
Pozityvistų klubo rekomenduojamos knygos

2020 m. gruodžio mėn. Pozityvistų klubo virtualaus susitikimo dalyviai dalijosi pozityvių, linksmų,
labiausiai įsiminusių knygų rekomendacijomis. Pristatomos Klaipėdos miesto savivaldybės
Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinio specialistų, iniciatorės Dalios Gud ir
susitikimo dalyvių pasiūlytos knygos. Norintiems skaityti nuotaikingas knygas rekomenduojame iš
anksto užsisakyti bibliotekos el. kataloge http://katalogas.biblioteka.lt.

R. Sharma „Nebijok gyventi“

Knygoje „Nebijok gyventi" pateikta išsami ir paprasta saviugdos programa,
kuri padės jums pakeisti daugelį savo gyvenimo sričių. Jei laikysitės programos
punktų, tapsite sveikesni, ramesni, labiau patenkinti, nebijosite užsibrėžti
didelių tikslų. Programos paskirtis yra padėti jums realizuoti tikrąsias savo
galimybes.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 2010 m.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 2018 m.

G. Honeyman „Eleonorai Olifant viskas gerai“

Eleonora išmoko tik išgyventi, bet ne džiaugtis gyvenimu. Eleonoros
gyvenimas paprastas. Kasdien ji į darbą rengiasi tuos pačius drabužius, valgo
tuos pačius dienos pietus, o savaitgaliui perka du butelius degtinės. Eleonora
Olifant – laiminga. Jos kruopščiai suplanuotame gyvenime netrūksta nieko.
Na, nebent – visko.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

F. Backman „Gyveno kartą Uvė“

Tai labai šilta knyga, kuri ir prajuokins, ir sugraudins.
Su meile ir puikiu skandinavišku humoru papasakota labai tikroviška istorija
apie nepaprastai mielą bambeklį, kurio neįmanoma neįsimylėti, privers
susimąstyti apie mus pačius – mūsų vienatvę, draugystes, meilę.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

http://katalogas.biblioteka.lt/
http://88.119.134.9:8880/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C163C1C1B0001134069
http://88.119.134.9:8880/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C163C1LIBIS-000000046512
http://88.119.134.9:8880/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C163C1LIBIS-000000115188
http://88.119.134.9:8880/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C163C1C1B0002843151


F. Backman „Čia buvo Brita Marija“

Knygos tekste apstu paradoksų, humoro ir išminties, tai romanas, skirtas
universaliam skoniui, jis patenkins ir didžiausią literatūros gurmaną, ir
skaitytoją, kuris moka džiaugtis tiesiog puikiai papasakota istorija. Rašytojo
sukurti personažai paperka nuoširdumu, humoru ir empatija bei džiugina,
graudina ir šildo viso pasaulio skaitytojų širdis.

Užsakyti /rezervuoti leidinį

F. Backman „Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo“

Magijos bei pasakų kupino ir iki ašarų graudinančio bei prajuokinančio kūrinio
centre – ypatingas septynmetės mergaitės ir jos pašėlusios močiutės ryšys. Jų
susikurtas fantazijos pasaulis – kartais truputį bauginantis, bet visuomet geras,
teisingas, pamokantis ir kupinas gyvenimiškos išminties. Gerumo, vilties ir
atleidimo kupina Elsos istorija yra viena iš tų, kurią, net ir užvertę paskutinį
puslapį, ilgai nešiositės širdyje.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

J. Jonasson „Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“

Ši knyga – šis tas daugiau nei subtilaus humoro kupina paskutinio šimtamečio
nuotykio istorija. Kartu tai kelionė per visą XX a. Pasirodo, kad šis žmogus ne
tik buvo visų pagrindinių jo įvykių liudininkas, bet kai kuriuos jų netgi
nulėmė! Būdamas sprogmenų specialistas, jis prisidėjo prie atominės bombos
kūrimo ir turėjo progą susitikti su įtakingiausiomis XX a. asmenybėmis:
Stalinu, Čerčiliu, Mao, Trumenu, Franku ir de Goliu.

Užsakyti / rezervuoti knygą

Užsakyti / rezervuoti vaizdo įrašą

N. Koskienė „Špylkos ir šlepetės“

Nors parašyta humoreskos žanru, „Špylkos ir šlepetės“ yra labai rimta knyga
apie nuolatines mūsų amžiaus moters pastangas išlikti moterimi šiuolaikiniame
pasaulyje, nuobodžioje kontoroje, komplikuotoje santuokoje, provincijos
mieste. Veiksmas prasideda praėjusio šimtmečio pabaigoje, siaučiant
ekonominei krizei, santuokinei krizei, vidutinio amžiaus krizei ir tęsiasi iki šių
dienų.
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Kartu tai naudingas santykių vadovas, nes kiekvienos istorijos pabaigoje skaitytojui yra pateikiamas
receptas, kaip išspręsti problemą ar įveikti iššūkį. Galima sakyti, kad tai yra mažų kasdienybės
apreiškimų knyga. O vyrui tai - atviras langas į slėpiningą moters pasaulį. Bet vis dėlto geriau grįžti
pro duris.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

L. Lavaste „Linksma knyga apie suomius ir Suomiją“

Jei iki šiol apie suomius ir Suomiją žinote tik tiek, kad ten šalta, todėl visi
geria, kad visi suomiai vaikšto su finkomis, mylisi nenusiėmę slidžių, kad ten
daug ežerų, todėl ir uodų, kad Laplandija – tai tik pasakų apie trolius ir Kalėdų
Senį šalis, būtinai turite perskaityti šią knygą. Žinoma žurnalistė Laima
Lavaste skaitytojams šmaikčiai atveria netikėtai linksmą, stebinančią, pilną
įdomybių Suomiją, keliančią ir nuostabą, ir pagarbą, ir juoką.
Pasakojama ir apie rimtus bei tragiškus suomių tautai įvykius. Jums paaiškės,
kodėl iki šiol niekas nėra matęs garsiosios Mannerheimo linijos, kad per
Žiemos karą kovojo visi 10 suomių tankų, kodėl suomių kariai avėjo rusų
kareivių batais. Sužinosite ir apie Suomijos prezidentus, politiką, meną, sportą,

garsias bendroves.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 2018 m.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 2013 m.

N. V. Peale „Pozityvaus mąstymo galia“

Mūsų gyvenimas gali būti kupinas džiaugsmo ir pasitenkinimo. Deja, daugybė
žmonių palūžta nuo gyvenimo problemų naštos.
Knyga moko, kaip pasiekti laimingą ir pilnavertį gyvenimą. Vertingi patarimai
padės pakeisti gyvenimo aplinkybes, tobulinti santykius su kitais žmonėmis,
Dievo pagalba sukurti tokį gyvenimą, kokio trokšta širdis.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

W. B. Cameron „Šuns tikslas“

Širdį glostantis, įžvalgus ir dažnai priverčiantis nusikvatoti „Šuns tikslas“ – ne
tik jausmingas ir linksmas pasakojimas apie keturkojo gyvenimus, bet ir
žvilgsnis gyvūno akimis į žmonių santykius bei nenutrūkstamą ryšį tarp
šeimininko ir jo geriausio draugo. Ši jaudinanti, puikiai papasakota istorija
moko, kad meilė niekuomet nemiršta, tikrieji draugai visada su mumis ir
kiekviena Žemės būtybė gimsta turėdama tikslą.

Užsakyti / rezervuoti knygą

Užsakyti / rezervuoti vaizdo įrašą
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J. Downham „Kol dar gyva“

Tai tikrai nutiks. Man sakė, bet niekas nemanė, kad taip greitai.
Jenny Downham knyga „Kol dar gyva“ pasakoja apie mergaitę, sergančią
sunkia liga. Tesai tik šešiolika, ir ji žino, kad greitai mirs... Laiko nedaug, o dar
šitiek nepatirta! Tad Tesa sudaro sąrašą dalykų, kuriuos norėtų nuveikti prieš
mirdama. Pirmasis jų – seksas, dar narkotikai... na, ir taip toliau.
Tačiau pasirodo, kad gauti viską, ko trokšti, nėra paprasta. O išsipildžiusi
svajonė dažnai nuvilia, kuomet pamatai, kad viskas ne taip kaip tikėjaisi.
Kartais svarbiausi dalykai pasirodo tie, kuriuos manei esant nevertus dėmesio.
Kad ir koks niūrus atrodytų siužetas, Jenny Downham romanas „Kol dar gyva“
kupinas vilties ir gyvenimo džiaugsmo. Kuomet žinai, kad ateities nebus,
paprasti kasdieniai dalykai tampa nuostabūs ir vertingi. Visuomet per daug

tikimės iš rytojaus ir nemokame džiaugtis tuo, ką turime dabar. Gyvenimas yra pats nuostabiausias
šią akimirką, nes rytojaus gali ir nebūti...

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Robert Dugoni „Nepaprastas semo pragaro gyvenimas“

Lietuviškai debiutuojančio amerikiečių rašytojo Roberto Dugoni romanas
pasakoja ypatingą, jaudinančią ir įkvepiančią istoriją. „Esame linkę prisiminti
šlovingas, istoriją keičiančias akimirkas, bet gyvename dėl tų ramių, intymių
valandėlių, kurias pasižymime ne kalendoriuje, o širdyje. Tomis tyliomis
akimirkomis suvokiame, kad visi galime savo gyvenimą padaryti ypatingą.“
Liūdnoka ir linksma, graudinanti ir šviesi, viltinga ir ilgam įsimenanti knyga,
kuriai įkvėpimo autorius sėmėsi ir iš savo paties šeimos istorijos. Romano
mintys apie tikėjimą ir abejones, gyvenimo nuopuolius ir pakilimus,
diskriminaciją, teisingumą ir amžinąsias vertybes suras atgarsį kiekvieno
skaitytojo širdyje.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

E. Healey „Elizabeta dingo“

Kaip atskleisti paslaptį, jei galvoje — jokios užuominos?
Jūsų geriausia draugė neatsiliepia į skambučius, neatidaro durų... Nuo
menkiausios blogos žinios jums širdy sukirba nerimas. O draugės sūnus, tikras
storžievis, taip ir laukia, kada eisite šalin. Apie keistus, ramybės neduodančius
įtarimus pranešate policijai, savo dukrai — tiems, kurie turi klausyti. Betgi
niekas netiki, nes jūsų galvoje pastaruoju metu lyg ir vyrauja sumaištis. Taip
atsitinka ir Modei, pamažu atsidūrusiai visuomenės užribyje.
Savotiška įkyri mintis jai tampa tarsi atspirties tašku. Tačiau aptikti pėdsakai
veda vis toliau į praeitį, link kito paslaptingo dingimo. Tąsyk prapuolė jos
sesuo Sukė. Atplūstantys ryškūs prisiminimai apie kadaise įvykusią šeimos
tragediją vis akstina ieškoti bičiulės. Ar mįslinga Sukės pragaišties istorija
galėtų padėti rasti Elizabetą?

Užsakyti / rezervuoti leidinį
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Anna Gavalda „Aš mylėjau“

„Aš mylėjau“ - antroji Annos Gavaldos knyga lietuvių kalba. Viena
populiariausių Prancūzijos rašytojų vėl pradžiugins skaitytojus prancūzišku
subtilumu, sąmoju ir psichologiniu įžvalgumu.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

D. Kazragytė „Raudoni sandaliukai“

„Raudoni sandaliukai“ – septintoji Doloresos Kazragytės autobiografinės
eseistikos knyga. Tai atvirumu kerintis aktorės žvilgsnis į save, dviejų esybių –
senstančio kūno ir senatvę neigiančios sielos, gyvenimo patirties įsitvėrusio
proto ir vilties ieškančios širdies dialogas. Apie ką autorė kalba su savimi ir
skaitytoju? Apie mažus kasdienybės stebuklus, susitikimus su Lietuvos miestų
ir miestelių žmonėmis, grįžimą į teatrą – repeticijas naujame spektaklyje,
vienatvės liūdesį ir palaimą, abejones ir tikėjimą, padedantį nepalūžti
pasirinkimo kryžkelėje. Apie tai, kad susitaikyti nereiškia pasiduoti.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

R. Kmita „Pietinia kronikas“

„Pietinia kronikas“ – romanas, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Laiko mašina, be
atsikalbinėjimų panardinanti į netolimą istoriją – XX a. pabaigą. Skaitytojas
neturi kur trauktis. Atsivertęs knygą, jis jau yra ano meto Šiauliuose, mato
jaunus BIX, GIN' GAS, treningus ir kambarį su „Rembo" plakatu ant sienos,
važiuoja su tašėmis į Latviją, žaidžia regbį, įsimyli ir nusivilia. Bet tai dar ne
viskas. Jis ne tik mato, patiria, bet ir girdi. Nes Šiaulių šneka liejasi laisvai.
Šiauliai – tai kultūrinis sprogstamasis mišinys. Jo sudedamosios dalys –
Pietinis, kultūrkė, parodrūmis ir dailės fakultetas. Kai šie ingredientai
susimaišo, atsiranda BIX ir kiti ryškūs sprogimai. Geros kelionės į tuos laikus!

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Užsakyti / rezervuoti leidinį

L. Logothetis „Gerumo dienoraštis“

„Gerumo dienoraštis“ – tai pažintis su spontanišku ir neįtikėtinu nuotykių
pasauliu, kuri primins, jog verta tikėti žmonėmis, įkvėps plačiai atvertomis
širdimis priimti ir patiems dovanoti gėrį.

Užsakyti / rezervuoti leidinį
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V. Myron ir B. W. „Diujis: katinas, apvertęs pasaulį aukštyn kojom“

Ką gali pakeisti švelnus gyvūnėlis? Kiek laimės žmonėms gali padovanoti
katinas? Kaip rainas pamestinukas sugebėjo prikelti mažutę biblioteką antram
gyvenimui, pakeisti miestelio gyventojų likimus, ištraukti miestelį iš krizės, o
galiausiai – išgarsėti visame pasaulyje? Ši knyga tokia maloni, kad net murkti
norisi, ir nesvarbu, ar mylite kates, ar ne.

Užsakyti /rezervuoti leidinį

J. Nikulinas „Beveik rimtai“

Garsaus rusų komiko, klouno Jurijaus Nikulino autobiografinė atsiminimų
knyga apie nelengvą savo kūrybos kelią, darbo kine ir cirke specifiką, sukurtus
vaidmenis.

Knyga iliustruota autentiškais autoriaus piešiniais.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

P. Suskind „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“

Kvepalų gaminimo subtilybės, neeilinis mąstymas, netikėti pasakojimo
posūkiai, gyvenimai – Patrickas Süskindas į literatūros pasaulį įneša visai
kitokį kūrinį. Kūrinį, kuris daugelį metų buvo vienas skaitomiausių pasaulyje.
Vienatvė, meilė, baimė, genialumas, tobulybė, laimė. Ir dar daugiau. Šiame
kūrinyje telpa viskas.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 1995 m.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 1998 m. 2-asis leidimas

Užsakyti / rezervuoti leidinį 2007 m.

E. Umbrasaitė „Lūpdažio pamokslai“

„Lūpdažio pamokslai“ – apie meną laimingai ir prasmingai gyventi žavioje,
trapioje ir kartais nepakeliamai sunkioje kasdienybėje.
Trumpos, šilumos pripildytos, įkvepiančios esė apie žmogiškumą ir paprastumą
be kaukių, arba savotiškas minčių dienoraštis, nuaustas iš autorės įžvalgų,
patirties ir tikrų istorijų. Humoras, išmintis, keli lašai liūdesio ir gera dozė
optimizmo – kokteilis, kurio gali tikėtis, skanaudamas šį kūrinį.
Kartais vienas sakinys gali tapti tuo stebuklingu kavos puodeliu, kuris pažadins
ir paruoš tobulai dienai. Mums beliks imti ir ją įsimintinai nugyventi.
Užsakyti / rezervuoti leidinį
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