
2018 metų mėgstamiausių  vaikų knygų penketukai 

Jau beveik tris dešimtmečius Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų literatūros 

departamentas vykdo mėgstamiausių vaikų ir paauglių knygų penketuko tyrimus. Tai puiki proga 

pasižvalgyti, ką skaito vaikai bei paaugliai,  kaip keičiasi knygų mados, kokią programinę literatūra 

vaikai laiko įdomesne, kokią įtaką jų skaitybai daro geriausių knygų rinkimai. Tyrimai vykdomi 

visoje Lietuvoje. Mūsų skyrius taip pat paskutinius dešimt metų anketuoja savo skaitytojus ir 

anketas siunčia į Lietuvos Nacionalinę biblioteką.  Šiemet Vaikų ir jaunimo literatūros 

departamento ir sklaidos skyrius gavo 1405 anketas. Mūsų skyriaus indėlis 59 anketos arba 4,2%. 1 

– 6 surinka 47 anketos, 33 mergaitės ir 14 berniukų. 7 – 12 surinkta 12 anketų, 6 mergaitės ir 6 

berniukai. Tradiciškai balai reitinguojami. Pirmoje vietoje atsidūrusi knyga gauna 5 balus, antroje – 

4 ir t.t.  

I – VI klasių mėgstamiausi vaikų penketukai , knygų tęsiniai ir serijos 

Vaikai labai mėgsta knygų serijas. Jie ne tik išvardina knygų serijų pavadinimus, bet ir rašo, kad 

laukia tęsinių, ragina rašyti toliau. Mūsų serijų penketukas šioje amžiaus grupėje: 

1. J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ 

2. A. MacDonald „Nevala Bertis“ 

3. H. Webb „Gyvūnų istorijos“ 

4. F. Simon „Blogiukas Henris“ 

5. Knister „Ragana Lilė“ 

Holly Webb knygas apie nelaiminguosius gyvūnėlius yra mergaičių mėgstamiausių serijų tarpe. 

Berniukų itin mėgstamą knygų serija „Nevykėlio dienoraštis“. 

Vaikų ir jaunimo departamento parengtame pranešime marto9me taip išsidėsčiusias knygų serijas: 

1. H. Webb „Gyvūnų istorijos“ 

2. J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ 

3. J. K. Rowling „Haris Poteris“ 

4. R. Russell „Prietrankos dienoraštis“ 

5. Knister „Ragana Lilė“ 

Iš viso 1 – 6 kl. Mokiniai anketose paminėjo 235 knygas. Iš jų 70 knygų rinko berniukai,  165 - 

mergaitės. Iš visų 235 knygų tik 43 knygos lietuvių autorių, 192 – užsienio šalių autoriai arba 82 % 

užsienio autorių, 18 % lietuvių. 

Pagrindinis penketukas 

1. J. Clary „Boldų šeimynėlė“ (17 balų) 



2. A. Lindgren „Emilis iš Lionebergos“ (15 balų) 

3. Russell R. R. Makso „Kramblio nesėkmės. Sointelės didvyris“ (13 balų) 

4. O. Proisler „Plėšikas Hocenplocas“ (12 balų) 

5. K. B. Bradley „Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą“ (11 balų) 

 

Pagrindinis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos penketukas 

1. J. Vilė, L. Hagaki „Sibiro Haiku“ 

2. A. Lindgren „Emilis iš Lionebergos“ 

3. A. Lindgren „Pepė Ilgakojinė“ 

4. M. Twain „Tomo Sojerio nuotykiai“ 

5. R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“ 

Smagu, kad vaikai pamėgo knygą K. Bradley „Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą“ Tai itin gera 

knyga. 

Mėgstamiausių lietuvių autorių penketukas 

1. R. Savickytė „Adelės dienoraštis“ 

2. J. Ežerenytė „Šunojaus diena“ 

3. V. Račickas „Šokoladas iki pirmadienio“ 

4. R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“ 

5. Gaja Guna Eklė „Brolis, kurio nereikėjo“ 

Paskirstymas daugiau sąlyginis, nes šios knygos anketose paminėtos tiki  tris – keturis kartus. 1 – 2 

kartus paminėtos šios knygos: 

V. Malčius „Do do ūsai“ 

V. Misevičius „Danuko Dunduliuko nuotykiai“ 

T. Dirgėla „Domas ir Tomas“ 

S. Paltanavičius „Maži ežiuko sapnai“ 

R. Una „Aš esu Tomas, seklys“ 

K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“. 

Dažniausiai anketose minėti užsienio šalių autoriai ir jų kūriniai 



1. A. Lindgren paminėti 6 knygų pavadinimai: „Padaužų kaimo vaikai“, „Pepė Ilgakojinė“, 

„Ronja, plėšiko duktė“, „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Emilis iš 

Lionebergos“ 

2. D. Walliams paminėti 4 knygų pavadinimai: „Ponas Smiržius“, „Klastinga tetulė“, 

„Blogiausi pasaulio vaikai“, „Berniukas milijonierius“. 

3. O. Proislerio paminėti 3 knygų pavadinimai: „Plėšikas Hocenplocas“, „Raganiukė“, 

„Plėšikas Hocenplocas. Landynė miške. 

 

Moksleivių mintys 

Ką dar rašė vaikai anketose? Jei galėjo (jei norėjo) atsakyti į klausimus: ar patinka skaityti ir kodėl? 

Kas skatina skaityti? Kas paskatintų skaityti daugiau? Taip pat galėjo parašyti patarimų ir linkėjimų 

bibliotekininkams, knygų leidėjams, rašytojams.  

Į klausimą ar patinka skaityti ir kodėl, vaikų nuomonės skyrėsi. Vaikai, mėgstantys skaityti rašo, 

kad skaitydami atsipalaiduoja, nusiramina, sako, kad tai rami, smagi, įtraukianti veikla. Jiems 

patinka įsijausti į knygas, nuotykius, susitapatinti su veikėjais, išgyventi jų būsenas. Kai kurie be 

knygų negali gyventi. Nelabai mėgstantys skaityti rašo, kad patinka skaityti tik tada, kai gali gauti 

gerą pažymį. Kiti rašo, kad tiesiog tingi skaityti, kad ir taip mokykloje užduodama daug namų 

darbų. 

Gražiausios vaikų mintys 

„Man patinka skaityti, todėl, kad aš daug sužinau ir pasineriu kartu su veikėjais į jų n nuotykius.“ 

(Medėja,4 kl.) 

„Patinka skaityti, nes skaitydama aš patiriu labai daug nuotykių.“ (Roberta, 4 kl.) 

„Patinka skaityti, kad knyga gali visiems padėti.“ (Liepa, 4 kl.) 

„Man pusiau patinka skaityti. Linkiu rašyti kuo daugiau knygų ir jomis garsinti Lietuvą.“ (Justas, 3 

kl.) 

„Manau, kad bibliotekoje nieko nereikia keisti, čia labai jauki vieta, be galo malonus kolektyvas.“ 

(Gunda, 6 kl.) 

„Knyga – mano geriausia draugė, o buvimo su draugu skatinti nereikia“ (Emilija, 6 kl.) 

„Manau, mane skatintų labiau skaityti, tai, kad mokytojai leistų skaityti savo norimas knygas, o ne 

iš sudarytų sąrašų.“ (Lina, 6 kl.) 

„Kai skaitau atrodo, kad žiūriu be galo įdomų filmą.“ (Rugilė, 6 kl.) 

„Linkiu bibliotekininkėms būti laimingoms ir ačiū, kad taip šiltai priima į biblioteką.“  (Kamilė, 3 

kl.) 



„Linkiu sulaukti daug vaikų“ (Austėja 3 kl.) 

„Skaityti skatina neturėjimas ką veikti“. (Matas, 8 kl.) 

„Ačiū, kad sukūrėte biblioteką, ji mano mėgstamiausia. (Liepa, 4 kl.) 

 

2018 metų mėgstamiausių paauglių (7 – 12 kl.) knygų penketukai 

Iš dvylikos (8-12 kl.) moksleivių anketų, sunku sudaryti kiek platesnį vaizdą, nes per mažai minimų 

knygų – tik 60. Anketas pildė šešios mergaitės ir šeši berniukai. Buvo parašyta 15 lietuvių autorių 

knygų ir 45 užsienio autorių knygos ( 33% lietuvių ir 67% užsienio). 

Pagrindinis nepilnas penketukas 

1. R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“ (4 knygos – 12 balų) 

2. J. Green „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ (3 knygos – 7 balai) 

3. – 4. L. Lowry „Siuntėjas, R. Gordon „Tuneliai“ (2knygos – 2 balai) 

5. J. K. Rowling „Haris Poteris“ (3 knygos –  9 balai) 

Visos, kitos knygos minimos tik po vieną kartą. Įdomu tai, kad Nacionalinės Martyno Mažvydo 

sudarytas penketukas atrodo taip: 

1. R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“ 

2. J. Green „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ 

3. L. Lowry „Siuntėjas“ 

4. A. Frank „Dienoraštis“ 

5. W. Shakspeare „Romeo ir Džiuljeta“ 

Nacionalinėje bibliotekoje šio amžiaus gauta 912 anketų.  

Iš lietuvių autorių buvo paminėti: 

V. M. Putinas „Altorių šešėly“ 

A. Škėma „Balta drobulė“ 

D. Opolskaitė „Ir vienąkart, Riči“ 

K. Gudonytė „Jie grįžta per pilnatį“ 

J. Biliūnas „Liūdna pasaka“ 

Šatrijos Ragana „Sename dvare“ 



D. Vaitkevičiūtė „Trise prieš mafiją“ 

Daugiausia šio amžiaus anketas pildžiusių jaunuolių minimi kūriniai iš mokyklinės programos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


