydama
mėgstu atsipalaiduoti, pasinerti į kitą realybę arba sužinoti ką nors
naujo, tobulėti, mokytis. Tačiau knygose nuolat ieškau ir įdomios
medžiagos savo darbams.
Niekada neskaitau vienos knygos vienu metu. Dažniausiai tai
būna didesnės apimties romanas, tada kokia nors publicistinė knyga
ir, žinoma, trumpos apimties kūrinėlių knyga arba vaikų literatūra.
Kokia tą dieną nuotaika, tokią knygą ir skaitau :)
Labai mėgstu kūrybiškas ir originalias knygas! Naujausias
mano atradimas, tai grafinė Noros Krug knyga „Heimat. Vokietė
apmąsto istoriją ir kilmę". Autorė bandė išsiaiškinti ar jos senelis
buvo nacis ir visą surinktą medžiagą sudėjo į knygą, kuri tapo tarsi
šeimos albumu, dokumentų rinkiniu ir komiksu viename.
Pridedu seną savo nuotrauką su kita labai mėgstama knyga, kurią savo vaikystėje dar skaitė ir
mano tėtis.
DAILĖS MOKYTOJA RITA URBONAITĖ REKOMENDUOJA
Skaitau labai įvairias knygas. Vaikystėje mėgau knygas apie
indėnus, mokiausi vaikščioti tyliai, "kad priešas" neišgirstų.
Paauglystėje skaičiau rimtą literatūrą, domėjausi antropologija,
religijotyra, lingvistika. Išskirčiau Gintarą Beresnevičių, kaip didžiausią
poveikį palikusį autorių, o ypač jo „Baltų religinės reformos". Skaitau ir
mėgstu labai skirtingus literatūros žanrus: prozą, poeziją, pjeses,
pamėgau grafines noveles, džiaugiuosi, kad ši niša Lietuvoje užsipildo,
jau turime ne tik verstinių knygų, bet ir vietos autorių. Žinoma, bene
stipriausias pavyzdys - „Sibiro haiku", rekomenduoju visiems. Nesuku
nosies ir nuo fantastinių knygų, esu Sapkowskij gerbėja, traukia
distopiniai romanai. Šiuo metu ruošiu seminarą jauniesiems
mokytojams ir skaitau J. Idema knygą "How to visit an art museum"
(KAIP lankytis meno muziejuje). „Skaitantis žmogus prieš mirdamas
nugyvena tūkstantį gyvenimų. Neskaitantis - tik vieną." G.R.R.Martin ši citata mane įkvepia atrasti laiko skaitymui kasdienybėje.
Kaune prasideda žymiausios performansų menininkės Marinos Abramovič paroda „Būties
atmintis", prieš apsilankant rekomenduoju perskaityti jos knygą „Eiti kiaurai sienas". Tai išskirtinio
lygio paroda, o autorės gyvenimo kontekstas padės geriau suprasti konceptualius kūrinius ir idėjas.
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