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Knygų skaitymas turi daug privalumų. Knygos atpalaiduoja, plečia žinias, 

formuoja charakterį, ugdo empatiją, turtina žodyną ir gerina bendravimo 

įgūdžius.

O svarbiausia, jie suteikia gerai ir maloniai praleisto laiko pojūtį.

Kodėl reikia skaityti knygas?



Yra knygų, kurias tiesiog privalu perskaityti.

Nors romanų, kuriuos verta skaityti, sąrašas gerokai ilgesnis, pateikiu 

10 įdomiausių pavadinimų.

Štai knygos, kurių nevalia praleisti!



"Šimtas metų vienatvės" yra stebuklinga knyga,

kurioje nepaprastumas turi pilkos kasdienybės 

dimensiją, o įprastumas suvokiamas kaip 

antgamtinis reiškinys.

Tai romanas ir apie konkrečias socialines bei 

istorines aplinkybes, ir apie meilę.

ir liūdesys, susvetimėjimas ir vienatvė.

Šimtas metų 

vienatvės
Gabrielis Garsija Markesas
(Gabriel Garcia Marquez)

Nuotraukų šaltinis: Wikipedia/ Wikimedia
Commons Autorius. Austin A. Breed

https://www.patogupirkti.lt/gabriel-garcia-marquez-knygos/


Nusikaltimas ir bausmė
Fiodoras Dostojevskis

„ "Nusikaltimas ir bausmė" neabejotinai yra ryškiausia 

literatūrinė nusikaltėlio psichikos studija. F. Dostojevskis 

įžvalgiai vaizduoja padaryto nusikaltimo motyvus ir 

nusikaltėlio vidinę kovą su jį kankinančiomis 

nuoskaudomis.

Nuotraukų šaltinis : Wikipedia/ Wikimedia
Commons  Autorius: P.M. Boklevski



Kam skambina varpai
Ernestas Hemingvėjus

Jame autorius apibrėžė nuostabius psichologinius 

portretus. Žmogiškasis tebesitęsiančios kovos 

aspektas, žmogiškosios silpnybės ir gedimai. Meninę 

šio romano vertę pirmiausia nulemia mūšio aprašymų 

stiprumas, o svarbiausia – tragiškai pasibaigusio 

jausmo istorija.

Nuotraukų šaltinis: : Pixabay



Vienas svarbiausių XX a. romanų.  "Procesas" -

tai siurrealistinė Džozefo K. istorija, kuris vieną 

dieną suimamas ir įtraukiamas į biurokratinę 

ir bejausmę mašiną. Veikėjas nežino, nei ką jis 

padarė, nei kas iš tikrųjų jį suėmė. - niekas nenori 

atsakyti į jo klausimus.

Procesas
Franzas Kafka

Nuotraukų šaltinis: : Wikipedia/ Wikimedia
Commons  Autorius: Sigismund Jacobi



Meistras

ir Margarita
Michailas Bulgakovas

Rusų ir pasaulio literatūros klasika, kuri 

visada įkvepia ir žavi.

"Meistras ir Margarita" yra šedevras, tačiau 

jis visai nenuobodus. Tai romanas, kuris 

įtraukia, linksmina, moko ir džiugina.

Nuotraukų šaltinis: : Pixabay



Vėtrų kalnas
Emily Brontë

"Vėtrų kalnas" - tai romanas apie demonišką, 

destruktyvią ir nuodingą meilę. Istorija apie beprotišką 

jausmą, suvedusį Cathy ir Heathcliffą. Tai tobulas 

romanas, kuris vienu metu žavi, įtraukia ir gąsdina savo 

intensyvumu.

Nuotraukų šaltinis: : Pixabay

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


1984-ieji
George'as Orwellas

(George Orwell)

Orwello pasaulio vizija yra daug gilesnė nei 

paprastas piliečių vojerizmas, stebint budriai 

vadovo akiai.

"1984-aisiais" individas neegzistuoja, 

o privatumas yra tik sapnų sferoje.

Nuotraukų šaltinis: : Pixabay



Nežudyk strazdo

giesmininko
Harper Lee

"Nežudyk strazdo giesmininko" - tai romanas apie 

rasizmą XX a. trečiajame dešimtmetyje Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, tačiau jį galima skaityti ir jis 

aktualus bet kurioje kitoje epochoje ir bet kurioje 

pasaulio vietoje.

Tai graži knyga apie kitoniškumą, toleranciją ir 

supratimą, taip pat išmintinga brendimo istorija.
Nuotraukų šaltinis: : Pixabay

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Neįmanoma atsiplėšti nuo Oskaro Vaildo romano.

Tai istorija apie moralę, jaunystės ir nekaltumo siekį ir buvimą 

savimi pasaulyje, kuris to neleidžia.  "Doriano Grėjaus 

portretas" - tai knyga, kuri jau daugelį metų įspėja skaitytojus 

apie beprasmišką bėgimą į blogį ir melą.

Doriano Grėjaus 
portretas

Oscar Wilde

Nuotraukų šaltinis: : Wikipedia/ Wikimedia
Commons  Autorius: N.Sarony

https://go.buybox.click/linkclick_3310_78?&url=https://www.empik.com/maly-ksiaze-de-saint-exupery-antoine,prod6880051,ksiazka-p


Šis puikus Dumas kūrinys iki šiol yra 

neprilygstamas istorijų apie didingas 

intrigas, keršto galią, draugystės jėgą ir 

žmogaus triumfą kovoje dėl garbės 

prototipas.

„Grafas Monte 
Kristo“

Aleksandras Dumas

Nuotraukų šaltinis: : Pixabay



Mėgaukitės skaitymu.


