
KSIĄŻKI	  PRZENIESIONE	  Z	  BAŁTYSTYCZNEJ	  BIBLIOTEKI	  DO	  CZYTELNI	  JĘZYKOZNAWCZEJ
(Biblioteka	  im.	  Jana	  Baudouina	  de	  Courtenay)

SŁOWNIKI:

1.	  „DabarKnės	  lietuvių	  kalbos	  žodynas”	  /”Słownik	  współczesnego	  języka	  litewskiego”,	  Vilnius	  2000,	  

nr	  10854.

2.	  V.	  Vaitkevičiūtė	  „Słownik	  polsko-‐litewski”/”Didysis	  lenkų-‐lietuvių	  kalbų	  žodynas”,	  tom	  1	  nr	  Lex	  

111572,	  tom	  2	  Lex	  111573.

3.	  Antanas	  Lyberis,	  „Sinonimų	  žodynas”,	  wyd.	  LKI,	  Vilnius	  2002,	  nr	  Lex	  11018.

4.	  „Lietuvių	  patarlės	  ir	  priežodžiai”,	  Vilnius	  2000,	  nr	  2009.

5.	  J.	  Paulauskas	  „Sisteminis	  lietuvių	  kalbos	  žodynas”,	  Vilnius	  1978;	  nr	  10862.

6.	  I.	  Ermanytė,	  „Antonimų	  žodynas”,	  LKI,	  Vilnius	  2003,	  nr	  Lex	  111575.

7.	  „Frazeologijos	  žodynas”,	  red.	  J.	  Paulauskas,	  LKI,	  Vilnius	  2001,	  nr	  Lex	  111581.

8.	  B.	  Piesarskas,	  B.	  Svecevičius,	  „Lietuvių-‐anglų	  kalbų	  žodynas”,	  Lex	  1111574.

9.	  „Poļu-‐latviešu	  vārdnīca”/„Słownik	  polsko-‐łotewski”,	  Avots	  2002,	  nr	  111577	  (mały).

10.	  „Latviešu-‐poļu	  vārdnīca”/„Słownik	  łotewsko-‐polski”,	  Avots	  2002,	  nr	  111578	  (mały).

11.	  „Latviešu	  valodas	  vārdnīca”,	  red.	  U.	  BaltuKs;	  Avots	  2006,	  nr	  111579.

12.	  „Latviešu-‐poļu	  vārdnīca”/„Słownik	  łotewsko-‐polski”,	  Zvaigzne,	  Rīga	  2011,	  nr	  111580	  (duży).

PODRĘCZNIKI:

Do	  nauki	  języka	  litewskiego:

1. Meilutė	  Ramonienė,	  Loreta	  Vilkienė,	  „Po	  trupuu.	  Pratybų	  sąsiuvinis“	  –	  1	  egz.

2. Meilutė	  Ramonienė,	  Loreta	  Vilkienė,	  „Po	  trupuu.	  Mokinio	  knyga“	  –	  1	  egz.

3. Ramonienė,	  Loreta	  Vilkienė,	  „Po	  trupuu.	  Mokytojo	  knyga“	  –	  1	  egz.

4. Virginija	  Stumbrienė,	  Aurelija	  Kaškelevičienė,	  „Nė	  dienos	  be	  lietuvių	  kalbos.	  II	  dalis“	  –	  2	  egz.

5. Bonifacas	  Stundžia,	  „Bendrinės	  lietuvių	  kalbos	  akcentologija“,	  Vilnius	  2014	  –	  1	  egz.

6. Rita	  Migauskienė	  ,	  „Žingsnis	  1“	  (B1,	  B2	  gramaKkos	  mokymosi	  sąsiuvinis)	  –	  2	  egz.

7. Rita	  Migauskienė	  ,	  „Žingsnis	  2“	  (B1,	  B2	  gramaKkos	  mokymosi	  sąsiuvinis)	  –	  2	  egz.

8. Rita	  Migauskienė,	  Eglė	  Vaisėtaitė	  ,	  „Žodis	  veja	  žodį	  1“	  (B1,	  B2	  leksikos	  mokymosi	  sąsiuvinis)	  

9. Rita	  Migauskienė,	  Eglė	  Vaisėtaitė	  ,	  „Žodis	  veja	  žodį	  2“	  (B1,	  B2	  leksikos	  mokymosi	  sąsiuvinis)	  

10.	  Elvyra	  Petrašiūnienė,	  „GramaKkos	  praKmai	  1“	  (B2/C1)	  –	  2	  egz.

11.	  Elvyra	  Petrašiūnienė,	  „GramaKkos	  praKmai	  2“	  (B2/C1)	  –	  2	  egz.

12.	  Ramutė	  Bingelienė,	  „Kad	  nepritrūktų	  žodžių	  1”	  (B2/C1)	  –	  2	  egz.
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13.	  Ramutė	  Bingelienė,	  „Kad	  nepritrūktų	  žodžių	  2”	  (B2/C1)	  –	  2	  egz.

14.	  Evalda	  JakaiKenė,	  “Lietuviškai	  apie	  Lietuvą“	  	  –	  1	  egz.	  

15.	  Judita	  Džežulskienė,	  „Lietuvių	  kalba	  kitakalbiams“	  –	  1	  egz.

16.	  Juozas	  Aleksandravičius	  „Litovskij	  jazyk“	  –	  1	  egz.

17.	  Janina	  Karaliūnaitė	  „Lietuvių	  kalbos	  vadovėlis“	  –	  1	  egz

18.	  J.	  Statkevičienė,	  R.	  Skaisgirienė	  „Lietuvių	  kalbos	  skaiKniai“	  –	  1	  egz

19.	  L.	  Degėsys,	  R.	  Aiškinytė	  „Mano	  ir	  tavo	  šalis	  Lietuva“	  (Sociokultūrinis	  udgymas)	  –	  1	  egz

20.	  H.	  Prosniakova,	  V.	  Stumbrienė	  „Mano	  ir	  tavo	  šalis	  Lietuva“	  (Lietuvių	  kalba)	  –	  1	  egz

21.	  Z.	  Babickienė,	  A.	  Bareikytė	  „Lithuanian	  Pictorial	  DicKonary“

22.	  Meilutė	  Ramonienė,	  J.	  Pribušauskaitė	  „PracKcal	  Grammar	  of	  Lithuanian“

23.	  „Reikalų	  raštai	  ir	  dokumentai“	  opracowała	  Nijola	  Birgiel,	  Warszawa-‐Puńsk	  2005;	  nr	  Did	  1899

24.	  Mokomasis	  lietuvių	  kalbos	  žodynas	  red.	  R.	  Šepetytė,	  wyd.	  „baltos	  lankos“	  2000;	  nr	  Lex/L	  10973

Do	  nauki	  języka	  łotewskiego:

1. Nicole	  Nau	  „Palīgā!	  Komunika�va	  gramaKka”,	  LVAVP,	  2002.

2. Nicole	  Nau,	  Vineta	  Vaivade	  „Palīgā!	  Komunika�vas	  gramaKkas	  vingrinājumi”,	  1	  burtnīca	  LVAVP,	  
2002.

3. Inta	  	  Budviķe	  Nicole	  Nau,	  Vineta	  Vaivade	  „Palīgā!	  Komunika�vas	  gramaKkas	  vingrinājumi”,	  2	  
burtnīca	  LVAVP,	  2002.

4. Inta	  	  Budviķe,	  Nicole	  Nau,	  Vineta	  Vaivade	  „Palīgā!	  Komunika�vas	  gramaKkas	  vingrinājumi”,	  3	  
burtnīca	  LVAVP,	  Rīga	  2002.

5. 	  Līga	  Cirule	  „Palīgā!	  Darba	  burtnīca	  4.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2004.

6. 	  Daina	  NiKņa	  „Palīgā!	  Mācībgrāmata	  pieaugušajiem	  4.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2004.

7. 	  Līga	  Cirule	  „Palīgā!	  Darba	  burtnīca	  3.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2004.

8. 	  Daina	  NiKņa	  „Palīgā!	  Mācībgrāmata	  pieaugušajiem	  3.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2004.

9. 	  Līga	  Cirule,	  Brigita	  Šiliņa	  „Palīgā!	  Darba	  burtnīca	  2.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2006.

10.	  Līga	  Cirule	  „Palīgā!	  Mācībgrāmata	  pieaugušajiem	  2.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2007.

11.	  Līga	  Cirule,	  Brigita	  Šiliņa	  „Palīgā!	  Darba	  burtnīca	  1.	  līmenis”	  LVAVP,	  Rīga	  2007.

12.	  Inta	  Budviķe,	  Brigita	  Šiliņa,	  Rota	  Vizule	  „Palīgā!	  Mācībgrāmata	  pieaugušajiem	  2.	  līmenis”	  LVAVP,	  
Rīga	  2007.
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NAUKA	  O	  LITERATURZE:	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1. „Lietuvių	  literatūros	  enciklopedija	  mokyklai",	  wyd.	  	  LLTI,	  Vilnius	  2011;	  nr	  LL/A	  1645.

2. A.	  Kalėda,	  M.	  Jackiewicz,	  "Dzieje	  literatury	  litewskiej",	  t.	  I	  i	  II,	  Warszawa	  2003,	  nr	  NOLL/K	  	  1894,	  

NOLL/J	  1895.

3. Neringa	  Klišienė,	  „XX	  a.	  lietuvių	  literatūros	  chrestomaKja“,	  Vilnius	  2014;	  nr	  LL	  1896,	  LL	  1897.

4. „Senosios	  Lietuvos	  literatūra”,	  red.	  S.	  Narbutas,	  Vilnius	  2011,	  nr	  LL/N	  1882.

5. „Lietuvių	  literatūros	  istorija”	  	  (IV	  tomy),	  wyd.	  LLTI,	  Vilnius	  2001-‐2010,	  tom	  „XIX	  amžius“:	  LL	  1148;	  

tom	  „XIII-‐XVIII	  amžius”:	  LL	  1998;	  	  tom	  „XX	  amžiaus	  I	  pusė	  pirmoji	  knyga”:	  LL	  1531;	  tom	  „XX	  amžiaus	  

I	  pusė	  antroji	  knyga”:	  LL	  1532.

6. Lionginas	  Baliukevičius,	  „Dziennik	  partyzanta	  Dzūkasa”,	  Warszawa	  2012;	  nr	  NOLL	  1823.

7. „BalKc	  Memory”.	  Edited	  by	  E.	  Baliutytė,	  D.	  Mitaitė,	  Vilnius	  2012;	  nr	  NOLL	  1842.

8. „Zranieni	  przez	  czas.	  Współczesna	  literatura	  litewska”,	  Warszawa	  2011,	  nr	  NOLL/M	  1677.

9. A.Peluritytė-‐Tikuišienė,	  „Naujoji	  lietuvių	  literatura”,	  Vilnius	  2011,	  nr	  LL	  1465.

HISTORIA:

1. Jerzy	  Ochmański	  „Historia	  Litwy”	  ,	  Wrocław…	  1967–	  2	  egz.;	  nr	  HL/O	  5418,	  HL	  5419.

2. Henryk	  Wizner	  „Litwa.	  Dzieje	  państwa	  i	  narodu”,	  Warszawa	  1999;	  nr	  HL/W	  5416.

3. K.	  Korzeniewska	  –Wołek,	  red.	  „Powojenna	  historia	  Litwy”,	  skrypt	  akademicki,	  Kaunas	  2012,	  

nr:	  NOLL	  1812.

4. „Solidarność	  –	  Sąjūdis:	  początek	  strategicznego	  partnerstwa”,	  Warszawa	  2010,	  nr	  HL	  5420.

5. Bronisław	  Makowski,	  „Litwini	  w	  Polsce”,	  Warszawa,	  1986,	  nr	  HL	  5338.

KULTURA	  KRAJÓW	  BAŁTYCKICH:

1.	  Oskar	  Kolberg.	  Dzieła	  wszystkie.	  T.	  53.	  Litwa.	  PTL	  Wrocław.	  –	  1	  egz.	  nr	  1893

2.	  J.	  Kiełpiński,	  A.	  Luks,	  R.	  Rzeszotek,	  „Pogoń	  za	  Litwą”,	  PiW,	  Warszawa	  	  2010	  –	  1	  egz.	  nr	  1891

3.	  Donatas	  Sauka	  „Lietuvių	  tautosaka“,	  Vilnius	  2007,	  nr	  FL/S	  1112

4.	  P.	  Wołowski,	  K.	  Korzeniecka	  „Jak	  służąc	  Panu	  Bogu	  przechytrzyć	  KGB”,	  Warszawa	  2006,	  nr	  1900.

JĘZYKOZNAWSTWO:

1.	  „DabarKnės	  lietuvių	  kalbos	  gramaKka”,	  red.	  V.	  Ambrazas,	  Vilnius	  1997;	  nr	  JL	  1988.

2.	  Bonifacas	  Stundžia,	  „Bendrinės	  lietuvių	  kalbos	  akcentologija”,	  Vilnius	  2014,	  nr	  JL	  111571.

3.	  „Lietuvių	  kalbos	  tarmių	  chrestomaKja”,	  LKI,	  Vilnius	  2004;	  nr	  11180.

4.	  Z.	  Zinkevičius,	  „Lietuvių	  kalbos	  dialektologija”,	  Vilnius	  1994,	  nr	  JL/Z	  111570.
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5.	  Z.	  Zinkevičius,	  „Lietuvių	  kalbos	  istorinė	  gramaKka”.

6.	  T.	  Buch,	  „Opuscula	  Lithuanica",	  wyd.	  W.	  Smoczyński,	  Warszawa	  1998,	  nr	  JL	  111576.

7.	  Nijola	  Birgiel,	  „Procesy	  interferencyjne”,	  Warszawa-‐Puńsk	  2002,	  nr	  111292.

8.	  Ona	  Vaičiulytė-‐Romančuk,	  „Wykłady	  z	  gramatyki	  opisowej	  języka	  litewskiego”,	  Warszawa	  2009,	  

nr	  JL	  11150.

9.	  „Języki	  indoeuropejskie"	  –	  2	  tomy,	  red.	  L.	  Bednarczuk,	  Warszawa	  1988,	  nr	  JIE/J/1/IIa.
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