Brūkšniukas

Apie knygas, skaitytas 2016 metais

2016 metų knygos - apie 50 (ne fontanai)

Na, palankiai susiklosčius aplinkybėms skaičiau daugiausia dalykinę literatūrą, vietomis
„pabėgdama“ pas detektyvus, vaikiškas knygas ar Frajų.

Metų paveldas – ko gero visa Agatos Kristi knygų kolekcija. Bet teko pripažinti, kad mėnesį
skaitant tik A. Kristi gyvenimas pradeda atrodyti tamsokas, žmonės, ir net šeima – įtartini :D

Knygos apie knygas:
Domas Kaunas „Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai;
Audronė Glosienė „Lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto atsiradimo Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais“;
Vytautas Merkys „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864-1904“

Skaitytos, bet turėti norimos - Nijolės Lietuvninkaitės, „Senoji Kauno knyga“ ir Aušros
Navickienės. Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje.

Metų biografija – Hayden Herrera „Frida: Fridos Kahlo biografija

Metų istorija – Česlovas Milošas „Pavergtas protas“
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Metų patriotizmas: konferencijos medžiaga „Tegul meilė Lietuvos…“. Vincui Kudirkai – 150

Metų sunervinimas (nes puiki kalba, bet idiotas herojus) – Jevgenij Vodolazkin „Lauras“

Metų detektyvai – Anthony Horowitz „Šilko rūmai“ / Leif G. Perrson „Linda, kaip iš Lindos
žmogžudystės“

Metų romantika ir ne tik – Lea Singer „Koncertas kairiajai rankai“

Metų fantastika – Banana Yoshimoto „Ežeras“ / Dmitrij Skiriuk „Rudens lapinas“ – ne
„fontanai“, bet susiskaitė visai gerai.

Metų pažadas - nieko nežadėti. Nieko nieko

Apie knygas, skaitytas 2015 metais

Knygų perskaityta – apie 50, lietuvių ir (dantis sukandus) rusų kalba. Į sąrašą nepatenka darbui
skaitomos knygos
Metų geriausia ir labiausiai suerzinusi:
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Vanessa Rogg, Laukinė kadagio širdis - už tai, kvailumas neturi ribų ir už tai, kaip visuomenė
diktuoja poelgius
.
Metų smagiai keista:
Lars Husum, Mano draugystė su Jėzumi Kristumi - už tai, kad dievulis ne tik meilė ir
gailestingumas
Metų nepadoriai poetiškiausia:
Jean Genet, Gėlių Dievo Motina - suprantama už ką
Metų pedagogiškai smagiausia:
Richard M. Eyre, „Duok pinigų!: kai vaikai viską nori gauti veltui - nors skaičiau po "smagaus"
vizito pas socialinę pedagogę, knygą karštai rekomenduoju!
Metų egzodas plius lituanistika:
Antanas Šileika, Pirkiniai išsimokėtinai - už lietuvių gyvenimą Kanadoje, už smagius santykius ir
tuos smagius tėvus!
Metų išsilavinimas:
Florian Illies, 1913. Šimtmečio vasara
Metų moteriškiausia ir kartu skaudžiausia:
Marina Stepnova, Lazario moterys
Metų kartotinė (nes tik perbėgta) – Romain Gary „Aušros pažadas“
Metų reveransas: M.K.Oginskis, Laiškai apie muziką
Metų Frajus – iš Echo kronikų „Apsirijėlis-kvatoklis“
Metų vaikiškos:
Schmidt „Minusė“ (nes reikia pagarbiai elgtis su vaikais ir katinais),
Diana Winne Johns „Haulo pilis“ (beveik metų džiugesys – iš meilės H. Miyazakio filmams)
ir Soman Chainan „Gėrio ir blogio mokykla“ (nes kam tie princai?)
Metų išvada: nebūtinai įdomu tai, ką nori dėl snobiškumo perskaityti.
Metų pastebėjimas: su metais daugėja graužtukų.

Metų pažadas - nieko nežadėti

3/5

Brūkšniukas

Apie knygas, skaitytas 2014 metais

2014 metais perskaičiau apie 50 grožinės literatūros kūrinių. Didžiąją laiko dalį "suėdė" darbinė
literatūra. O laisvu laiku smaginausi Murakamiu ir Frajumi, kurio (jau gyriausi) turiu labai daug.
Dar pora pereitų metų krypčių - skaityti literatūros kūrinius, pagal kuriuos buvo sukurtos operos.
Ir kita - sudominusios asmens perskaityti viską. Nors ir nebūtina.
Metų įsimintiniausios knygos:
Viena įdomiausių knygų: Jeannette Walls "Neprijaukinti arkliai"
Nostalgiška ir graži vaikystė Lietuvoje: Rita Vileišytė-Bagdonienė "Tolimi vaizdai. Siganataro
dukters prisiminimai"
Murakamis: Vienareikšmiškai "1Q84" - už grožį, mistiką ir lengvumą.
Lėto džiugesio ir naujų minčių knygos: Maksas Frajus"Senojo Vilniaus pasakos"
Andrius Tapinas "Vilko valanda" - už kitokią istoriją ir kitokį Basanavičių
Skandalingas detektyvas: Richard Zimler "Paskutinis Lisabonos kabalistas"
Ne tiek, kad sukrėtusi, bet smarkiai pagadinusi mėsos skonį - Jaroslavas Melnikas "Maša, arba
Postfašizmas"
Linksmiausia - Timur Vermes "jis ir vėl čia"
Sukrėtusi - Dalia Grinkevičiūtė "Lietuviai prie Laptevų jūros"

Apie knygas, skaitytas 2013 metais

2013 metais perskaičiau (neskaičiuoju darbinių ) 70 knygų, iš jų - 34 detektyvai.
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Tad PAŽADU šiais metais skaityti daugiau rimtesnių knygų (nėra ko čia žmogžudystėmis
smagintis) ir PABANDYTI vesti perskaitytų knygų sąrašą
Patikusios, sujaudinusios, padariusios įspūdį - gerą ar blogą:
Geriausia vaikiška knyga - Marko Leino "Kalėdų istorija" - nes ten radau Tikėjimą, radau Viltį ir
radau Meilę - kad ir kas atsitiktų.
Biografinė knyga: B. Rachlevičiūtės "Barbora Didžiokienė"
Atsiminimų knyga: S. Rubinovas "Miške ir scenoje"
Detektyvas: P. D. James "Švyturys"
Fantastika: J. Melnikas "Kelias į rojų"
Apsakymų knyga: "Oliver Polak "Man galima, aš žydas"
Siaubo fantastika: Ira Levin "Stepfordo moterys"
Lietuviška: Donaldas Kajokas "Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys"
Kitokia, "religinė" literatūra - Bažnytiniai anekdotai, išleisti jėzuitų (beveik "Aš jėzuitas, man
galima"
Kaip ir sakiau - smaginausi detektyvais, iš kurių labiausiai - P.D.James ir Akunino.
Ne mano, nesuskaitytos, palikusios blogą įspūdį knygos:
S. Larsson "mergina su drakono tatuiruote"
A. Roy "Mažmožių Dievas"
N. Frobenius "Laturo katalogas"
R. Gunther "Vagis ir Drezdeno"
ir - Simon Beckett "Mirties chemija" - knyga, kurią skaičiau godžiai, bet pakraupus ir
pasišlykštėjus. Be reikalo skaičiau.
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