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Metų knygos rinkimai
vyksta kasmet nuo 2005 m.
ir jau tapo svarbiu tradiciniu
Lietuvos kultūros įvykiu.

Ši akcija buvo įtraukta į
2006 m. Vyriausybės pa-
tvirtintą Skaitymo ska-
tinimo programą.



•Metų knygos rinkimus
inicijavo Skaitymo ir
kultūrinio raštingumo
asociacija ir ją rengia kartu
su Lietuvos Respublikos
kultūrosministerija, Lietuvos
nacionaliniu radiju ir
televizija bei Lietuvos
nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka.



Akcijos tikslas
Skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine

lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo

prestižą.

Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais

išleistus lietuvių literatūros kūrinius vaikų, paauglių,

suaugusiųjų ir poezijos knygų kategorijose.



Knygų vaikams penketukas





Tomas Dirgėla

Benas – sapnų siuvėjas 

Tik po tėvų mirties Benas iš senelio sužino esąs

nepaprastas berniukas – jis moka susiūti

nutrūkusius žmonių sapnus ir dar bent dešimt

minučių leisti jiems pabūti sapnų karalystėje…

Bet netikėtai jo adatą nugvelbia porelė

milijardierių, kurie tingi rūpintis savo dukra ir

nori, kad ji amžinai sapnuotų ir nelįstų tėvams į

akis. O kas būna, kai sapnų adata patenka į blogas

rankas? Tikrai ne pyragai. Benas su seneliu ją turi

žūtbūt susigrąžinti…



Vytautas V. Landsbergis 

Pūkis karalius
Knygelė moko paprasto dalyko, kad karaliavimas

– tai visų pirma rūpinimasis kitais. Išmokęs padėti

mamytei, Pūkis jaučiasi kaip tikras karalius ir

gauna karališkų dovanų.

„Pūkio pasakos“, skirta patiems mažiausiems 2-7

metų vaikams.

Knygelės paprastu, žaismingu stiliumi apšneka

vieną konkrečią vaikui suprantamą problemą, ar

supažindina su kokiu nors gyvenime laukiančiu

sudėtingesniu reiškiniu, tarkim, dėde dantistu, ir

pan.



Paulius Norvila

Strykt pastrykt!

Linksma paveikslėlių knyga apie

šiuolaikinį kiškį, kuris parašė

knygą. Skaitykite, klausykite,

vartykite!



Ignė Zarambaitė 

Stebuklingi senelio batai

Enrikas gyvena kaip ir visi kiti pasaulio vaikai –

nenoriai dalijasi kambariu su seserimi, pasiutusiai

mėgsta lakstyti mokyklos koridoriais, per

pertraukas, dievina ledus ir liūdi, susidūręs su

neteisybe.

Kai netenka senelio, Enrikui atrodo, kad jau

niekada nebeturės tokio gero draugo, nebeišgirs

tokių įdomių istorijų ir fotelis svetainėje amžinai

liks riogsoti tuščias. Be tuomet jis atranda…

senelio batus. Ir prasideda stebuklai!



Dovilė Zavedskaitė

Lietus ir skafandras

„Lietus ir skafandras“ – knyga vaikams ir tėvams,

kurioje gal daugiau kalbama apie tai, kaip jaučiamės

šiame pasaulyje, negu apie tai, ką čia veikiame.

Tai istorija apie mergaitę, kuri labai daug galvojo apie

savo baimę, kol neiškeliavo su tąja baime į kelionę po

pasaulį.

Tai – susitikimų ir pokalbių knyga, kurioje po žodį

skleidžiasi mus supančioje gamtoje glūdinti tyla, bet

tikra laumžirgiška, uodiška, dilgėliška išimtis.



Knygos paaugliams





Ilona Ežerinytė

Skiriama Rivai
Keturiolikmetį Dovą kamuoja nuobodulys, pamokos

neįkvepia, muzikos mokykla nebaigta – dėl to ypač

nusivylęs tėvas, svajojęs, kad gabus sūnus pasieks tai, ko

nepavyko jam pačiam. Netikėtai Vyriausiasis Dirigentas

pasiūlo tėvui keistą kūrinį – per šimtą metų niekam

nepavykę jo sugroti. Bandydamas įminti natų paslaptį tėvas

leidžiasi į kelionę laiku. Kartu tenka pasiimti sūnų – tą

beviltišką išlepusį paauglį…

Šioje knygoje susipina dabartis ir praeitis, fantazija ir

realybė, lyrinės istorijos ir detektyvo elementai. Įvykių

centre – tėvas ir sūnus, ieškantys paslaptingo kūrinio, o

randantys kur kas daugiau.



Vytautas V. Landsbergis 

Žalčių karalienė

„Žalčių karalienė“, gerai žinoma lietuvių liaudies pasaka, šioje

apysakoje iš̌ mito perkeliama į realų istorinį laikmetį, į partizaninių

kovų sūkurį̨, priverčia naujai pažvelgti į epo modernizavimo

galimybes, atrandant universalias šios žinomiausios lietuviškos

pasakos sąsajas su dramatiška XX amžiaus Lietuvos pokario istorija.

„Žalčių karalienė“ – tai pajūrio moksleivės, literatės Eglės,

dienoraštis, pradėtas rašyti, kai jai buvo septyniolika. Dienoraštis

fiksuoja įvykius nuo 1945-ųjų pavasario (netikėtos pažinties su

partizanų vadu Žilvinu) iki pat žūties 1956-aisiais, jai su keturiais

vaikais grįžus iš̌ Gotlando salos į Lietuvą aplankyti savo artimųjų̨.



Meškauskaitė Audronė 

„Istorijos skanėstai“

Istorijos skanėstai – tai nelabai rimti mūsų šalies

praeities įvykiai, smagios detalės, pamirštos

smulkmenos, į vadovėlius netilpę istorijos trupiniai.

Kokių saldumynų į skrydį per Atlantą pasiėmė

Darius ir Girėnas? Kokiame pliaže deginosi

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona? Kas

lietuvius išmokė žaisti krepšinį ir kiek blusų įstrigo

Baltijos gintaruose? Šioje knygoje – šmaikštus,

linksmas ir netikėtas Lietuvos istorijos gabalėlis.



Kotryna Zylė. 

Sukeistas.
O ką, jeigu vieną dieną jūsų miestas virstų

bekraščio sniego ir šalčio kalėjimu? Jei mokyklos

rūsio tamsoje sutiktumėt patį Velnią, o baltai

apsigobusi Giltinė atkeliautų gerokai anksčiau, nei

tikėjotės?

Šių dienų Vilnius. Šešiolikmečiai Gabija ir Gedas

mokosi Dailės mokykloje. Abu jie – labai skirtingi

ir abiem vienu metu ima dėtis keisti dalykai.

Beužgimstantys jausmai netikėtai lemia dviejų

pasaulių – realaus ir anapusinio – susidūrimą.



SKAITOME IR BALSUOJAME UŽ  
GERIAUSIAS 2019 METŲ KNYGAS

SKIRTAS VAIKAMS IR PAAUGLIAMS.

• VAIKŲ IR PAAUGLIŲ knygas galite rasti 
mokyklos bibliotekoje

KVIEČIAME SKAITYTI IR BALSUOTI!

Balsuoti galima:
• mokyklos bibliotekoje;
• internete, tinklalapyje Metų knygos, adresu: 

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?-428503826


