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Jogailos akmuo Lenkija / Rimvydas Valatka. - Vilnius, [2015]. - 253, [2] p. ISBN 978-9955-34-580-0

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas : patvirtintas 2000 m. liepos 18 d.
įstatymu Nr. VIII-1864, įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d. : 2016 m. sausio 1 d.
galiojanti suvestinė redakcija / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija]. 15-oji atnauj. laida. - Vilnius, 2016. - 996 p. - ISBN 978-9955-30-200-1

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas : patvirtintas 2002 m. vasario
28 d. įstatymu Nr. IX-743, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną : 2016 m. sausio 1
d. galiojanti suvestinė redakcija / [Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija].
- 15-oji atnauj. laida. - Vilnius, 2016. - 624 p. - ISBN 978-9955-30-201-8

Policininko atsiminimai : autobiografija / Juozas Kvaraciejus. - Merkinė,
Varėnos r., 2015. - 239, [1] p. - ISBN 978-609-95778-1-4

Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka : istorijos
apybraiža / Gintaras Lučinskas. - Alytus, 2015. - 279, [1] p. - ISBN 978-60995213-7-4

Kęstučio apygardos vadai / Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus
bendrija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. [Vilnius] ; Kaunas, 2015. - 375, [1] p. - ISBN 978-609-8037-56-2

Kompleksinė pagalba neįgaliems asmenims : mokslo studija / Giedrė
Kvieskienė, Renaldas Čiužas, Violeta Vaicekauskienė, Rimantė
Šalaševičiūtė. - Vilnius, 2015. - 195, [1] p. - ISBN 978-9955-20-978-2

Nidos mokyklos kronika : [1894-1944 m. mokyklos istorijos dokumentai] /
sudarė Gitanas Nausėda ir Vilija Gerulaitienė. - Vilnius, 2016. - 287, [8] p. ISBN 978-609-420-487-6

Kražių mokykla ir gimnazija 1773-1844 metais / Kazys Misius. - Vilnius,
2015. - 335, [1] p. - (Žemaičių praeitis, ISSN 2424-4406 ; kn. 17). - ISBN
978-609-447-187-2

Užgavieniu muonā : žemaitiu Užgavieniu tautuosakas rinktėnė / sudarė Rita
Videikaitė-Macijauskienė. - Klaipėda, 2015. - 191, [1] p. - ISBN 978-609-404203-4

Iliustruotoji Kaišiadorių etnografija / Ugnė Katkevičiūtė-Ignatjevienė. Kaišiadorys, 2015. - 231, [1] p. - ISBN 978-9986-646-48-8

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas / [sudarytojos Birutė Kulnytė,
Elvyda Lazauskaitė]. - Vilnius, [2015]. - 403, [1] p. - ISBN 978-609-8039-72-6

Anotacija:
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas pateikia susistemintus straipsnius apie lietuvių tradicinės
kultūros objektus ir reiškinius. Leidinį sudaro trys dalys: „Etnografijos terminų žodynas“, „Abėcėlinė
etnografijos terminų rodyklė“ ir „Sisteminė etnografijos terminų rodyklė. Pirmojoje dalyje abėcėlės tvarka
pateikiami susisteminti enciklopedinio pobūdžio aprašai papildyti nuorodomis į išplėstinę informacijos
paiešką ir iliustruoti piešiniais. Aprašomi papročiai, tradicijos, paprotinio meno ir liaudiškojo pamaldumo
apeiginiai daiktai, verslai, amatai, transportas, liaudies architektūra, tradicinė valstiečių buitis, maisto
produktai ir valgiai. Pasirinktas XVIII-XX amžiaus pradžios laikotarpis, kada tradicinė kultūra buvo
gyvybingiausia.

Vyras ir veidrodis : psichologinė dvikova / Eugenijus Skerstonas. - Vilnius,
2015. - 299, [3] p. - ISBN 978-609-444-165-3

