
NAUJAI GAUTOS KNYGOS 

0 BENDRIEJI MOKSLO IR KULTŪROS DALYKAI 

 

001 Mokslas ir žinija. Mokslatyra. Intelektinio darbo organizacija 

 

Paulauskas, Kazys (1934-) 

NSO kasdienybė : įvykiai, pranešimai, hipotezės / Kazys Paulauskas. - Panevėžys : 

R. Magilienės įmonė "Magilė", 2003 (Vilnius : Spauda). - 155, [2] p. ; 20 cm. - 

Bibliogr.: p. 152. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-956-32-3 

UDK: 001.94 

Neatpažintų skraidančių objektų fenomenas jaudina pasaulį jau daugiau kaip 

penkiasdešimt metų. Pasaulyje skraidančių lėkščių tematika prirašyta daugybė knygų. 

Naują požiūrį apie problemą pateikė Romos Katalikų bažnyčia. Todėl šios knygos 

autorius, susipažinęs su užsienio šalių literatūra, siūlo skaitytojams keletą naujų faktų 

apie NSO.  

 

003 Rašto sistemos ir rašto ženklai. Raštas 

 

Kodai : Kaip suprasti slaptų žinučių pasaulį / Paul Lunde. - Vilnius : Obuolys, 2012. 

- 280 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-70-052-4 

UDK: 003 

Kodų – jų kūrimo ir nulaužimo – menas lieka apgaubtas paslapties ir atrodo priklausąs 

karinės žvalgybos, šnipų ir slaptųjų tarnybų pasaulio tamsiajai pusei. Tačiau kodų 

galima rasti bet kurioje mūsų gyvenimo srityje. Jie užtikrina saugumą, saugo tapatybę, 

leidžia bendrauti internetu visame pasaulyje. Ši puiki enciklopedija tyrinėja kodų 

kūrimo bei iššifravimo istoriją ir vystymąsi pradedant hieroglifais ir runomis, baigiant 

grafičiais, DNR ir nanotechnologijomis. 

 

 

008 Civilizacija. Kultūra. Progresas 

 

Girininkas, Algirdas (1949-) 

Baltų kultūros ištakos / Algirdas Girininkas ; Lietuvos kultūros paveldo mokslinis 

centras. - Vilnius : Savastis, 1994-. - d. : iliustr. ; 25 cm. -  (Įr.) 

UDK: 008(=17)(091) 

903(=17) 

903(474.5) 

Studijoje nagrinėjama prabaltų kultūros ištakų raida nuo vėlyvojo paleolito iki 

ankstyvojo bronzos amžiaus. Naujausių priešistorės, genetikos ir lingvistikos tyrimų 

duomenimis, prabaltų kultūra formavosi šiaurės indoeuropiečių pagrindu nuo vėlyvojo 

paleolito–mezolito pradžios. Knygoje pateikti rutulinių amforų ir virvelinės keramikos 

kultūrų duomenys įgalina atmesti iki šiol vyravusią nuomonę apie pagrindinę šių 

kultūrų reikšmę formuojantis indoeuropietiškai prabaltų kultūrai III tūkstm. – II tūkstm. 

pr. Kr. pradžioje. Knyga skiriama visiems, besidomintiems baltų etnokultūros istorija. 

 

 

 

 



Kiaupa, Zigmantas (1942-) 

Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m. : praradimai ir sugrįžimai / 

Zigmantas Kiaupa. - Vilnius : Versus aureus : Kultūros paveldo departamentas prie 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, [2006] (Kaunas : Aušra). - 141, [1] p. ; 22 

cm. - Bibliogr.: p. 125-141. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-699-43-4 

1. Kultūros vertybės - Lietuva - Istorija. 2. Lietuva - Kultūrinė politika 

UDK: 008(474.5)(091) 

719(474.5)(091) 

Knygoje kalbama apie kilnojamąsias kultūros vertybes, išvežtas iš Lietuvos ir 

keliavusias po užsienį iki 1990 m. Svarbiausias autoriaus tikslas dar kartą atkreipti 

dėmesį į didelę ir sudėtingą Lietuvos valstybės ir visuomenės santykio su Lietuvos 

kultūros turtais užsienyje problemą. 

 

Žydų kultūros paveldas Lietuvoje : [straipsnių rinkinys] / Kultūros paveldo 

departamentas, Kultūros paveldo centras ; [sudarytojas Alfredas Jomantas ; specialusis 

redaktorius Ilja Lempertas]. - Vilnius : Savastis, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 223, 

[1] p. : iliustr., žml. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Simonas Alperavičius, Galina Baranova, 

Roza Bieliauskienė, Ona Biveinienė, Valentinas Brandišauskas, Lėja Jacovskienė-

Faingold, Algirdas Jakubčionis, Alfredas Jomantas, Margarita Kairytė, Jolita Kančienė, 

Libertas Klimka, Rachilė Kostanian, Lijana Laužikaitė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, 

Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, Raimundas Ramanauskas, Marija Rupeikienė, 

Rūta Skudienė, Irena Staniūnienė, Michel Thomas-Penette, Rimantas Žirgulis. - 

Bibliogr. išnašose. - Tiražas 800 egz. - ISBN 9986-420-65-2 (įr.) 

UDK: 008(474.5)(=924)(091) 

726.3(474.5)(091) 

72(474.5)(=924)(091) 

2004 m. Europos paveldo dienoms, kurių tema buvo žydų kultūros paveldas Lietuvoje, 

skirtas straipsnių rinkinys. Knygoje aptariami žydų kultūros paveldo, nekilnojamojo 

turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais ir pokaryje, papročiai ir tradicijos. 

 

069 Muziejai. Salonai. Galerijos 

 

Samogitian Museum "Alka" : museum guide / sudarytoja Elvyra Spudytė ; į anglų 

kalbą vertė Aušra Simanavičiūtė. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. - 96 

p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-609-8039-23-8 

UDK: 069 

Tai gidas po muziejų ( anglų k.). 

 


