
 

 

Bakas, Vainius; Smirnovaitė, Marija „Ką manė kamanė“ 

Ką manė kamanė: eilėraščiai / Vainius Bakas; iliustravo Marija Smirnovaitė. – Kaunas: Žalias kalnas, 2019. 

– 55 p. – ISBN 978-609-95964-5-7 

https://www.facebook.com/Birzuviesojibiblioteka/videos/440729443559976/?__so__=permalink&__rv__=r

elated_videos  

Smagu, kai eilėraščiai vaikams prasmingumu ir kalbos grožiu nė kiek nenusileidžia suaugusiųjų poezijai. 

Tokia yra Vainiaus Bako knyga „Ką manė kamanė“ – švelniai besiliečianti prie mus supančio pasaulio, 

jaudinanti subtiliu gamtos pajautimu, nuspalvinta žaismingais nutikimais, juokingomis detalėmis, kupina 

lengvai suprantamų vaizdinių. Kiekvienas poeto eilėraštis – lyg trumpa, jauki ir jautri vaikystės pasaka, 

kurioje norisi bent mirksnį pagyventi. O kad šiek tiek ilgiau užtruktume, dailininkė Marija Smirnovaitė 

sukūrė kerinčių vaizdų. 

  „Ką manė kamanė“ – pirmoji poeto Vainiaus Bako eilėraščių knyga vaikams. Platus, bet ir 

atidus žvilgsnis į atpažįstamą, bet eilėraštyje vis naujai atsiveriančią, atgyjančią realybę. Kiekvienas 

eilėraštis tarsi kvietimas pastebėti, įsižiūrėti, įsiklausyti ir pasidžiaugti, pasižavėti gamta ir namų aplinka, o 

gal net kelti klausimus apie visą pasaulį ir save. Kiekvienas posmas kuria savo melodiją, kalbėjimo 

žaismingumas sumirga netikėtomis žodžių prasmėmis, užsupa „jazminų sūpuoklėse“, mezgasi ypatingi 

kalbos saitai su tikrove. Poetiniame vyksme lygiomis teisėmis dalyvauja ir suaugusysis, ir vaikas, jų santykis 

su pasauliu panašus – eilėraščio kalbantysis smalsus ir atviras galimam įvykti stebuklui. Knygos dailininkės 

Marijos Smirnovaitės iliustracijos kiekviename puslapyje jautriai pasitinka ir palydi bet kokio amžiaus 

skaitytoją. (Inga Gresienė) 

https://www.facebook.com/Birzuviesojibiblioteka/videos/440729443559976/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/Birzuviesojibiblioteka/videos/440729443559976/?__so__=permalink&__rv__=related_videos


 

Kiudulaitė, Aušra „Maksas ir 92 musės“ 

Maksas ir 92 musės / Aušra Kiudulaitė. – Vilnius: Tikra knyga, 2020. – 34 p. – ISBN 978-609-8142-57-0 

https://www.facebook.com/Birzuviesojibiblioteka/videos/265106214738220/ 

https://www.lnb.lt/naujienos/5546-perskaityk-knyga-kurios-pavadinime-yra-skaicius-rekomenduoja-paulius-

norvila 

 

Kaip ir visi šunys, Maksas mėgsta lakstyti, stebėti praeivius ir loti. Jis – paprastas šuo. Vieną dieną Maksas 

susidraugauja su muse. Paskui su dar viena ir dar kita, ir dar… Atspėkite, ką nuo šiol Maksas skaičiuoja 

prieš miegą ir kodėl jis zyzia? 

Aušra Kiudulaitė – tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose įvertinta iliustratorė ir paveikslėlių knygų 

autorė. Jos iliustruotos knygos „Laimė yra lapė“ (teksto autorė E. Daciūtė) ir „Draugystė ant straublio galo“ 

(teksto autorius M. Marcinkevičius) išverstos daugiau nei į dešimtį kalbų ir mylimos mažųjų skaitytojų bei 

jų tėvelių. 

  

Mylimiausias gatvės šuo Maksas mėgsta dūkti ir loti, bet kartais jam lyg vaikui būna nuobodu. Ir štai pirmą 

vasaros dieną Makso gyvenime pasirodo zyzianti musė, kitą dieną atskrenda dar viena, kol galiausiai vasaros 

pabaigoje Maksas turi net 92 drauges! Viena vertus, tai knyga apie draugystės universalumą, kita vertus, 

musės – lyg metafora vasarai ir laiko tėkmei, kai net nepastebi, kaip tos dienos susiskaičiuoja. Kiudulaitės 

kurtas tekstas ir iliustracijos dera tarpusavy, pasakoja spalvingą daugialypę istoriją apie šunis, muses ir, 

žinoma, žmones. (Viktorija Ivanova) 

 

https://www.facebook.com/Birzuviesojibiblioteka/videos/265106214738220/
https://www.lnb.lt/naujienos/5546-perskaityk-knyga-kurios-pavadinime-yra-skaicius-rekomenduoja-paulius-norvila
https://www.lnb.lt/naujienos/5546-perskaityk-knyga-kurios-pavadinime-yra-skaicius-rekomenduoja-paulius-norvila


 

 

Paltanavičius, Selemonas; Kvieskaitė, Vilija „Sniego žmogelių žiema“ 

Sniego žmogelių žiema / Selemonas Paltanavičius; iliustravo Vilija Kvieskaitė. – Vilnius: Alma littera, 

2019. – 61 p. – ISBN 978-609-01-3878-6 

https://www.youtube.com/watch?v=1zRAyI1am8c 

 Klausi, ar gali būti tokių sniego žmogelių? Manai, kad jie – tik rašytojo fantazija? Ne, jie yra, 

kiekvieną žiemą su snaigėm nukrinta iš dangaus ir iki pavasario gyvena greta mūsų. Juos mato tik vaikai, jie 

gali girdėti ir sniego žmogelių dainas, kai šie pradeda linksmintis ir netyla visą naktį. Labai gaila, bet suaugę 

žmonės jų nemato ir negirdi... Todėl tau pačiam reikės juos pamatyti, išgirsti, galbūt ir jų dainas sykiu 

niūniuoti. O kad būtų paprasčiau, perskaityk šią knygelę ir viską apie juos sužinok. 

Geros tau žiemos, daug balto sniego ir paties gražiausio Sniego Žmogaus, kurį tu tikrai nulipdysi. 

 Selemonas Paltanavičius geriausiai žinomas kaip pažintinių knygų apie gamtą autorius. Šioje knygoje taip 

pat laukia pažintis, tik kiek neįprasta – sningant staiga pasikeičia pasaulis, vaikai lipdo sniego žmogų, jis 

skelbia žiemos pradžią ir tiesiog čia pat iš sniego randasi, vienas kitą lipdo maži sniego žmogeliai. Jie visą 

žiemą gyvens kaime ant apsnigto stogo ir iš aukštai stebės nuostabų baltą pasaulį, žavėsis juo, dainuos savo 

dainas, įsitrauks į aplinkos įvykius, pamažu perpras pasaulio, kuriame atsidūrė, dėsnius ir žiemai baigiantis 

iškeliaus – pavirs mažais debesėliais. Sniego žmogeliai mieli, naivūs, smalsūs, išradingi ir labai geranoriški 

bei vieningi. Smagu ir gražu – tokie pagrindiniai jų žodžiai pažįstant žiemos pasaulį ir būnant jo dalimi. 

Apie visą šį įvairiais atspalviais baltą, be galo skaidrų ir platų pasaulį pasakoja daug matęs ir patyręs 

pasakotojas, bet iš tikrųjų sniego žmogelius matyti gali tik vaikai. O tokiu taip ypatingai pasaulį reginčiu 

vaiku pamažu gali tapti kiekvienas atidus ir atviras šios knygos skaitytojas. Sniego žmogelius pažinti ir su 

jais draugauti kviečia ir knygos dailininkė Vilija Kvieskaitė. (Inga Gresienė) 

https://www.youtube.com/watch?v=1zRAyI1am8c


 

Vaicenavičienė, Monika „Kas yra upė?“ 

Kas yra upė? / Monika Vaicenavičienė; vertėjas Dominykas Norkūnas. – Vilnius: Tikra knyga, 2019. – 41 p. 

– ISBN 978-609-8142-56-3 

https://www.youtube.com/watch?v=oraVXSlg47o 

https://www.youtube.com/watch?v=6lv0KQy0wsM 

 Upės išsiuvinėja pasaulį margiausiais raštais, sudygsniuoja istorijas, supina kartu įvairiausias 

vietoves, laikus ir žmones. Jų srovės gali mus nuplukdyti į tolimiausias vietas, suburti ir atgaivinti. Upės 

ramina, gąsdina, įkvepia, neleidžia užsimiršti.Pažintinės ir edukacinės knygos autorė Monika 

Vaicenavičienė – tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose įvertinta iliustratorė ir paveikslėlių knygų 

autorė. 

 Tai sinkretinio žanro knyga – tarsi poetinė esė jauniesiems ir ne tik skaitytojams, kurioje rasime ir daug 

pažintinės informacijos, prozos elementų, poetinių vaizdinių, o dėl vienas kitą papildančio ir praplečiančio 

vaizdo bei teksto santykio, tai ir paveikslėlių knyga. Šios knygos centre – upė, kuri it siūlo gija „išsiuvinėja 

pasaulį margiausiais raštais, sudygsniuoja istorijas, supina kartu įvairiausias vietoves, laikus ir žmones“. 

Autorės iliustracijos su primityvistinės manieros prieskoniu, žemiškų, prislopintų ir net patamsintų spalvų. 

Šių iliustracijų pasaulis ne plastikinis, jis gaivališkas, natūralus, nenugludintas. Tai knyga mąsliems ir 

mąstantiems vaikams, keliantiems klausimus ir ieškantiems ilgų atsakymų, suprantantiems ar bent 

nujaučiantiems, kad pasaulyje beveik niekada nėra paprastų ir greitų atsakymų. Kad net, rodos, pats 

paprasčiausias dalykas – akmuo, medis ar upė – vertas atidesnio žvilgsnio. Verta atkreipti dėmesį, kad knyga 

pirmiausia buvo išleista ne Lietuvoje, bet Švedijoje, todėl skaitome vertimą. (Eglė Baliutavičiūtė) 

https://www.youtube.com/watch?v=oraVXSlg47o
https://www.youtube.com/watch?v=6lv0KQy0wsM


 

Vaitkutė, Neringa „Neramios dienos“ 

Neramios dienos / Neringa Vaitkutė; iliustravo Neringa Vaitkutė. – Vilnius: Nieko rimto, 2020. – 226 p. – 

Ciklo „Klampynių kronikos“ 2-oji knyga. – ISBN 978-609-441-635-4 

Fantastikos mėgėjams puikiai pažįstama autorė Neringa Vaitkutė parašė tęsinį skaitytojų ir kritikų pamėgtai 

knygai „Klampynių kronikos“. Čia ir toliau meistriškai derinamos šiuolaikinių vaikų gyvenimo aktualijos, 

senovės lietuvių mitologija ir šiurpūs, netikėti nuotykiai. Mažųjų Klampynių miestelyje verda paslaptingų 

įvykių kupinas gyvenimas. Čia gali netyčia namo parsinešti vaiduoklį, užrūstinti undinę, o per kiekvienas 

Jonines lyja taip, lyg kas būtų dangų užkeikęs. Čia nebūna nuobodu: tą žino šaunieji dvyniai Agata ir 

Aringas, pasiryžę įminti visas Mažųjų Klampynių mįsles. Knygą įtaigiai iliustravo pati autorė. 

2013 m. už knygą „Vaivorykščių arkos“ rašytoja Neringa Vaitkutė gavo reikšmingiausio metų debiuto 

apdovanojimą. Pirmoji autorės knyga apie Agatos, Aringo ir jų mažosios sesutės Smiltės nuotykius 

„Klampynių kronikos“ 2018 m. buvo apdovanota Prano Mašioto premija už geriausią metų knygą vaikams 

ir paaugliams bei buvo nominuota Metų knygos vaikams rinkimuose. 

  

Mažosios Klampynės – tai ypatinga vieta, kurioje šalia gyvena žmonės ir mitologinės būtybės, o dvyniai 

Agata ir Airingas bei jų sesuo Smiltė yra nepailstantys nuotykių ieškotojai, nuolat prisiverdantys košės ir 

karts nuo karto drumsčiantys aplinkiniams ramybę. Antrojoje knygoje apie šį miestelį ir jo gyventojus, 

nuosekliai tęsiant nutrūktgalviškų istorijų liniją, pristatomos naujos būtybės, jos herojus pamoko, jog vertėtų 

laikytis pagarbaus atstumo, arba, atvirkščiai – parodoma, jog joms reikia žmonių pagalbos, kad galėtų rasti 

savo vietą pasikeitusiame pasaulyje 


