
Metų knygos rinkimai 2017 

Atėjo ruduo, o su juo ir nauji Lietuvoje vykstantys Metų knygos rinkimai, kurie nuo 2005 m. yra rengiami kasmet ir 
spėjo tapti vienu reikšmingiausiu renginiu kiekvienam rašančiam ir skaitančiam. Šiuose rinkimuose lietuvių autorių 
knygos, kurios yra išleistos iki rugpjūčio 31 d. ir atrinktos specialiosios komisijos, rungiasi keturiose kategorijose: 
knygos vaikams, knygos paaugliams, poezijos knygos ir knygos suaugusiems. Kiekvienoje kategorijoje gali būti iki 
penkių knygų. Knygų nugalėtojų autoriai yra apdovanojami Vilniaus knygų mugėje. Paauglių knygų kategorija kartais 
yra, o kartais nėra. Praeitais metais knygų paaugliams kategorijos nebuvo, nors knygų atrodė, kad buvo išleista 
nemažai. Kokios gi knygos papuolė į penketuką šiais metais? 

                Knygos paaugliams 

Ilona Ežerinytė, „Sutikti eidą“, romanas (Alma littera, 2016) 
Pristačiusi gana tikrovišką, pažįstamą, dirglią pagrindinės veikėjos paauglės Algės būseną, autorė pasitelkia 
sąlygiškumą, įtraukia personažą iš Tarpinio pasaulio. Elegantiškai derindama realizmą ir fantastiškumą, rašytoja 
subtiliai kviečia skaitytoją pastebėti, pažinti, deramai įvertinti šalia esantįjį. (K. Urba) 

Daina Opolskaitė, „Ir vienąkart, Riči“, romanas (Alma littera, 2016) 
Vaizduodama šiuolaikinių paauglių, daugiausiai vaikinų, gyvenimą šeimoje, bendravimą mokykloje, autorė parodo 
skirtingas socialines ir dvasines jų būsenas. Nuo detektyvinės situacijos pereinama prie svarbių moralinių klausimų, 
apysakoje svarstomos draugystės, atsakomybės, vyriško jautrumo temos. (K. Urba) 

Ramutė Skučaitė, „Tai priimkit, kas priklauso“, poezija, proza vaikams ir ne vaikams, iliustravo Jūratė 
Račinskaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016) 
Jautrių patirčių, sužmogintos gamtos, džiaugsmo ir susimąstymo kupina eilėraščių ir smulkiosios prozos knyga, kaip 
ir didžiuma tikrosios poezijos, skirta universaliam adresatui. Laiko, atminties, namų motyvai, pastanga išgirsti gėlių 
šneką ir lėlių muziką gali sujaudinti ir paaugusįjį, ir suaugusįjį. (K. Urba) 

Renata Šerelytė, „Žvaigždžių medžiaga“, romanas (Alma littera, 2016) 
Tikrovišką pasaulio vaizdą autorė romane derina su fantastika: paauglys Timis, sukrėstas savo draugės Evelinos 
mirties, susikuria virtualų jos pavidalą, su kuriuo bendraudamas aiškinasi žūties mįslę. Detektyvinio siužeto modelis 
autorei nė kiek netrukdo kelti paaugliams svarbių egzistencinių klausimų, kalbėti apie žmogiškumą. (K. Urba) 

Laura Varslauskaitė, „Mano didelis mažas Aš“, romanas (Alma littera, 2016) 

Apysaka apie šešiolikmetį Benediktą, sergantį Dauno sindromu, neįprasta mūsų paauglių literatūroje ir savo tema, ir 

problema. Pagrindinį veikėją suvesdama su visai kitokio likimo jaunuoliu, rašytoja kelia klausimą apie gyvenimo 

kelio ir laikysenos pasirinkimą, skatina suprasti skirtingus žmonių pasaulius. (K. Urba) 

Trys iš šių knygų yra ir gimnazijos bibliotekoje. Siūlau užsukti, pasidomėti ir perskaityti. Laukiame Jūsų! 

 

Apie kitus išskirtiniausių kūrinių penketukus skaitykite ir už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose balsuokite 

iki 2018 m. vasario 18 d. interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt  ir www.lrt.lt , 

elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams“, Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius. 
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