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EL. KNYGOS JAUNIMUI
GROŽINĖ LITERATŪRA MOKYMUISI / STUDIJOMS


Klasikinės Lietuvių literatūros portalas http://antologija.lt
Ši svetainė yra klasikinės pasaulio literatūros virtualios bibliotekos dalis. Svetainės pirminis
variantas buvo sukurtas vykdant UNESCO inicijuotą ir 1999 m. įvykdytą projektą. Svetainė
nuolat pildoma kūrinių versijomis, pritaikytomis skaityklėms. Taip pat portalas papildytas
dalies kūrinių .pdf, .epub bei .mobi formatais, pritaikytais skaityti elektroninėmis knygų
skaityklėmis. Visi svetainėje publikuojami kūriniai bei į svetainę įdiegtos funkcijos yra
nemokamos. Lietuvių klasikinės literatūros antologija apima lietuvių autorių kūrinius nuo
seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros.



Lietuvių literatūros klasika http://www.epaveldas.lt/lietuviu-literaturos-klasika
 Senosios lietuvių literatūros klasika (XIII-XVIII a.). Kolekciją sudaro 38 senosios lietuvių
literatūros klasikos kūriniai.
 Naujųjų laikų lietuvių literatūros klasika (XIX a. ir XX a. I pusė). Kolekciją sudaro 477
naujųjų laikų kūriniai.
 Šiuolaikinės lietuvių literatūros klasika. Šios epochos kolekciją sudaro 153 šiuolaikinės
lietuvių literatūros klasikos kūriniai.



Klasikinė lietuvių literatūra http://old.antologija.lt/texts/texts_l.html
Ši svetainė yra klasikinės pasaulio literatūros virtualios bibliotekos dalis. Projektą inicijavo
UNESCO, norėdama palengvinti visuomenei priėjimą prie žmonijos kultūrinio paveldo
lobynų. Lietuvių klasikinės literatūros antologija apima 64 lietuvių autorių kūrinius nuo
seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros: Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos);
XX pradžia – 1945; 1945 - iki šių dienų.



Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija „Tekstai“ http://www.tekstai.lt/
Šioje svetainėje galima rasti Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių, biografijų, vaizdo, garso
tekstų, informacijos apie literatūros sroves, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštį „Metai“,
tekstų naujienas, verstus tekstus, tekstus apie tekstus ir kt.



Literatūros kūriniai 5-8 klasėms http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
Skaitmeninėje bibliotekoje galima rasti lietuvių grožinės literatūros kūrinių, skirtų 5-8
klasėms. Knygas galima skaityti .pdf, .epub, .txt formatu, bei klausytis .mp3 formatu.



Lietuvių ir užsienio šalių literatūra ir poezija http://www.vartiklis.lt/skaityti/index.html
Šiame puslapyje galima rasti lietuvių ir užsienio autorių literatūros kūrinių ištraukas,
nuorodas į juos.



Senieji raštai http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php
Senųjų lietuviškų raštų duomenų bazė sistemingai kuriama tik Lietuvoje ir tik Lietuvių kalbos
institute. Užsienio mokslo centruose į elektroninę terpę tėra perkeltas tik vienas kitas

lietuviškas šaltinis. Lietuvos aukštosios mokyklos taip pat apsiriboja tik pavieniais šaltiniais.
Šioje duomenų bazėje galima rasti 53 suskaitmenintus senuosius raštus.


Gedimino Navaičio labdaros fondo biblioteka
http://www.nemokamosknygos.lt/lt/knygu-katalogas
Biblioteką sudaro grožinė literatūra, literatūra mokykloms, mokslinė literatūra. Galima rasti
vertingus straipsnius iš žurnalų „Psichologija tau“, „Biuro administravimas“, „Juristas“,
„Vadovas“ ir „Apskaitos mokesčių apžvalga“, informacijos apie įvairias pasaulio šalis.
Šiuo metu nemokamoje bibliotekoje - 165 knygos.



J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka http://www.knygadvaris.lt/
Biblioteką sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tautosakos tekstai, užrašyti bei
surinkti į vieną vietą lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus iniciatyva. Tai – apie
7000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios tautosakos,
sudarančios lietuvių tautosakos aukso fondą.



Jurgio Kunčino tekstai http://kuncinotekstai.baltavarna.lt/
„Gyvenimo stebėtojo užrašai pagal Jurgį Kunčiną“ skirtas išsaugoti Jurgio Kunčino
literatūrinį palikimą, publikuotą periodiniuose leidiniuose ir išlikusį rankraščiuose bei
spaudoje skelbtą informaciją apie rašytoją ir jo kūrybą. Čia publikuojamos tekstų
faksimilės ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis (anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų,
vokiečių). Galima susipažinti su recenzijomis daugeliui J. Kunčino knygų, taip pat pokalbiais,
prisiminimais.



Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt/
Svetainė www.lkz.lt yra Lietuvių kalbos instituto kūrinys, kuriame pateikiamas pataisyto
„Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I–XX, 1941–2002) elektroninio varianto I leidimas (2005) –
tekstas, nuorodos, paieška, kita su juo susijusi informacija bei kiti interneto šaltiniai.



Gyvasis klasikas Juozas Erlickas http://www.erlickas.eu/
Tinklaraštyje talpinami gyvojo klasiko eilėraščiai, nuotraukos, dainų tekstai.



Skaityklė.lt – nemokamos elektroninės knygos http://www.skaitykle.lt/eknygos/t/nemokamos/
Skaityklė.lt - tai pirmoji Lietuvoje elektroninė parduotuvė, kurioje galite įsigyti legaliai
išleistas lietuviškas elektronines knygas. Elektroninės - tai tos pačios knygos, kurias jūs
skaitote atspausdintas ant popieriaus, tik išleistos elektroniniame formate. Elektroninės
knygos leidžiamos specialiuose failuose (ePUB, PDF, MOBI ir kt.), kuriuos galima atidaryti
ir skaityti kompiuteryje, mobiliajame telefone ar specialiame eknygoms skaityti skirtame
įrenginyje - elektroninių knygų skaityklėje.
Nemokamas e.knygas galima parsisiųsti prisiregistravus el.parduotuvėje.



Knygos.lt https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/
Nemokamos elektroninės knygos Knygos.lt knygyne.
Norint parsisiųsti nemokamą elektroninę knygą, reikia prisiregistruoti el. parduotuvėje.



Saulius Šaltenis „Riešutų duona“
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5
%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
Saulius Šaltenis – prozininkas, dramaturgas ir scenaristas. Vienas geriausių jo kūrinių –
apysaka „Riešutų duona“ (1972), išsiskirianti savitu ir įdomiu pasakojimo stiliumi. Jos
pasakotojas tarytum žaidžia dvigubą žaidimą su skaitytoju ir tekste pasigirsta du balsai:
paauglio Andriaus Šato, tarsi pasakojančio neseniai įvykusius įvykius iš jauno žmogaus
perspektyvos, ir laike nutolusio, prisimenančio pasakotojo.



Vytautas Sirijos Gira „Raudonmedžio rojus“
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Vytautas_Sirijos_Gira._Raudonmed%C5%BEi
o_rojus.LHL000.pdf
Lietuvos poeto, prozininko, vertėjo romanas „Raudonmedžio rojus“ (1972), vaizduoja Lietuvos „laikinosios sostinės“ gyvenimą. Pagrindinis herojus gydytojas Tuleikis nusivilia Kauno
„grietinėle“, jam pamažu aiškėja, kad tikrasis gyvenimo kelias - su pažangiais, paprastais
žmonėmis.



Antuanas de Sent Egziuperi „Mažasis princas“
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/mazasis_princas/,format.pdf
Antoine de Saint-Exupéry, prancūzų rašytojas ir lakūnas, gimė 1900 m. Lione. 1943 m.
parašė Mažąjį princą, atnešusį jam neblėstančią šlovę. Tai klasika tapusi alegorinė pasaka,
iki šiol žavinti viso pasaulio vaikus ir suaugusius žmones. A. de S.-Exupéry moko mus
išminties nemoralizuodamas ir nenusileisdamas iki sentimentalumo. Tai knyga apie berniuką
iš kitos planetos, apie jo tarpplanetines keliones ir sykiu išmintingas pasakojimas apie
žmogaus lemtį.



Džordžas Orvelas „Gyvulių ūkis“
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/D%C5%BEord%C5%BEas_Orvelas._Gyvuli%
C5%B3_%C5%ABkis.LH0001.pdf
„Gyvulių ūkis" – neabejotinai svarbiausias grožinės politinės satyros kūrinys, parašytas XX
a. Britanijoje. Šioje G. Orvelo knygoje pasitelkus gyvulinės pasakėčios tradiciją, jungiamas
satyrinis ir politinis įtūžis su gyvybingu mitinio kūrinio amžinumu. Tai viena iš didžiųjų
politinių alegorijų, o jos pasakojama istorija yra apie tai, kaip socialinė revoliucija (vieno
Anglijos ūkininko gyvuliai susimokę sukyla prieš šeimininką, išveja jį ir pradeda ūkyje kurti
savarankišką gyvenimą) virto diktatūra ir išdavyste.



Džordžas Orvelas „Gyvulių ūkis“ anglų kalba.
http://www.gutenberg.net.au/ebooks01/0100011h.html



Erasmus Roterodamus „Pagiriamasis žodis kvailybei“
http://jakavonyte-filosofija-bus.yolasite.com/resources/Erasmus-roterodamus-Pagiriamasiszodis-kvailybei-2011-LT.pdf
Vienas garsiausių XV–XVI amžiaus humanistų, filosofas ir teologijos mokslų daktaras
Erazmas Roterdamietis, gyvenęs ir dirbęs daugelyje Europos vietų, žinomiausiame savo
veikale nagrinėja humanizmo, pacifizmo ir gyvenimo dialektikos temas; kritikuoja dvasinį
ribotumą, aukština žmogaus protą ir gina asmenybės laisvę. Kritiką, o ypač dvasininkijos

atžvilgiu, Roterdamiečio laikais sakyti buvo gana rizikinga, tad autorius pasirinko alegorijos
ir satyros kaukę, kurią užsidėjęs galėjo drąsiai ir tiesiai skelbti savo nuomonę bei
pamąstymus apie žmonių tamsumą, godumą, dvasininkijos luomo ydas, visuomenės prietarus,
baimes, karus, agresiją ir netoleranciją.


Atvira muzikos enciklopedija http://www.musipedia.org/
Enciklopedijoje galima rasti garsų, melodijų kolekciją, identifikuoti dainą pagal melodiją,
ritmą. Melodiją galima „sugroti“ kompiuterio klaviatūra, pelyte arba prijungus prie
kompiuterio išorinį mini pianiną. Visus įrašus enciklopedijoje gali redaguoti, pildyti
kiekvienas registruotas narys.



Gutenbergo biblioteka https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Gutenbergo projektas siūlo daugiau nei 50 000 nemokamų el. knygų, kurias galima
parsisiųsti į įrenginį arba skaityti internete. Knygų kolekciją sudaro: vaikų literatūra,
mokomoji, grožinė, istorinė, religinė, muzikinė literatūra, taip pat socialinių, technologijos
mokslų, filosofijos ir psichologijos literatūra ir kt.
Norint skaityti knygas registruotis nereikia.



Free Ebooks Library http://ebooksgo.org/
Bibliotekoje galima rasti elektroninių knygų (.pdf formatu) ir recenzijų šiomis temomis:
teisė, politikos mokslai, finansai, ekonomika, prekyba, sociologija, statistika, matematika,
transportas, inžinerija, geologija, geografija, istorija, antropologija, architektūra,
astronomija, mikrobiologija, chemija, zoologija, botanika, žemdirbystė, rekreacija,
kompiuterija, medija, internetas, komunikacija, kalbos, žodynai, enciklopedijos, psichologija,
muzika, religija, valgiai ir kt.
Norint skaityti knygas registruotis nereikia.



Bibliomania http://www.bibliomania.com/
El. knygų biblioteką sudaro laisvai prieinama nemokama literatūra (daugiau nei 2000
klasikos tekstų), autorių biografijos, knygų santraukos. Skiltyje „READ“ galima rasti
grožinės literatūros kūrinių, poezijos, apsakymų, dramų, straipsnių ir interviu.
Norint skaityti knygas registruotis nereikia.



The Camelot Project http://d.lib.rochester.edu/camelot-project
Karaliaus Artūro laikų tekstų, grafinės medžiagos, bibliografijos ir kitos skaitmenizuotos
informacijos duomenų bazė.



Bartleby http://www.bartleby.com/
Literatūros klasikos ir mokslinės literatūros el. knygų biblioteka. Mokslinę literatūrą sudaro:
kalba, religija ir mitologija, literatūros istorija ir literatūra, anatomija, maisto ruošimas,
etiketas ir kt. Norint skaityti knygas registruotis nereikia.



Anglijos literatūros antologija http://www.luminarium.org/medlit/
Biblioteką sudaro: viduramžių literatūra, renesanso literatūra, XVII amžiaus literatūra, XVIII
amžiaus literatūra, XIX amžiaus moterų rašytojų literatūra, XIX amžiaus airių literatūra,
folkloras ir drama.

Norint skaityti knygas registruotis nereikia.


The online book page http://onlinebooks.library.upenn.edu/authors.html
Šiuolaikinių autorių biblioteka, talpinanti apie 2mln. nemokamų grožinės ir mokslinės
literatūros knygų. Paieška galima pagal autorių, knygos pavadinimą, dalyką.



Pink monkey http://www.pinkmonkey.com/index2.asp
Tai studijų šaltinis, pateikiantis literatūros kūrinių santraukas. Skirtas vidurinių mokyklų
moklseiviams, studentams, mokytojams ir besimokantiems namuose.



The free library http://www.thefreelibrary.com/
Biblioteka siūlo pilnateksčius klasikos kūrinius (autorių biografijas, nuotraukas, žymias
citatas), bei mokslinę periodinę literatūrą verslo, pramonės, komunikacijos, sveikatos, teisės,
politikos, rekreacijos, technologijų ir kitų socialinių ir humanitarinių moklsų temomis.
Kolekciją sudaro straipnsiai nuo 1984 metų bei publikuojami šiomis dienomis.



World wide school http://www.worldwideschool.org/
Bibliotekoje galima rasti įvairių literatūros kūrinių – nuo pasakų ir poezijos iki matematikos
disertacijų ir informacinių pranešimų.



Eserver http://eserver.org/
Laisvai prieinami menų ir humanitarinių mokslų tekstai. Galima rasti 50 kolekcijų šiomis
temomis: menas, architektūra, rasės, Interneto studijos, drama, dizainas, multimedia,
šiuolaikinės kultūros studijos, istorija, kalbos, filosofija ir kt. Pateikiama tekstinė medžiaga,
audio ir video įrašai.



Academy of American poets https://www.poets.org/
Šiuolaikinių Amerikos poetų kūryba. Poezijos galima ieškoti pagal temą, aplinkybes, formą,
judėjimą/mokyklą. Taip pat pateikiama rašytojų biografija, audio ir video įrašai.



Internet poetry archive http://www.poetry.com.au/
Pateikiama užsienio šalių poezija. Paieška galima pagal autorių bei pavadinimą.



Sylvia Plath http://www.sylviaplath.info/
Galima rasti rašytojos poezijos, prozos kūrinius, biografiją, nuotraukas, bibliografiją:
recenzijas, straipnsius periodinėje spaudoje, Sylvia Plath vertimus, disertacijas apie ją ir kitą
informaciją.



Charles Bukowski http://www.realbeer.com/buk/
Galima rasti rašytojo biografiją anglų kalba, laiškus, eilėraščius, nuorodas į kitus
internetinius šaltinius apie rašytoją.



Tripod http://members.tripod.com/poetry_pearls/

Anglų poezija rusų kalba.
LITERATŪRA LAISVALAIKIUI / SAVIŠVIETAI


Pirmoji lietuviška knyga http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/
http://www.mch.mii.lt/Mazvydas/main.htm
Tai pirmoji kompiuterinė multimedia knyga apie pirmąją lietuvišką spausdintą knygą KATEKIZMĄ, kurią parašė Martynas Mažvydas ir 1547 metais Karaliaučiuje išspausdino
Hanso Weinreicho spaustuvė. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga yra ne tik Katekizmas, bet
ir pirmasis lietuvių kalbos elementorius. Joje skelbiamas pirmasis originalus eiliuotas tekstas
lietuvių kalba ir pirmasis lietuviškų giesmių rinkinys. Pažiūrėkite, kaip atrodė ši knyga.
Pasiklausykite, kaip skamba skaitomas knygos tekstas, eilėraščiai, giesmės. Susipažinkite su
Mažosios Lietuvos senaisiais ir dabartiniais žemėlapiais, vietovardžių rodyklėmis.
Pasidomėkite lietuviškos spaudos draudimo įvykiais. Knygoje rasite 450 metų jubiliejui skirtų
kūrinių - ženklo, medalio, monetos, pašto ženklo atvaizdų ir aprašymų. Čia rasite
informacijos iš viso pasaulio apie jubiliejaus minėjimo renginius ir jų atspindžius
žiniasklaidoje. Susipažinsite su bibliografija, dokumentais, įvykių kronika.



Senasis ir Naujasis testamentas http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/turinys.htm



Partizanai.org http://partizanai.org/index.php/knygos
Svetainėje galima rasti knygų apie partizanų kovas Lietuvoje, partizanų kovas apygardose,
partizanų maldas, atsiminimus, okupaciją, Lietuvos dvasininkus ir kt., Monsinjoro
A.Svarinsko ir jo bendražygių, Lietuvos Sąjūdžio straipsnių, periodinius leidinius –
„Rūpintojėlis“, „Karys“, „Į laisvę“.



Žemaitijos literatūra http://daugenis.mch.mii.lt/apsamogitia/literatura.htm
Svetainėje galima susipažinti su Žemaitijos istorija, kalba ir kultūra, pasiklausyti žemaičių
šnekos ir dainų. Čia Jūs rasite ir žemėlapius, kuriuose užfiksuotos Žemaitijos istorinės ir
etnografinės ribos. Pateikiamos mokslininkų mintys, pasisakymai Žemaitijos istorijos ir
kultūros temomis. Jūs turite galimybę susipažinti ir su Žemaitijos herbu bei vėliava, šiame
krašte gimusiais, gyvenusiais, dirbusiais žymiausiais mokslo, meno, kultūros ir visuomenės
veikėjais, Žemaitijos šviesuolių kultūriniais sambūriais, Žemaičių rašytojų sąjūdžiu, Telšių
vyskupija, žemaičių spauda. Surasite ir svarbiausias "Žemaičių žemės" žurnalo publikacijas,
susipažinsite su prozos, poezijos kūriniais, žymiausiais Žemaitijos prozininkais ir poetais.



Radikaliai! http://www.radikaliai.lt/knygos
Kultūrinis tinklalapis, apimantis visas meno rūšis, taip pat filosofiją, istoriją, mitologiją,
publikuoja meno kūrinius - piešinius, fotografijas etc. Jame galima rasti prozos ir poezijos,
esė, interviu su įdomiais žmonėmis, kalbai lavinti - tekstų anglų ar kita užsienio kalba.
Galima rasti knygų .pdf formatu.



Kur keliauti Lietuvoje? Pažintiniai takai ir kitos lankytinos vietos
http://tinklarastis.gf.lt/wp-content/uploads/2016/03/Kur-keliauti-Lietuvoje_2016.pdf
Tam, kad gerai praleistumėte laiką ir pamatytumėte išskirtinius gamtos objektus, visai
nebūtina vykti į svečias šalis. Įspūdingi vaizdai atsiveria čia, Lietuvoje, o pusdienio ar dienos

išvyka gali atnešti ne ką mažiau įspūdžių negu savaitės atostogos užsienyje. Sužinokite, kokius
pažintinius takus ir lankytinas vietas rekomenduoja juose apsilankę keliaujantys „General
Financing“ darbuotojai. Tai – antrasis papildytas leidimas su dar daugiau pažintinių takų ir
įdomių vietų Lietuvoje.


Reanata Rimkevičienė „7 patarimai, kaip prisijaukinti vyrą“
http://esulaiminga.lt/knyga-nemokamai/
Ši nedidelė knyga .pdf formatu skirta visoms moterims ir merginoms. Toms kurios ieško savo
gyvenimo vyro ir toms, kurios jau ne vieną dešimtmetį pragyveno su savo išrinktuoju, tačiau
taip ir neišmoko kalbėtis viena kalba, neišmoko suprasti, neišmoko mylėti… Dažnai
susituokusios poros iki gyvenimo pabaigos pragyvena kaip du svetimi žmonės, net nebandę
pajausti, pažvelgti į kito žmogaus vidinį pasaulį. Šioje trumpoje knygelėje rasite puikiai
visiems žinomas tiesas, tačiau daugelis iš jų yra užmirštos ir nebetaikomos mūsų
gyvenimuose.
MOKSLINĖ LITERATŪRA



Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas http://ebooks.mruni.eu/
Mykolo Romerio universiteto išleistos knygos portale buvo pristatytos 2011 metų Vilniaus
knygų mugėje. Tuo metu jame buvo apie 100 elektroninių knygų. Nuo 2013 m. visos portale
esančios elektroninės knygos tapo laisvai prieinamos visiems skaitytojams. Elektronines
knygas galima skaityti naudojant visas šiuolaikiškas priemones: asmeninius, planšetinius
kompiuterius ir išmaniuosius telefonus. Skaitytojai portale gali rasti jiems reikalingą knygą
pagal pavadinimą, autorių arba ieškodami žodžio visų knygų tekstuose iš karto arba tik
pavadinimuose (nepamirškite naudoti lietuviškų raidžių). Portale registruoti skaitytojai, radę
reikalingų knygų, gali jas padėti į savo knygų lentyną, rašyti komentarus, pastabas,
nukopijuoti dalį teksto ir (arba) jį išspausdinti.



Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpykla (VDU ePub)
http://etalpykla.vdu.lt/
VDU e. publikacijų talpykla – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta Universiteto
bendruomenės sukurtų mokslinių e. publikacijų kaupimui ir valdymui. Svarbiausia joje –
organizuoti prieigą prie Universiteto e. mokslinių tyrimų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį
išsaugojimą.
Šiuo metu VDU institucinėje talpykloje kaupiamos 3 kolekcijos e. dokumentų. Tai knygų
(monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ir studijų leidiniai, kurie yra
knygos pavidalo), periodinių mokslo žurnalų ir jų straipsnių bei magistro darbų ir daktaro
disertacijų bei jų santraukų e. dokumentų (ETD) kolekcijos.



Mokymasis mokytis: Neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) modulis. – Vilnius, 2012.
http://www.suaugusiujusvietimas.lt/uploads/file/Mokymasis%20mokytis_Knyga_A4_SP_.pdf
Neformaliojo suaugusiųjų mokymosi moduliai „Problemų sprendimas“ ir „Mokymosi
mokytis“ parengti įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Moduliai parengti remiantis privačios
Čekijos Respublikos švietimo organizacijos RPIC-ViP sukurtų dvejų suaugusiųjų švietimo
modulių: „Mokymasis mokytis“ (angl. Learing to Learn) ir „Problemų sprendimas“ (angl.
Problems Solving) medžiaga.

Abu minėtieji moduliai yra bendrųjų kompetencijų lavinimo dalis, o sėkmingas mokymasis,
remiantis jais, tiesiogiai lemia platesnes ir lankstesnes galimybes darbo rinkoje ir
socialiniame gyvenime. Modulių medžiagą sudaro: „Instruktoriaus vadovas“, „Gidas
kompetencijai ugdyti“.

EL. ŽURNALAI
MOKSLINIAI ŽURNALAI


Socialinis darbas: patirtis ir metodai http://sd.vdu.lt/
Žurnalu „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai" siekiama stiprinti socialinio darbo profesinį
tapatumą, straipsniuose profesionaliai analizuojant socialinio darbo patirtis ir metodus.
Žurnalo misija yra ieškoti socialinių problemų sprendimo, siekti suprasti visuomenės
įvairovę, analizuoti gerąsias praktikas, pristatyti pokyčių metodus, plėtoti įgalinančios
socialinės veiklos idėjas. Tokiu būdu, žurnalas yra nuolat kuriamas socialinio darbo žinių
forumas, prisidedantis prie profesijos tapatumo konstravimo bei prie socialinės gerovės
kūrimo.



Senoji Lietuvos literatūra http://www.llti.lt/lt/senoji_LT_literatura/
Senoji Lietuvos literatūra ‒ mokslo periodinis leidinys, leidžiamas nuo 1992 m. Leidinyje
skelbiami senosios raštijos metodologinio, žanrinio ir istorinio pobūdžio tyrimai, šaltinių
publikacijos bei komentuoti jų vertimai į lietuvių kalbą, mokslinės literatūros recenzijos bei
anotacijos, reikšmingų savo srities artefaktų bei įvykių aprašai, kronikos ir kt. Leidinio
redakcinės kolegijos nariai ir jo autoriai pirmiausia siekia publikuoti senosios Lietuvos
raštijos tyrimus, visuomenę supažindinančius su svarbesniais autoriais, žanrais ir kūriniais;
jiems taip pat rūpi informuoti visuomenę apie mokslinio gyvenimo paskutinių metų
reikšmingesnius faktus, asmenis ir įvykius. Taigi mokslininkų dėmesys telkiamas ties XIII‒XIX
amžiais, kreipiamas į daugiažanrį ir įvairiakalbį senosios Lietuvos raštijos paveldą,
pirmiausia į Lietuvos Didžiosios bei Prūsijos Kunigaikštijų ir Abiejų Tautų Respublikos
literatūras.



Lietuvių kalba http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/index
„Lietuvių kalba“ yra recenzuojamas tarptautinis lietuvių kalbai skirtas žurnalas. Jame
skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos
ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai. Priimamos tiek empirinius tyrimus
apibendrinančios, tiek teorinius dalykus svarstančios ar tyrimų metodologiją tobulinančios
publikacijos.
Žurnale skelbiami mokslo tiriamieji bei analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, taip pat
apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai. Spausdinami darbai lietuvių, anglų, vokiečių,
prancūzų arba rusų kalbomis. „Lietuvių kalba“ leidžiama tik elektroniniu formatu. Per metus
išeina vienas jo tomas.



Tautosakos darbai http://www.llti.lt/lt/tautosakos_darbai
"Tautosakos darbai" – recenzuojamas folkloristikos mokslo žurnalas. Leidinio
periodiškumas – du kartus per metus. Leidinyje publikuojami mokslo straipsniai lietuvių,
anglų, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis, taip pat skelbiama archyvinė ir naujausia
folkloro lauko tyrimų medžiaga, recenzijos ir kt. Leidinys skirtas akademinei bendruomenei ir
visiems, besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru, šiuolaikine šios srities tyrimų būkle.



Žmogus ir žodis http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/issue/archive
Žurnalų „Filosofija“, „Svetimosios kalbos“, „Literatūrologija“, „Didaktinė lingvistika“
2013-2015 m. numeriai.



Baltistica http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica
Baltistica – tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, kurį rengia VU Baltistikos katedra, leidžia
VU leidykla. Žurnale straipsnius, recenzijas ir informacijas skelbia viso pasaulio baltistai
lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Žurnalas teikia pirmenybę
istoriniams, lyginamiesiems ir tipologiniams baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams, baltų ir kitų
kalbų ryšių klausimams, baltų kalbotyros istoriografijai; skelbia mokslines baltistų diskusijas,
naujausių baltų kalbotyros veikalų recenzijas, informaciją apie baltų kalbų tyrimus pasaulyje.
Nuo 2006 metų žurnalas skiria daugiau dėmesio sinchroniniams dabartinių baltų kalbų
tyrimams, įskaitant eksperimentinius, gretinamuosius ir taikomuosius darbus. Nuo 2011 m.
visas žurnalo turinys prieinamas internete, o publikacijos priimamos elektroniniu būdu šioje
svetainėje.



Colloquia http://www.llti.lt/lt/colloquia/
Colloquia yra recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas XX-XXI a. literatūros
tyrimams,teorijos darbams bei tarpdalykinėms literatūros studijoms. Publikuojami
straipsniai apie Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūrą, taip pat trumpesni
probleminiai tekstai, diskusijos, archyvinė medžiaga, interviu, recenzijos. Leidinys eina nuo
1999 m. (nuo 2006 kaip periodinis), per metus išleidžiami du numeriai; pagrindinės kalbos lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų.



Respectus philologicus http://www.rephi.khf.vu.lt/lt/?select=first
Tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) mokslo darbų žurnalas, skirtas
lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso
paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai. Leidinyje spausdinami originalūs
probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale
kviečiame bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkus. Prioritetas
teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia
supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais
humanitarinės krypties tyrimais Rytų ir Centrinės Europos regiono šalyse, intensyvinti
mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.



DOAJ (Directory of open access journals) https://doaj.org/
Laisvai prieinami, aukštos kokybės, anotuoti žurnalai. Talpinama virš 11000 žurnalų,
daugiau nei 2 mln. straipsnių žemės ūkio, švietimo, geografijos, rekreacijos, istorijos, kalbų ir
literatūros, medicinos, teisės, muzikos, filosofijos, psichologijos, religijos, technologijų,
politikos mokslų ir kt. temomis.



DOAB (Directory of open access books) http://www.doabooks.org/
Laisvai prieinamos akademinės (anotuotos) knygos šiomis temomis: menai ir architektūra,
biologija, verslas ir ekonomika, chemija, aplinkosauga, sveikatos mokslai, istorija ir

archeologija, kalbos ir literatūra, teisė ir politikos mokslai, matematika ir statistika, religija
ir filosofija, fizika ir astronomija, technologijos ir inžinerija, socialiniai mokslai.


Baltic forestry
http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemi
d=110
Tarptautinis mokslo žurnalas apie miškininkystę Baltijos regione, kurį 1995 m. pradėjo leisti
Estijos, Latvijos ir Lietuvos miškų tyrimų institutai ir universitetai.



Pediatric neurology briefs http://www.pediatricneurologybriefs.com/
El. leidinyje pateikiamos įvairių mokslinių žurnalų straipsnių apžvalgos apie mokslinius
tyrimus ir laimėjimus. Apžvalgos papildytos komentarais ir citatomis iš kitų darbų. Žurnalas
skirtas neurologams, neurochirurgams, pediatrams, psichiatrams, psichologams ir kitiems
specialistams.
LAISVALAIKIO ŽURNALAI



Literatūra ir menas http://www.7md.lt/
Internetinis kultūros dienraštis ir spausdintas kultūros savaitraštis.



Šiaurės atėnai http://www.satenai.lt/
Penktadieniais išeinantis kultūros savaitraštis. Ankstesnių metų archyvas pasiekiamas
senuoju adresu www.culture.lt/satenai.



Metai http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai
Lietuvos mėnesinis literatūros ir kultūros žurnalas, einantis nuo 1991 m. Vilniuje. Žurnalas
spausdina originalią ir verstinę literatūrą, eseistiką, literatūros mokslo ir kritikos straipsnius,
recenzijas, publicistiką. Skelbia debiutuojančių autorių kūrybą, tremties ir rezistencijos
atsiminimus, literatūrinį palikimą.



Voruta http://www.voruta.lt/archyvas/
Nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“ pradėtas leisti 1989 m. kaip mėnraštis,
vėliau kaip dvisavaitinis laikraštis, o dabar – mėnraštis. „Voruta“ elektroninio laikraščio
pasirodymo data skaičiuojama nuo 1996 m. Pirmajame lietuviškajame interneto laikraštyje
„Vartiklis“, atsirado puslapis, skirtas „Vorutai“ su „Vorutos“ logotipu. Jame buvo
publikuojami įvairūs istorijos dalykai įdomiems pasiskaitymams. Atskiru savo domenu
„Vorutos“ elektroninis laikraštis arba kitaip – „Vorutos“ internetinė svetainė įregistruota
2002 m.



Muzikos barai http://www.muzikusajunga.lt/mr
Muzikos barai – Lietuvos muzikų draugijos, nuo 1999 m. Lietuvos muzikų sąjungos muzikos
žurnalas, einantis nuo 1989 m. Vilniuje. 1989–1998 m. dvisavaitinis; nuo 1998 m. mėnesinis,
nuo 2005 m. numeriai sudvigubinti, didesnės apimties gausiai iliustruotas, meniškai
apipavidalintas, aukštos poligrafinės kokybės. Nuo 2000 m. leidžiamas su garso, nuo 2006 m.
su garso bei vaizdo kompaktiniais diskais. Nuo 2001 m. internete veikia „Muzikos barų“

svetainė, nuo 2003 m. leidžiamas ir „Muzikos barų“ virtualus dienraštis. Spausdinami
straipsniai apie lietuvių ir užsienio muzikus, muzikų gyvenimą, muzikos aktualijas, recenzijos.
Bendradarbiauja gausus lietuvių ir užsienio muzikų būrys.


Lamų slėnis http://www.lamuslenis.lt/
„Lamų slėnis“ – tai erdvės, kuriose gera gyventi, kurti, ragauti gardų maistą, gėrėtis gražiais
daiktais, klausytis įdomių istorijų. Kas dieną užsukę pas lamas čia rasite trumpų naujienų
apie interjerą, dizainą, madą, meną ir maistą. O kartą per mėnesį pakviesime jaukiai įsitaisyti
su puodeliu arbatos ir skaityti nemokamą elektroninio žurnalo „Lamų slėnis“ numerį.



Psichologija tau http://www.psichologijatau.lt/home-i-preset/
"Psichologija Tau" - šiuolaikiškas, stilingas, intriguojantis žurnalas visiems, norintiems
pažinti save ir kitus, įgyti pasitikėjimo, gerai jaustis gyvenime. Žurnale visuomet rasite
pasaulio ir Lietuvos naujienų iš įvairių psichologijos sričių, straipsnių aktualiomis nūdienos
visuomenės gyvenimo temomis, patyrusių psichologų komentarų ir naudingų bei originalių
patarimų, kaip dar geriau jaustis šeimoje ir darbe, efektyviai bendrauti ir spręsti kasdienes
gyvenimiškas problemas.
Internetiniame puslapyje galima rasti žurnalo straipsnių santraukas. Yra archyvas.



ISSUU https://issuu.com/
Laisvai prieinamos publikacijos iš viso pasaulio. Talpinama daugiau nei 25 mln. leidinių.
Paieška galima pagal pavadinimą, temą arba raktažodį. Kiekvieną dieną kolekcja papildoma
apie 20000 publikacijų: žurnalų, laikraščių, katalogų ir kt.



Infashion.lt http://www.infashion.lt/zurnalas
infashion.lt – nemokamas alternatyvios mados leidinys, suteikiantis miestiečiams progą
mėgautis kitokiu požiūrio kampu. Žurnalas džiugins neabejingus madai, o abejingus bandys
įkvėpti. Didžiausias siekis, kad geras skonis Lietuvoje taptų norma.
infashion.lt – reiškinys, siekiantis atrasti ir parodyti jaunus kūrėjus, apjungti kūrybines jėgas
ir kartu kurti naująjį lietuviškos mados veidą.
 Time and fashion http://www.tfashion.lt/cgi-bin/index.pl?lang=lt
Pagrindinis žurnalo TIME & FASHION uždavinys – visada būti įdomiu ir intriguojančiu.
Žurnalą leidžia kūrybinė žurnalistų, fotografų, dizainerių komanda, nuoširdžiai dirbanti tam,
kad skaitytojai vartydami žurnalo puslapius ilsėtųsi, ir toks poilsis būtų ne tik įdomus, bet ir
pažintinis. Leidžiame informacinį ir nuotaikingą žurnalą šiuolaikiniams vyrams ir moterims,
pageidaujantiems sužinoti apie aktualius verslo ir mados pasaulio įvykius. Leidinyje
publikuojame tik pačią svarbiausią ir patikrintą informaciją, atitinkančią net kelių šimtų
rubrikų pavadinimus. Be to, TIME & FASHION žurnalas sėkmingai įgyvendina įvairias
reklamines kampanijas. Būtent iš TIME & FASHION puslapių skaitytojai sužino apie naujas
kokybiškas prekes ir paslaugas ir gali nuspręsti, kokiais pačiais geriausiais pasiūlymais
pasinaudoti. Kiekviename žurnalo numeryje rasite įdomių sau temų, taip pat, intriguojančių
kvietimų dalyvauti redakcijos organizuojamuose konkursuose ir viktorinose.

Sudarė: Živilė Levokaitė

