
     Grožinės literatūros garso įrašai 

Bibliotekos fondų santrumpos: 

AB – Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 

V.AB – Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius   

1 – Birštono vienkiemio filialas 

2 – Nemajūnų filialas 

3 – Siponių filialas 

 

Audioknygos 
 

 Biliūnas, Jonas (1879-1907) 

Apsakymai ir apysaka "Liūdna pasaka" [Garso įrašas] : audioknyga / Jonas 

Biliūnas ; skaito aktorius Vaidotas Žitkus. - [2009]. - 1 garso diskas (60 min., 51 sek.) : 

stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra). - Taip pat 

vartojama antr.: Ir rados stebuklas - Tekstas kūrinių įgarsinimui paimtas iš Jono Biliūno 

kūrinių rinkinio "Ir rados stebuklas", išleisto Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2007 

m.. - Koment. įdėkle. - ISBN 978-609-8026-02-3 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

 Krėvė, Vincas (1882-1954) 

Raganius [Garso įrašas] : audioknyga / Vincas Krėvė ; skaito aktorius Marius 

Mačiulis. - [2009]. - 1 garso diskas (335 min., 00 sek.) : stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + 

įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra). - Taip pat vartojama antr.: Lietuvių 

rašytojų apsakymai ir apysakos - Tekstas kūrinio įgarsinimui paimtas iš Pasaulinės 

literatūros bibliotekos 81 knygos "Lietuvių rašytojų apsakymai ir apysakos", išleistos 

"Vagos" leidyklos 1988 m.. - Koment. įdėkle. - ISBN 978-609-8026-05-4 

Turinys: 1-6. Žemaitukas ; 7-9. Simajudas ; 10-17. Kukis ir Gugis ; 18-24. 

Pramuštagalvis ; 25-31. Su Dievuliu susitaikius ; 32-36. Pas dangaus vartus 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Savickis, Jurgis (1890-1952) 

Novelės [Garso įrašas] : audioknyga / Jurgis Savickis ; skaito aktorius Vaidotas 

Žitkus. - Vilnius : Patogu pirkti, [2009]. - 1 garso diskas (130 min., 00 sek.) : stereo 

(MP3 fmt) ; 12 cm + įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra) - Tekstas kūrinio 

įgarsinimui paimtas  iš leidyklos "Žaltvykslės knygos" 2009 m. išleistos knygos Jrgio 

Savickio "Novelės". - Koment. įdėkle. - ISBN 978-609-8026-03-0 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Šatrijos Ragana (1877-1930) 

Sename dvare [Garso įrašas] : audioknyga / Šatrijos Ragana ; skaito aktorė Joana Čižauskaitė. - [2009]. - 1 

garso diskas (380 min., 00 sek.) : stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra). - 

Taip pat vartojama antr.: Aukso sapnas - Tekstas kūrinio įgarsinimui paimtas iš Šatrijos Raganos prozos 

rinktinės "Aukso sapnas", išleistos Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos 2008 m.. - Koment. įdėkle. - ISBN 

978-609-8026-04-7 



Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Vienuolis, Antanas (1882-1957) 

Legendos ir apsakymai [Garso įrašas] : audioknyga / Antanas Vienuolis ; skaito Laurynas Janulis (1-3, 

14-25) ir aktorė Jurgita Gailiūtė (4-13). - [Vilnius] : Patogu pirkti, [2009]. - 1 garso diskas (241 min., 00 sek.) : 

stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra). - Taip pat vartojama antr.: Proza - 

Tekstas kūrinių įgarsinimui paimtas iš leidyklos "Žaltvykslė" 2004 m išleistos knygos Antano Vienuolio 

"Proza". - Koment. įdėkle. - ISBN 978-609-8026-01-6 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

 Žemaitė (1845-1921) 

Apsakymai [Garso įrašas] : audioknyga / Žemaitė ; skaito aktorė Aldona 

Vilutytė. - [2009]. - 1 garso diskas (292 min., 00 sek.) : stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + 

įdėklas. - (Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra). - Taip pat vartojama antr.: Rytą 

giedra - Tekstas kūrinių įgarsinimui paimtas iš Žemaitės kūrinių rinkinio "Rytą 

giedra", išleisto Lietuvių rašytojų sąjungos leidyklos 2005 m.. - Koment. įdėkle. - 

ISBN 978-609-8026-00-9 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“, pasakos įgarsinti literatūros kūriniai 

 

Ach, Sigutė (1969-) 

Ambrozijus, Purkius ir angelas [Garso įrašas] / Sigutė Ach ; dainelių muzikos ir tekstų autorės Ieva 

Stundžytė ir Benita Vasauskaitė ; muzikos aranžuočių autorius Sigitas Mickis ; pasaką seka ir dainuoja "Atviro 

rato" aktoriai (Ieva Stundžytė, Benita Vasauskaitė, Eimantas Bareikis, Marija Korenkaitė, Judita Urnikytė). - 

Vilnius : Nieko rimto : Sigutė Ach, p [2007]. - 1 garso diskas (36 min., 04 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 

p. : iliustr.). - Dainelių tekstai lankstinyje 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Ak, buvo visko … [Garso įrašas] : dedikacija Ievai Simonaitytei / scenarijaus 

autorė Virginija Kochanskytė ; kompozitorius Vidmantas Bartulis ; skaito Virginija 

Kochanskytė (2-11), Ieva Simonaitytė (1) ; [pritaria muzikantai]. - Vilnius : Vieno 

aktoriaus teatras, 2010. - 1 garso diskas (69 min., 00 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 broš. 

(16 p. : portr., iliustr.). - Koment. aut. Juozas Šikšnelis, Vytautas Kaltenis, Gediminas 

Zemlickas, Aldona Vareikienė, Virginija Kochanskytė, Vidmantas Bartulis. - Taip pat 

vartojama antr.: Dedikacija Ievai Simonaitytei - Naudota Ievos Simonaitytės, Vytauto 

Kubiliaus, Onos Pajedaitės, Bernardo Aleknavičiaus literatūra. - Koment. brošiūroje. - 

Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-034 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Brazdžionis, Bernardas (1907-2002) 

Per pasaulį keliauja žmogus [Garso įrašas] : poeto 100 -mečiui / Bernardas 

Brazdžionis ; poeziją skaito aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas ; 

kompozitorius Vidmantas Bartulis. - Vilnius : Viešoji įstaiga "Vieno aktoriaus teatras", 

2007. - 1 garso diskas ( 37 min.34 sek.) : [stereo], skaitm. + iliustr., portr.. - VAT CD 

Turinys: 1. Laisvės paukštis; 2. Likimo laivas; 3. Supilkim pylimą; 4. Lietuva iš 

tolo; 5. Tolimas kaimas; 6. Tenai pažaislio bokštai; 7. Liepaloto liepos linko; 8. 

Klajūnui; 9. Mes neturime namų; 10. Neregio elegija; 11. Asperger me; 12. Iš tavo 



rankos; 13. Mūsų maldos; 14.Ypatingai;15. Sugrįžimas; 16. mes kaip žiedas; 17. Dainuotinė; 18. Mes mirsim 

kartu; 19. Baltas balsas orchidėjų; 20. Istoriją nešam savy; 21. Per pasaulį keliauja žmogus 

 

Saugojimo vieta:  AB V.AB 1 2 3 

 

Cinauskas, Vytautas Aleksandras (1930-2005) 

Ir atmintis, ir dabartis… [Garso įrašas] : eilėraščiai / Vytautas Cinauskas ; skaito Vytautas Dumšaitis ; 

Kauno karilionu skambina Giedrius Kuprevičius. - Vilnius : Vieno aktoriaus teatras, 2008. - 1 garso diskas (CD) 

(63 min., 00 sek.) : stereo, skaitm. + 1 lap. (sulankst. į [6] p. : iliustr.) su koment.. - (Kolekcija: Lietuvių aktorių 

balsai ; 12). - Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-020 

Turinys: 1. Kur lygūs laukai; 2. Silpnumo valandėlė; 3. Eilutės; 4. Jodamas stepe; 5. "Rašiau anglim ant 

beržo tošies"; 6. Kur bėga šešupė; 7. Jaunystė; 8. Vaikystės mišios; 9. Kur Lionginas kamaroje Strazdelio…; 10. 

Dar buvo; 11. Vakaronė; 12. Tardymas; 13. Naktis Bijske; 14. "Pasakyk, kur gimei, Severina"; 15. Marija, 

Marija; 16. Sibirietėms; 17. "Nuo Igarkos iki Kolymos…"; 18. Ką aš galiu; 19. Pulkim ant kelių; 20. Apie seną 

benamį stalą; 21. Ežia; 22. Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj…; 23. Atleiskit man; 24. Pasaka; 25. Avilys; 26. 

"Paplak, dar truputį, širdie…"; 27. Lietuviais esame mes gimę; 28. "Mano gimtinė-upelio pradžia…"; 29. 

Avinas; 30. Vietoje pareiškimo; 31. Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Dialogai [Garso įrašas] : aktoriaus ir poeto Kęstučio Genio (1928-1996) 

atminimui : 1992.IX.5 archyvinis įrašas / savo eilėraščius skaito Kęstutis Genys ; 

Aleksandra Ana Genienė (sudarytoja). - Vilnius : VĮ Vieno aktoriaus teatras : 

Baltic Optical Disc Group, 2011. - 1 garso diskas (apie 1 val.) : stereo ; 12 cm + 

įdėklas; 1 lankstinys (6 p.: iliustr., portr.). - (Kolekcija: Lietuvių aktorių balsai : 

Dedikacijos). - Koment. aut. Vidmantas Valiušaitis. - Atliekama lietuvių kalba. - 

Koment. lankstinyje. - Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-041 

Turinys : 1. Autoriaus žodis ; 2. Atmintį išsaugokim ; 3. Baladė apie juodąjį 

birželį [1970] ; 4. Niekas neužmiršta…[1981.X.22] ; 5. Nėra pasauly Dievo 

dvasios…[1973.IX.7] ; 6. Kas nupynė Tau šitą erškėčių vainiką?..[1969] ; 7. 

Tremtiniai [1983.II.16] ; 8. Prie nežinomo partizano kapo [1979] ; 9. Kryžkalnio Motina ; 10. Eurika! [1980] ; 

11. Nostalgija [1979] ; 12. Šauksmas [1980.V.11] ; 13. Lietuvis ; 14. Skrenda gervės-į pietus, į 

tolimus…[1981.X.6] ; 15. Laiškas broliui Australijon ; 16. Sakmė apie tris brolius, apie medį ir paukštę [1981] ; 

17. Lietuva buvo mano likimas…[1978.VII] ; 18. Mano Gentainiai: broliai, seserys! Mes dar gyvi…; 19. Tarimu 

aš dabar išsiduodu…[1982.V.6] ; 20. Protėvių kalba [1979.IX] ; 21. Dabar tu raudi, oraudot ne 

metas…[1980.VII.16] ; 22. Poezija [1985.V.16] ; 23. Ne todėl, kad noriu…[1967] ; 24. Duona [1985] ; 25. 

Vytautui Mačerniui ; 26. Oskarui Milašiui [1985.XII] ; 27. Achmatovai [1979.IX.8] ; 28. Vladimirui Vysockiui 

[1980.VII.25. Kretinga] ; 29. De profundis [1980] ; 30. Grįžtu namo…[1979] ; 31Mano Gentainiai: broliai, 

seserys! Kiek maža mūsų bepaliko…[1986] ; 32. Kas gali būti dabar teisus…[1970] ; 33. Gėda [1980] ; 34. 

Žodis žodžiui [1987] ; 35. Ko mes laukiam? [1983] ; 36. Pakelkim savo širdis!. [1985.VII.8] ; 37. Šiaurės Atėnai 

[1988.II.16] ; 38. Laisvėjame [1989.II.16] ; 39 Tautiečiai [1990] ; 40. Ne dėl vienybės mums šėtono 

primestos…[1990IV.24] ; 41. Vežė į Sibirus…[1991.VI.7] ; 42. Į namučių!.[1992.I] ; 43. Kas nuo ko yra nutolęs 

[1992.III.23] ; 44. Dialogas [1992.VI] ; 45. Nepasiteisint noriu, ne…; 46. Brangioji, nereikia liūdėti… ; 47. 

Malūnas [1984.I.28] ; 48. Tu jau senas…[1985.III] (įrašas be pabaigos) 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Eglė, žalčių karalienė [Garso įrašas] : lietuvių liaudies pasaka / skaito Inga Valinskienė. - Vilnius : Zuzi 

Records, p 2012. - 1 garso diskas (12 min., 57 sek.) : stereo ; 12 cm. - Zuzi Records ZZCD 138 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 1 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-10-16-ir-atmintis-ir-dabartis-v-cinausko-eiles-skaito-v-dumsaitis/12274


Gražiausios artimųjų Rytų pasakos [Garso įrašas] / surinko A. Juršytė ; seka Edita Mildažytė. - Vilnius : 

Muzikinė partija, 2007. - 1 garso diskas (61 min., 00 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : iliustr.). - 

Muzikinė partija 431 100-2 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Gražiausios pasakos apie gyvūnus [Garso įrašas] / tekstus pagal įvairių tautų pasakas redagavo A. Juršytė ; 

seka Ričardas Kazlauskas ; pritaria: A. Driukas, gitaros ; A. Sirgedas, perkusijos ir efektai. - Vilnius : Muzikinė 

partija, 2007. - 1 garso diskas (55 min., 00 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : iliustr.). - Muzikinė partija 

431 094-2 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Kasparavičius, Kęstutis 

Kvailos istorijos [Garso įrašas] : Muzikinės pasakaitės / Kasparavičius ; Kęstutis. -  : UAB ,,Nieko rimto", 

2009 (Vilnius). - 55min.5 sek. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Laumiukai [Garso įrašas] : 80 lietuvių liaudies pasakų, skaitomų tarmėmis / sudarytojai Henrikas 

Stukas, Alvydas Valenta ; [įgarsino skaitovai]. - Vilnius : Brailio spauda, 2009 (Baltic Optical Disc Group). - 1 

garso diskas (11 val., 50 min., 57 sek.) : stereo (MP3 fmt) ; 12 cm + 1 broš. (8 p.). - Skaitovai: Juozas Šalkauskas 

(1, 2), Violeta Mickevičiūtė (3-5), Alvyda Čepaitytė (6-9), Juozas Prušinskas (10-17), Rima Bacevičiūtė (18-23), 

Birutė Jonuškaitė (24-26), Gema Padribonienė (27-33), Marija Liugienė (34-37), Malvina Miškinienė (38-41), 

Irena Seliukaitė (42-44), Algirdas Grašys (45-51), Gražina Kadžytė (52-57), Klementina Vosilytė (58-60), 

Aurelija Gritėnienė (61-64), Aušra Kaikarytė (65-70), Ilona Čiužauskaitė (71, 72), Stasys Kavaliauskas (73-76), 

Jūratė Grabytė (77-80). - Koment. brošiūroje. - ISBN 978-9955-742-03-6 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Landsbergis, Vytautas V. (1962-) 

Angelų pasakos [Garso įrašas] : panaudota įvairių šalių etnografinė ir religinė muzika / Vytautas V. 

Landsbergis ; skaito ir dainuoja Jaunimo teatro aktorius Gediminas Storpirštis ir Ainis Storpirštis. - Vilnius : 

Nieko rimto, 2005. - 1 garso diskas (65 min., 57 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm + 1 lap. (sulankst. į [4] p. : 

iliustr.). - (D-1722, D-1723). - Koment. įd. lap. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

 Landsbergis, Vytautas V. (1962-) 

Pasaka apie Dievo vaikelį [Garso įrašas] / Vytautas V. Landsbergis ; 

[muzika] Giedriaus Kuprevičiaus ; režisierius Vaidotas Žitkus ; skaito ir dainuoja 

Keistuolių teatro aktoriai ; Robert Jiša, vokalas ; dainuoja choras "Brevis". - 

Vilnius : Nieko rimto, p [2005]. - 1 garso diskas (44 min., 41 sek.) : [stereo], 

skaitm. ; 12 cm + įd. lap. (sulankst. į [4] p. : iliustr.). - Atlikėjai: Ilona Balsytė, 

Aurimas Meliešius, Dalius Skamarakas, Vytautas Rašimas, Viola Klimčiauskaitė, 

Agnė Sunklodaitė, aktoriai 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Landsbergis, Vytautas V. (1962-) 

Uodų pasakos [Garso įrašas] / Vytautas V. Landsbergis ; skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas. - Vilnius : 



Nieko rimto, p [2005]. - 1 garso diskas (50 min., 06 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm + 1 lap. (sulankst. į [4] p. : 

iliustr.). - Koment. aut. Vytautas V. Landsbergis. - Koment. įd. lap. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Mačernis, Vytautas (1921-1944) 

Gyvenimas-tai geidžiamas apsigavimas! [Garso įrašas] : sonetai, 

trioletai, eilėraščiai / Vytautas Mačernis ; skaito Petras Venclovas ; muzikos 

autorius ir atlikėjas Alfredas Kukaitis. - Vilnius : Vieno aktoriaus teatras, 

2009. - 1 garso diskas (48 min.) : [stereo], skaitm.. - (Kolekcija : Lietuvių 

aktorių balsai). - Aprašyta iš įdėklo virš.. - VAT-CD-027 

Turinys: Sonetai: I. Žiemos. 1. Mano siela kaip membrane; II. Rudens. 

2. Dieną pilką ir šaltą-nejaukią; 3. Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai; 4. 

Vidurnaktį dažnai; 5. Visa tai, kas šiandieną tave; 6. O amžinasis nuodėmių 

šaltini; 7. Savo sielą, kaip alkaną žvėrį; 8. Mes nežinome kam, bet gyventi; 9. 

Ateik, naktie, ir būki mano mylima; 10. Mano siela šiandien sunkiai serga; 11. Einu, bet nežinau, į kur nueisiu; 

12. Atsiliepdamas geismo ritman; III. Žiemos. 13. Nėra pasauly nė vienų namų; 14. Liūdesys atėjo pas mane 

kaip vėjas naktį; 15. Kaip pavargęs keleivis; 16. Aš esu girtuoklis, palaidūnas; 17. Einu, sustoju ir klausaus; 18. 

Būk, gyvenime, man neteisingas; 19. Man neramu. Aš savo nerimą bandau; 20. Norėčiau, jums kaip knygą nuo 

pradžios atskleisti; 21. Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės; 22. Už lango Regis vakaro dangus ugninis; 23. 

Kiekvieną rytą mylima, praeidama pro langą; 24. Gyvenimas-tai geidžiamas apsigavimas; 25. Asketas; IV. 

Pavasario. 26. Praeinančiam pasaulyje praeisiu; Trioletai: 27. Aš kadais šventai tikėjau meile; 28. Aš dabar esu 

labai potingas; 29. Aš laimingas esu; Eilėraščiai: 30. Pajūrio vaikai; 31. Rondo; 32. Nubudimas; 33. Aš pažinau, 

karalių tavyje 

 

Saugojimo vieta:  AB   

 

Mamulė Mū [Garso įrašas] : pasakėlės ir dainelės / Jujja Wieslander ir Tomas Wieslander ; kompozitorius 

Sigitas Mickis ; režisierė, scenarijaus ir dainų tekstų autorė Agnė Sunklodaitė ; vertė Raimonda Jonkutė ; skaito 

ir dainuoja Keistuolių teatro ir "Atviro rato" aktoriai (Vesta Šumilovaitė, Agnė Sunklodaitė, Justas Tertelis). - 

Vilnius : Nieko rimto, [2008]. - 1 garso diskas (60 min., 16 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 įd. lap. (2 p. : iliustr.) 

Turinys: 1. Mamulė Mū laipioja po medžius. 2. Ypatingos Karvės daina. 3. Mamulė Mū iškrenta iš medžio. 

4. Susirūpinusios Varnos daina. 5. Mamulė Mū žiūri į saulėlydį. 6. Daina apie saulėlydį. 7. Karvių zoologijos 

sodas. 8. Daina apie zoologijos sodą. 9. Mamulė Mū žaidžia. 10. Agentės Varnos daina. 11. Ar tu mano draugė? 

12. Varnos daina apie draugus. 13. Karvės daina apie draugus 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Martinaitis, Marcelijus (1936-2013) 

Pelenų antelė [Garso įrašas] : spektaklio fonograma / Marcelijus Martinaitis ; režisierius statytojas ir 

dailininkas Vitalijus Mazūras ; režisierė Laima Lankauskaitė ; kompozitorius ir dirigentas Teisutis Makačinas. - 

Vilnius : Vilniaus teatras "Lėlė", 2008. - 1 CD (49 min.) : [stereo], skaitm. + brošiūra 27 p.: iliustr., su koment. ir 

dainų tekstais. - Įrašyta Lietuvos radijo studijoje 1971 m.. - Vaidina: Evelina Platakytė, Povilas Mockevičius, 

Nijolė Gailiūtė, Marija Leikauskaitė, Audronė Morkūnaitė, Vitas Česnavičius. - Dainuoja: Beatričė 

Grincevičiūtė, vokalas; Lietuvos radijo vyrų oktetas, vadovas Petras Vaičekonis 

Turinys: I. Brolelis išvyksta į karą; II. Piktas Raganos sumanymas; III. Brolelio kerštas 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Meškų pasakos [Garso įrašas] : pasakos ir lopšinė / Vytautas Kandrotas ; seka Milda Jonikienė. - Kaunas : 

Terra Publica, 2009. - 1 garso diskas (47 min., 31 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : iliustr.). - Įrašyta 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-07-09-vytautas-macernis-gyvenimas-tai-geidziamas-apsigavimas/12230


radijo stotyje "Kapsai". - Koment. ant garso disko dėžutės virš. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Pasakos vaikams ir ne tik … [Garso įrašas] : albumas / DJMoMo ; muzika ir garso apipavidalinimas 

Arvydo Skiručio ; redaktorius Alvydas Šlepikas ; įgarsino DjMoMo (Vytautas Šapranauskas). - Vilnius : Zuzi 

Records : Prioro įrašų grupė, 2013. - 1 garso diskas (41 min., 52 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm + 1 lap. ([2] p. : 

portr.). - Zuzi Records ZZCD 141 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Погорельский, Антоний (1787-1836) (Pogorelskis, Antonijus) 

Juodoji višta,arba Požemio gyventojai [Garso įrašas] / Antonijus Pogorelskis ; scenarijaus autorė ir 

režisierė Agnė Sunklodaitė,kompozitorius ir garso režisierius Sigitas Mickis ; garsino aktoriai: V.Žitkus, 

D.Skamarakas, A.Sunklodaitė, V.Klimčiauskaitė, V.Rašimas.. - Vilnius : Nieko rimto, 2007. - 1 garso diskas (59 

min.08 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Rodari, Gianni (1920-1980) (Rodaris, Džanis) 

Pasakos telefonu [Garso įrašas] / Džanis Rodaris ; vaidina ir dainuoja trupės "Teatriukas" aktoriai. - 

Vilnius : Nieko rimto, p [2007]. - 1 garso diskas (36 min., 36 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : iliustr.). 

- Atlikėjai: Žilvinas Ramanauskas, Dalia Mikoliūnaitė, Arturas Varnas, aktoriai ; Žilvinas Ramanauskas, gitara, 

barškutis ; Gediminas Žilys, kanklės, bandonija, boso gitara ; Ernestras Jepifanovas, altas, bansuri (indiška 

fleita). - Koment. ant disko dėžutės virš. 

Turinys: 1. Varezės mieste ; 2. Senelis Painelis (pirmadienį) ; 3. Išvirkšti klausimai (antradienį) ; 4. Rajūnų 

karalystė (trečiadienį) ; 5. Žmogiukas iš nieko (ketvirtadienį) ; 6. Kometų pardavėjas (penktadienį) ; 7. Mėlynas 

šviesoforas (šeštadienį) ; 8. Sakala pakala (sekmadienį) ; 9. Čiao! 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Skraidymai [Garso įrašas] : Trupės "Teatriukas" aktorių padainuota J.Erlicko poezija / muzikos autorius 

Žilvinas Ramanauskas. - Vilnius : Nieko rimto, 2007. - 1 garso diskas (CD) (60 min.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm.. 

- Dainas atlieka trupės "Teatriukas" aktoriai Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, Arturas Varnas. Groja: 

akustinė gitara - Žilvinas Ramanauskas, boso gitara-Gediminas Žilys, elektrinė gitara - Ugnius Keturka, būgnai, 

perkusija-Salvijus Žeimys, altas, bansuri (indiška fleita) - Ernest Jepifanov 

Turinys: 1. Mano skraidymai, 2. Paprasta dainelė, 3. Rudenį būna liūdna, 4. Kiauras ruduo, 5. Baltoji 

okupacija, 6. Kvailas kirvelis, 7. Atsidūsėjimas, 8. Jei nėra, tai nėra, 9. Skambutis, 10. Tik aidas, 11. Kažkieno 

ausys, 12.Atvirukas birželiui, 13. Keistas šaukštas, 14. Pasaulio pabaiga, 15. Peizažas su lietumi ir vėju, 16. Į 

didelį ir aukštą kelią, 17.Sielvartinga daina, arba Saugokit savo dienas, 18.Vakar per laukus, 19.Tik vėjo gūsis, 

20. Viskas apie vilką, 21. Eilėraštis be lakštingalos. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Staliliūnaitė, Rūta (1938-2011) 

Pirmoji mano vaikystės knyga [Garso įrašas] : Džonio Griuelo "Skudurinės Onutės pasakėlės" / Rūta 

Staliliūnaitė ; sudarytojas Sigutis Jačėnas ; iš anglų k. vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė ; [atlieka] Rūta 

Staliliūnaitė, skaitovė ; Ilona Papečkytė, vokalas, gitara. - Vilnius : VĮ Vieno aktoriaus teatras : Baltic Optical 

Disc Group, 2008. - 1 garso diskas (70 min., 00 sek.) : stereo ; 12 cm + įdėklas (4 p. : portr.). - (Kolekcija: 

Lietuvių aktorių balsai). - Koment. aut. Rūta Kanopkaitė, Audronė Jablonskienė, Justina Armonaitė, Vida 

Savičiūnaitė, Audrius Musteikis, Audronė Lapenienė, Kęstutis Urba - Skirta aktorės "Mamos ir Tėvo atminimui, 



vedusiems "Skudurinės Onutės" pamokų keliais …". - Koment. įdėkle. - Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-015 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

 Širvys, Paulius (1920-1979) 

Tolimoji klajūno viltis [Garso įrašas] : Pauliaus Širvio lyrika / [atlieka] 

Petras Venslovas, skaitovas ; pritaria Pranciškus Narušis, klarnetas, saksofonas, 

birbynė ; Rimantas Bagdonas, klavišiniai ; Edmundas Federavičius, konga. - 

Vilnius : Vieno aktoriaus teatras, p 2006. - 1 garso diskas (43 min., 00 sek.) : 

stereo ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : portr.). - (Kolekcija: Lietuvių aktorių balsai ; 

2) - Panaudoti šių kompozitorių kūriniai: H. Arlen, J. Moody, B. Ram, R. 

Boerlin, N. Mūdraja, J. Burke, S. Rollins, Pranciškaus Narušio. - Įrašyta studijoje 

"Muzikinis ritmas", Kaune, ir Algirdo Zigmanto garso įrašų studijoje, 

Klaipėdoje. - Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-004 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Šaltoji žemė [Garso įrašas] : tremtinių kūryba / skaito: aktoriai Dalia Jankauskaitė, Petras Venslovas ; 

groja: Jurga Senkutė (kanklės), Liucija Mickevičiūtė (altas). - [Kaunas] : Teatro Projektai, [s.a.]. - 1 garso diskas 

( 32 min. 17 sek.) : [stereo], skaitm. + 1 lapelis. - Įrašyta KTU Humanitarinių mokslų fakulteto studijoje. - 

LATGAA/ncb 

Turinys: 1. Dalia Grinkevičiūtė - Lietuviai prie Laptevų jūros (1,3,4,6,8,9,10); 2. Antanas Miškinis - 

Improvizacija; 3. Smiltis (Stasė Vitaitė-Babraitienė) - Jiems; 4. Širvėnas (Petras Zablockas) - Šiaurė (Komi, 

Barakas); 5. Kazys Inčiūra - Antroji psalmė Vytautas Cinauskas - Nuo Igarkos iki Kolymos; 6. Antanas 

Paulavičius - Užmigt sunku; 7. Juozas Grušys - Tėvynės vardas, Širvėnas (Petras Zablockas) - Benamiai; 8. 

Juozas Kinderis - Atšalusios vaikiškos pėdos, Juozas Kinderis -Ne mes ten mėtom sniegą ; 9. Juozas Kinderis - 

Mūsų kaulus išmėtė, Antanas Cibulskis - Negyvai tave palaidos; 10. Žibutė (Rozalija Preidytė-Valiūnienė); 

11.Juozas Kinderis - Nelaukite, Antanas Cibulskis - Nubyrės ant lūpų saulės tinkas 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

Teatriukas ( aktorių trupė) 

Tobijo paistalai [Garso įrašas] : pasakos vaikams [pagal Jurio Zvirgzdinio knygą "Tobijo paistalai"] / 

Teatriukas ; dainelių žodžius ir muziką sukūrė ir pagrojo Žilvinas Ramanauskas ; [atlieka trupė] "Teatriukas". - 

Vilnius : Nieko rimto, ©2007. - 1 garso diskas (35 min., 49 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm. + įd. lap. (sulankst. į 

[4] p.: iliustr.). - Atlieka: "Teatriukas" [Dalia Mikoliūnaitė, Artūras Varnas, Žilvinas Ramanauskas] 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Valanda kai esi… [Garso įrašas] / skaito Rūta Staliliūnaitė ; kompozitorius J. Andrejevas ; [groja] J. 

Andrejevas, fortepijonas. - 2015. - 1 CD (52 min.) : stereo, skaitm. ; 12 cm + įdėklas 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 

 

Žmogaus misterija. [garso įrašas] : dedikacija Vincui Kudirkai / aktorė Virginija Kochanskytė ; pianistė 

Inga Maknavičienė, dainininkas Liudas Mikalauskas, pianistė Virginija  Unguraitytė ; styginių kvartetas 

"Musica Libara". - Vilnius : VŠĮ "Vieno aktoriaus teatras", 2014. - 1 garso diskas (70 min.) : skaitm., stereo + 

Bukletas: [14] p.: iliustr.. - Aprašyta nuo disko virš. 

 

Saugojimo vieta:  V.AB 1 

 



„Gyvoji poezija“ 

(lietuvių poezijos knygos su CD) 
 

Aistis, Jonas (1904-1973) 

Užgesę chimeros akys : [poezijos rinktinė] / Jonas Aistis. - Vilnius : Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 71, [4] p. ; 20 cm + 1 

garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 9955-475-88-9 (įr.) 

Kn. taip pat: Liepsnojanti ir žydinti Jono Aisčio poezijos šalis / Elena Baliutytė, p. 

6-29 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 

Braziūnas, Vladas (1952-) 

Vakar yra rytoj : [poezijos rinktinė] / Vladas Braziūnas ; knygos sudarytoja Elena 

Baliutytė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro 

ofsetas). - 311, [1] p. ; 20 cm. - (Gyvoji poezija). - 2 garso diskai. - Tiražas [1000] egz.. - 

ISBN 978-9955-698-42-5 (įr.) 

Kn. taip pat: Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per 

būtąjį nebaigtinį / Elena Baliutytė, p. 6-31 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Donelaitis, Kristijonas (1714-1780) 

Metai : [poema] / Kristijonas Donelaitis ; sudarytojas Gytis Vaškelis ; [įvado 

autorius Darius Kuolys ; "Metus" skaito Rolandas Kazlas]. - Vilnius : Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). - 219, [1] p. ; 20 cm + 

1 garso diskas (MP3 CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Virš. antr. nenurodyta. 

- Bibliogr. įvado išnašose. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-093-4 (įr.) 

Kn. taip pat: Redakcinės pastabos / Mikas Vaicekauskas, p. 203. Kaip skanduoti 

"Metus" / Eglė Patiejūnienė, p. 205-206 

 

Saugojimo vieta:  AB 2 

 

Geda, Sigitas (1943-2008) 

Ugniabalsis niekas : [poezijos rinktinė] / Sigitas Geda ; knygos sudarytojas Rimantas 

Kmita. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013 (Vilnius : Petro 

ofsetas). - 331, [1] p. ; 20 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - Virš. antr. 

nenurodyta. - Bibliogr. įvado išnašose. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-112-2 

(įr.) 

Kn. taip pat: Daugiabalsio Nieko kaukės / Rimantas Kmita, p. 7-20 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

Jonynas, Antanas A. (1953-) 

Šermukšnis. Pylimo gatvė : [poezijos rinktinė] / Antanas A. Jonynas ; sudarytoja 

Elena Baliutytė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017 (Vilnius : 

Petro ofsetas). - 259, [8] p. ; 15 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 

2335-7053). - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-187-0 



Kn. taip pat: Bandymas įminti Antano A. Jonyno poezijos kodą / Elena Baliutytė, p. 6-18 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Mačernis, Vytautas (1921-1944) 

Man patiko tik vandenys gilūs : [poezijos rinktinė] / Vytautas Mačernis ; sudarė 

Manfredas Žvirgždas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014 

(Vilnius : Petro ofsetas). - 321, [3] p. ; 20 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - 

Bibliogr. įvado išnašose. - Pastabos ir paaišk.: p. 310-[316]. - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 

978-609-425-136-8 (įr.) : 2,43 Eur 

Kn. taip pat: "Kiekvienas susitikimas su Antika gimdo Renesansą" / Manfredas 

Žvirgždas, p. 6-[28] 

 

Saugojimo vieta:  AB V.AB 

 

  Maironis (1862-1932) 

Pavasario balsai : lyrika / Maironis ; [parengėjas Manfredas Žvirgždas]. - 28-asis 

leid.. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). 

- 247, [1] p. ; 20 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - Bibliogr. įv. str. išnašose. 

- Eil. abėc. r-klė: p. 242-243. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-079-8 (įr.) 

Kn. taip pat: Po Maironio ženklu / Manfredas Žvirgždas, p. 7-56 

 

Saugojimo vieta:  AB V.AB 

 

Martinaitis, Marcelijus (1936-2013) 

Sutartinė : [poezijos rinktinė] / Marcelijus Martinaitis ; sudarytoja Akvilė Rėklaitytė. - 

Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 370 p. + 1 garso diskas (CD). - 

(Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 978-609-425-160-3 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Nėris, Salomėja (1904-1945) 

Tolimas sapnas : [poezijos rinktinė] / Salomėja Nėris ; sudarytojas Mindaugas 

Kvietkauskas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 210 p. + 1 

garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 

978-609-425-161-0 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Nyka-Niliūnas, Alfonsas (1919-2015) 

Skausmo gramatika : [poezijos rinktinė] / Alfonsas Nyka-Niliūnas ; sudarytojas 

Manfredas Žvirgždas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017 (Vilnius : 

Petro ofsetas). - 263, [6] p. ; 15 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 

2335-7053). - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-188-7 

Kn. taip pat: „Aš gyvenu rūsčiam nesugrįžimo labirinte…“ / Manfredas Žvirgždas, p. 

6-22 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Poezija Žemaičių ir Lietuvos : XIX amžius / sudarytoja Brigita Speičytė. - Vilnius 

: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 209, [3] p. + 1 garso diskas (CD). - 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-27-nauja-vytauto-macernio-eilerasciu-rinktine/126790


(Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Bibliogr.  įvado išnašose. - Tiražas 1000 egz.. - ISBN 978-609-425-163-4 

Kn. taip pat : XIX amžiaus poezijos tėkmės / Brigita Speičytė, p.7-52 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

Šimkus, Vladas (1936-2004) 

Po žeme ir dangum : [poezijos rinktinė] / Vladas Šimkus ; knygos sudarytoja Dalia Satkauskytė. - Vilnius : 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 191, [1] p. : portr. ; 20 cm + 1 garso 

diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-014-9 (įr.) 

Kn. taip pat: Su laiku ir virš jo / Dalia Satkauskytė, p. 6-20 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

 Vaičiūnaitė, Judita (1937-2001) 

Po ūkanotu atminties dangumi : [poezijos rinktinė] / Judita Vaičiūnaitė ; sudarytoja 

Donata Mitaitė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017 (Vilnius : 

Petro ofsetas). - 227, [8] p. ; 15 x 15 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 

2335-7053). - ISBN 978-609-425-190-0 

 

 

Saugojimo vieta:  AB 

 

Venclova, Tomas (1937-) 

Visi eilėraščiai, 1956-2010 / Tomas Venclova. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

[2010] (Vilnius : Petro ofsetas). - 403, [1] p. ; 20 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija). - Abėc. eil. r-klė: 

p. 395-398. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-043-9 (įr.) 

 

Saugojimo vieta:  AB V.AB 

 

Žukauskas, Albinas (1912-1987) 

Būtoji - grįžtamoji : [poezijos rinktinė] / Albinas Žukauskas ; knygos 

sudarytojas Kęstutis Nastopka. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas, 2012 (Vilnius : Petro ofsetas). - 447, [1] p. ; 20 cm + 1 garso diskas 

(CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Virš. antr. nenurodyta. - Bibliogr. 

pastabose, p. 438-441, ir įvado išnašose. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 

978-609-425-099-6 (įr.) 

Kn. taip pat: Laiko erdvynėliai / Kęstutis Nastopka, p. 7-28 

 

Saugojimo vieta:  AB 1 

 

 

Pastaba: Nauji grožinės literatūros garso įrašai – Naujų leidinių skiltyje. 

 

 

https://www.birstonas.mvb.lt/lt/component/content/article/33-knygos/565-nauji-leidiniai

