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Istorijos mokymo komplektai  5–12 klasėms

Leidykla „Briedis“ mokytojams ir mokiniams siūlo nuoseklią istorijos vadovėlių ir juos 
papildančių mokymo priemonių sistemą visoms pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

pakopoms nuo 5 iki 12 klasės.

Istorijos egzamino gidas,  
Istorijos konspektas abiturientams,  
Lietuvos Respublikos Konstitucija

Abiturientų ir jų mokytojų vertinamos mokymo 
priemonės, orientuotos į valstybinio istorijos  

egzamino programą ir padedančios  
sėkmingai jam pasiruošti. 

Aštuntoko gidas ir  
Istorijos žodynas
Aštuntokams, besiren-
giantiems Nacionaliniam 
pasiekimų patikrinimui. 
Moksleiviams, norintiems po 
ranka turėti svarbiausių isto-
rijos sąvokų paaiškinimus ir 
asmenybių biografijas. 

Didysis istorijos atlasas mokyklai, 
atlasai-konspektai
Tai universalios mokymo priemonės, turinčios  
vadovėlio, atlaso ir konspekto charakteristikų.  
Tinkamos naudoti ir kaip užduočių sąsiuviniai,  
nuo 7 iki 12 klasių. 

Laiko juostos, sieniniai 
žemėlapiai ir mokomieji plakatai

Skirti pagyvinti pamoką, palengvinti mokymą ir 
mokymąsi, orientaciją istoriniame laike ir erdvėje. 

Užduočių sąsiuviniai
Darbui su istorijos vadovėliais papildyti yra 

parengti užduočių sąsiuviniai, kurių temos atitinka 
esančias vadovėliuose. 

Teminiai planai
Nemokami ir lengvai pagal asmeninius poreikius 
pritaikomi mokytojo darbą lengvinantys teminiai 
planai. Juos rasite leidyklos „Briedis“ e. knygyne 
www.briedis.lt

Vadovėlis
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Klasė Vadovėliai Užduočių  sąsiuviniai Mokymo priemonės

5 „Kelias“

6 „Žingsniai“

7  „Laikas 7“         

8  „Laikas 8“

9 „Laikas 9“

10 „Laikas 10“ 

11 „Laikas 11“

12 „Laikas 12“
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Parengti teminiai planai www.briedis.lt

NAUJIENA! 
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Aštuntoko gidas. Istorija, pilietinis ugdym
as

I. Kapleris, A. Meištas. 
AšTUNToKo gIDAs. IsToRIJA, PILIETINIs UgDyMAs

 • Parengtas pagal Socialinio ugdymo istorijos ir 
 pilietiškumo standartizuotas programas.

 • Du dalykai viename: istorija ir pilietinis ugdymas.
 • Mokykis tik tai, ko reikia, medžiaga atrinkta pagal  

programų reikalavimus.
 • Patarimai, kaip  atpažinti ir nagrinėti įvairių tipų  

istorijos šaltinius.
 • Trumpai ir aiškiai, patogi mokytis ir mokyti  

turinio struktūra.
 • Išskirtos programinės sąvokos, datos, reiškiniai, 

istorijos asmenybės.
 • Konspekto tekstą papildantys žemėlapiai, sche-

mos, laiko juostos.
 • Savikontrolės blokas su įvairaus tipo užduotimis ir 

jų atsakymais.

N

Darbas 
su šaltiniais

Tai atmintinės, kaip mokiniams nagrinėti 
tam tikros rūšies istorijos šaltinį. Gebėjimas na-
grinėti šaltinius yra labai svarbus, nes paprasti 

testai sudaro mažą dalį patikrinimų 
užduočių.

Lietuvos Respublikos švietimo ministerija kasmet rengia šalies mokinių pasiekimų patikrinimus, todėl 
kiekvienas pavasaris – tai išbandymas mokiniams ir jų mokytojams. Pasiruošti socialinio ugdymo srities 
užduočių, istorijos ir pilietinio ugdymo daliai, padės Aštuntoko gidas! Gide sudėti patarimai, kaip nagrinėti 
įvairius šaltinius, reikalingų temų santrauka, žodynas, asmenybės, žemėlapiai ir kt. Taip pat pateikti užduočių 
pavyzdžiai, o teisingam sprendimo pasitikrinimui pridėti atsakymai. Gidas pravers mokantis savarankiškai, 
taip pat pagelbės planuojantiems stoti į atrankos testus rengiančias gimnazijas.  Kaip papildoma mokymo 
priemonė šis gidas gali būti naudojamas mokant ir mokantis istorijos 7–8 klasėse. Aštuntoko gidą parengė 
populiarių istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriai, istorijos mokytojas ekspertas Antanas Meištas 
ir socialinių mokslų dr. Ignas Kapleris. 
120 p., 148×210 mm

Nr. 6604 6,70 Eur
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Būtina 
žinoti

Čia įdėtas pagal pasiekimų patikrini-
mo programą būtinų žinoti reiškinių, įvykių, 
datų, istorijos asmenybių bei sąvokų sąrašas 

su nurodytais puslapiais, kuriuose jos 
paaiškintos.

Istorijos 
epochos

Skyrius padalintas į nuosekliai chrono-
logiškai išdėstytas tam tikrai istorijos epochai 

skirtas potemes: „Priešistorė ir senovės istorija“, 
„Viduramžiai“ ir „Naujieji laikai“. 

Skyriuje „Pilietinis ugdymas“ rasite viską, 
ko per patikrinimą reikalaujama pilie-

tiškumo ugdymo srityje. 

Ar 
išmokai?

Gido gale rasite savikontrolės 
bloką, kuriame be mokytojo pagalbos 
galite įsivertinti įgytas žinias ir gebėji-

mus. Užduočių teisingi atsakymai 
yra Gido gale.

Pasirenk Nacionaliniam pasiekimų patikrinimui!
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Iliustruota Lietuvos istorija. I tom
as

Atsakymus į šiuos klausimus rasite populiarių istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autoriaus, Vilniaus 
universiteto Istorijos ir Komunikacijos fakultetų absolvento dr. Igno Kaplerio parengtoje knygoje. Pirmas lei-
dinio tomas skirtas laikotarpiui nuo priešistorės baltų iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų 
Respublikos žlugimo. 2021 m. planuojamas išleisti antrasis knygos tomas apims XIX–XXI a. Lietuvos istorijos 
įvykius, nuo carinės Rusijos okupacijos laikų, tarpukariu gyvavusios valstybės iki sovietmečio bei naujausių 
Lietuvos Respublikos raidos aktualijų. 
270×260 mm

Nr. 6662 42,00 Eur

Ignas Kapleris
ILIUsTRUoTA LIETUVos IsToRIJA 

I tomas

 • Ar senovės lietuviai pelnytai laikomi  
sausumos vikingais? 

 • Kuri Lietuvos valdovė vadinta juodąja karaliene? 
 • Kodėl nepavyksta rasti Vytauto Didžiojo kapo? 

 • Kuris lietuvis pirmasis pamatė Egipto 
piramides? 

 • Kokias paslaptis slepia Hado karalystė  
Vilniaus požemiuose? 

N

58  | |  59

jogaila 

Valdė 1377–1381 m., 
1382– 1392 m.

Lenkijos karalius 1386–1434 m.

Valdovu tapo 26 metų.

Gimė: 1351 m. 

Mirė: 83 metų, persišaldė pro atvirą 
langą klausydamasis lakštingalos.

Giminystės ryšiai: Algirdo sūnus, 
Švitrigailos brolis, Kazimiero 
Jogailaičio tėvas. 
Jogailaičių dinastijos pradininkas.

Tikėjimas: pagonis, katalikas.

Šeima: 4 žmonos, 3 sūnūs, 2 
dukterys.

Palaidotas: Vavelio katedroje 
Krokuvoje, Lenkijoje.

aleksandras

Valdė 1492–1506 m.
Lenkijos karalius 1501–1506 m.

Valdovu tapo 32 metų.

Gimė: 1460 m.

Mirė: 46 metų paralyžiuotas nuo ne-
žinomos ligos.

Giminystės ryšiai: Kazimiero 
Jogailaičio sūnus, Žygimanto Senojo 
brolis.

Tikėjimas: katalikas.

Šeima: 1 žmona, vaikų neturėjo.

Palaidotas: Vilniaus katedroje.

Žygimantas
senasis

Valdė 1506–1544 m.
Lenkijos karalius 1506–1548 m.

Valdovu tapo 39 metų.

Gimė: 1467 m.

Mirė: 81 metų natūralia mirtimi.

Giminystės ryšiai: Kazimiero 
Jogailaičio sūnus, Aleksandro brolis, 
Žygimanto Augusto tėvas.

Tikėjimas: katalikas.

Šeima: 3 žmonos (1 neoficiali), 3 sū-
nūs, 8 dukterys.

Palaidotas: Vavelio katedroje 
Krokuvoje, Lenkijoje.

Žygimantas
aUgUstas

Valdė 1544–1572 m.
Lenkijos karalius 1548–1572 m.

Valdovu tapo 24 metų.

Gimė: 1520 m.

Mirė: 52 metų, spėjama, kad nuo 
džiovos.

Giminystės ryšiai: Žygimanto Senojo 
sūnus.

Tikėjimas: katalikas.

Šeima: 4 žmonos (1 neoficiali), vaikų 
neturėjo.

Palaidotas: Vavelio katedroje 
Krokuvoje, Lenkijoje.

vytaUtas 

Valdė 1392–1430 m.

Valdovu tapo 42 metų.

Gimė: 1350 m.

Mirė: 80 metų, natūralia mirtimi arba 
po sutrenkimo, nukritus nuo arklio.

Giminystės ryšiai: Kęstučio sūnus, 
Žygimanto Kęstutaičio brolis.

Tikėjimas: pagonis, katalikas.

Šeima: 2 žmonos, 1 duktė.

Palaidotas: Vilniaus katedroje. 
Kapavietė nerasta.

Švitrigaila 

Valdė 1430–1432 m.

Valdovu tapo 50 metų.

Gimė: 1370 m.

Mirė: 82 metų, natūralia mirtimi.

Giminystės ryšiai: Algirdo sūnus, 
Jogailos brolis.

Tikėjimas: pagonis, stačiatikis, 
katalikas.

Šeima: 1 žmona, 1 sūnus.

Palaidotas: Vilniaus katedroje. 
Kapavietė nerasta.

Žygimantas 
kęstUtaitis

Valdė 1432–1440 m.

Valdovu tapo 67 metų.

Gimė: 1365 m.

Mirė: 75 metų. Nužudytas per didikų 
sąmokslą Trakų pusiasalio pilyje.

Giminystės ryšiai: Kęstučio sūnus, 
Vytauto brolis.

Tikėjimas: pagonis, katalikas.

Šeima: 2 žmonos, 1 sūnus, 1 duktė.

Palaidotas: Vilniaus katedroje. 
Kapavietė nerasta.

kazimieras 
jogailaitis

Valdė 1440–1492 m.
Lenkijos karalius 1447–1492 m.

Valdovu tapo 13 metų.

Gimė: 1427 m.

Mirė: 65 metų. Nuo nežinomos 
ligos, šaltiniuose rašoma, kad susirgo 
dizenterija.

Giminystės ryšiai: Jogailos sūnus, 
Aleksandro ir Žygimanto Senojo 
tėvas.

Tikėjimas: katalikas.

Šeima: 1 žmona, 6 sūnus, 7 dukterys.

Palaidotas: Vavelio katedroje 
Krokuvoje, Lenkijoje.

LDK VALDOVAI XIV–XVI a.
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 • Lietuvos istorija žodžiu ir 
vaizdu.

 • Daugiau nei 1000 iliustracijų, 
žemėlapių, rašytinių šaltinių.

 • Įvykiai, reiškiniai, įdomybės, 
istorinės asmenybės.
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Kaip ir nemažos dalies viduramžių 
valdovų, Vytauto Didžiojo kelias į 

valdžią buvo sunkus, lydimas kraujo, in-
trigų, išdavysčių. Netrūko akimirkų, kai 
draugai tapdavo mirtinais priešais, o tie, 
kurie troško Vytauto mirties, atvirkščiai, 
virsdavo artimais bendražygiais ir globė-
jais. Nuo vaikystės su pusbroliu Jogaila 
draugavęs Vytautas po suėmimo išsau-
gojo gyvybę. Iš Krėvos pilies jis pabė-
go pas kryžiuočius, kur buvo pakrikšty-
tas Vygandu. LDK prasidėjo kryžiuočių 
remiamo Vytauto ir Jogailos vidaus ka-
ras. Sudėtinga padėtis ir gausėjančios 
Vytauto šalininkų gretos vertė Jogailą 
derėtis su pusbroliu. Po Krėvos sutar-
ties Vytautas sutiko grįžti į Lietuvą 
ir pripažinti Jogailą didžiuoju kuni-
gaikščiu. Jogaila iš Ordino pabėgusiam 
Vytautui atidavė visas tėvo žemes, iš-
skyrus Trakus, pažadėjęs juos grąžinti 
vėliau. Norėdamas sustiprinti savo val-
džią Lenkijoje Jogaila turėjo daug ke-
liauti po nepažįstamą šalį, todėl dažnai 
būti Lietuvoje negalėjo. LDK prižiūrėti 
jis paskyrė vietininką – drąsų bet ūmaus 
būdo brolį Skirgailą. Dauguma LDK 
kilmingųjų buvo nepatenkinti Skirgailos 
valdymu, Lenkijos įtakos augimu šalyje. 
Bajorų tikslai sutapo su Vytauto troški-
mu susigrąžinti visas tėvo Kęstučio val-

Lietuvos metraščiai apie Vytauto pabėgimą iš Jogailos 
nelaisvės

O didysis kunigaikštis Vytautas sėdėjo Krėvoje, 
kambaryje, griežtai saugomas sargybos, o dvi 
moteriškės vaikščiojo į kunigaikštienės kambarį 
kloti patalo; paguldžiusios vėl išeis, o sargai aplink. 
Tai va didžioji kunigaikštienė išgirdusi iš žmonių: 
jei didysis kunigaikštis Vytautas ilgiau turės sėdėti, 
tai jam bus taip pat, kaip ir jo tėvui. Ir patarė jam taip: 
kai ateis moteriškės kloti, jis tegul apsirengia vienos 
moteriškės rūbais ir išeina laukan su kita moteriške, 
o anoji moteriškė, su kurios rūbais jis išeis, pasiliktų 
pas ją. Ir jis, apsirengęs vienos moteriškės rūbais, ir su 
kita išėjo, ir nusileis iš pilies, pabėgs pas vokiečius, į 
Prūsus.

Senoji Lietuvos literatūra, 4 knyga: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, Vilnius, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.

kelias į valdžią

das ir noru tapti savarankišku Lietuvos 
valdovu. Jogailos su gyvate užantyje ly-
ginamas Vytautas antrąkart pabėgo pas 
kryžiuočius. Atsinaujinusios kunigaikš-
čių kovos sėkmingiau klostėsi Vytautui. 
Kamuojamas ir politinių nesėkmių val-
domoje Lenkijoje Jogaila buvo priverstas 
nusileisti. Įkalbėtas slapto Jogailos pa-
siuntinio ir antrą kartą pergudravęs kry-
žiuočius Vytautas grįžo į Lietuvą. Tapti 
Lenkijos karaliaus vasalu Vytautui buvo 
naudingiau nei tarnauti Kryžiuočių or-
dinui. 1392 m. vasarą Jogailos ir Vytauto 
tarpusavio vaidus užbaigė Astravo su-
tartis. Kunigaikščiai susitaikė. Jogaila 
grąžino Vytautui visas žemes, dovano-
jo naujų ir suteikė teisę kaip savo vieti-
ninkui valdyti LDK. Vytautas pripažino 
save Lenkijos karaliaus Jogailos vasalu ir 
prisiekė Lenkijos karaliui Jogailai ir ka-
ralienei Jadvygai ištikimybę. Stojęs val-
dyti LDK Vytautas ėmė stiprinti savo 
valdžią ir nepriklausomybę nuo Jogailos. 
Centralizuodamas šalį jis pašalino ats-
kiras sritis valdančius Gediminaičių kil-
mės kunigaikščius. Į jų vietas skyrė vie-
tininkus – ištikimus bajorus katalikus. 
1401 m. Vilniaus-Radomo sutartimi 
iki gyvos galvos Vytautas oficialiai tapo 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, bet po 
jo mirties Lietuva turėjo grįžti Jogailai.

   
1404 m. Vytauto Didžiojo 
laiškas Kryžiuočių 
ordino magistrui, kuriuo 
jis sutinka tapti ordino 
sąjungininku prieš visus 
jo priešus, išskyrus 
Katalikų bažnyčią, 
Šv. Romos imperiją 
ir Lenkijos 
karalių Jogailą.

   
Kryžiuočiai nuodija įkaitais 
paimtus Vytauto Didžiojo vaikus. 
XIX a. pab. A. Zaikovskio graviūra. 
Istorija apie tariamų Vytauto 
paauglių sūnų Ivankos ir Jurijaus 
mirtį kryžiuočiams keršijant 
už valdovo pabėgimą buvo 
prasimanyta. Tikrovėje Vytautas 
turėjo vieną vaiką – dukrą Sofiją.

   
Vedybų proga Vytauto Didžiojo 

ir jo žmonos Onos dukrai 
Sofijai padovanotas tėvų 

palaiminimas Dievo Motinos 
ikona. XIV a. Tikintieji kūrinį 

laiko stebuklingu, jis saugomas 
Arkangelo sobore Maskvos 
Kremliuje. Čia saugomi ir iš 

bolševikų sugriautos cerkvės 
perkelti Sofijos palaikai.

    Sofija Vytautaitė ir jos vyras 
Maskvos didysis kunigaikštis Vasilijus I. 
Vytauto dukra aktyviai dalyvavo Maskvos 
valstybės valdyme, užtikrino sosto 
paveldėjimą sūnui. XIV a. stačiatikių 
metropolito Fotijaus liturginio rūbo 
fragmentas. 

    
Jogaila suima klasta į derybas 

atviliotus Kęstutį ir jo sūnų 
Vytautą. 1873 m. V. Gersono 

paveikslas. 

Vytautas Didysis

    Vytauto antspaudas.

Abiejų tAutų respublikA  |  Vytautas Didysis
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Kaip ir nemažos dalies viduramžių 
valdovų, Vytauto Didžiojo kelias į 

valdžią buvo sunkus, lydimas kraujo, in-
trigų, išdavysčių. Netrūko akimirkų, kai 
draugai tapdavo mirtinais priešais, o tie, 
kurie troško Vytauto mirties, atvirkščiai, 
virsdavo artimais bendražygiais ir globė-
jais. Nuo vaikystės su pusbroliu Jogaila 
draugavęs Vytautas po suėmimo išsau-
gojo gyvybę. Iš Krėvos pilies jis pabė-
go pas kryžiuočius, kur buvo pakrikšty-
tas Vygandu. LDK prasidėjo kryžiuočių 
remiamo Vytauto ir Jogailos vidaus ka-
ras. Sudėtinga padėtis ir gausėjančios 
Vytauto šalininkų gretos vertė Jogailą 
derėtis su pusbroliu. Po Krėvos sutar-
ties Vytautas sutiko grįžti į Lietuvą 
ir pripažinti Jogailą didžiuoju kuni-
gaikščiu. Jogaila iš Ordino pabėgusiam 
Vytautui atidavė visas tėvo žemes, iš-
skyrus Trakus, pažadėjęs juos grąžinti 
vėliau. Norėdamas sustiprinti savo val-
džią Lenkijoje Jogaila turėjo daug ke-
liauti po nepažįstamą šalį, todėl dažnai 
būti Lietuvoje negalėjo. LDK prižiūrėti 
jis paskyrė vietininką – drąsų bet ūmaus 
būdo brolį Skirgailą. Dauguma LDK 
kilmingųjų buvo nepatenkinti Skirgailos 
valdymu, Lenkijos įtakos augimu šalyje. 
Bajorų tikslai sutapo su Vytauto troški-
mu susigrąžinti visas tėvo Kęstučio val-

Lietuvos metraščiai apie Vytauto pabėgimą iš Jogailos 
nelaisvės

O didysis kunigaikštis Vytautas sėdėjo Krėvoje, 
kambaryje, griežtai saugomas sargybos, o dvi 
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Senoji Lietuvos literatūra, 4 knyga: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai, Vilnius, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.

kelias į valdžią
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1404 m. Vytauto Didžiojo 
laiškas Kryžiuočių 
ordino magistrui, kuriuo 
jis sutinka tapti ordino 
sąjungininku prieš visus 
jo priešus, išskyrus 
Katalikų bažnyčią, 
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ir Lenkijos 
karalių Jogailą.

   
Kryžiuočiai nuodija įkaitais 
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Vedybų proga Vytauto Didžiojo 

ir jo žmonos Onos dukrai 
Sofijai padovanotas tėvų 

palaiminimas Dievo Motinos 
ikona. XIV a. Tikintieji kūrinį 

laiko stebuklingu, jis saugomas 
Arkangelo sobore Maskvos 
Kremliuje. Čia saugomi ir iš 

bolševikų sugriautos cerkvės 
perkelti Sofijos palaikai.

    Sofija Vytautaitė ir jos vyras 
Maskvos didysis kunigaikštis Vasilijus I. 
Vytauto dukra aktyviai dalyvavo Maskvos 
valstybės valdyme, užtikrino sosto 
paveldėjimą sūnui. XIV a. stačiatikių 
metropolito Fotijaus liturginio rūbo 
fragmentas. 

    
Jogaila suima klasta į derybas 

atviliotus Kęstutį ir jo sūnų 
Vytautą. 1873 m. V. Gersono 

paveikslas. 

Vytautas Didysis

    Vytauto antspaudas.
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dar su ne karališko kraujo moterimi. 
Vedyboms nepritarė Žygimanto mo-
tina Bona Sforca ir Lenkijos didikai. 
Paskleisti prasimanymai apie nepadorų 
burtininke pramintos Radvilaitės elgesį. 
Užsispyrusiam ir karūnos pasiryžusiam 
atsisakyti karaliui galop pavyko gau-
ti leidimą santuokai, ir 1550 m. gruodį 
Vavelyje lietuvė buvo vainikuota Lenkijos 
karaliene. Jau tuomet ryškėjo artėjančios 
tragedijos požymiai. Nepraėjus nė pus-
mečiui, trisdešimties sulaukusi Barbora 
„mirė be laiko“ po kankinančio gimdos 
vėžio. Žygimanto iki pat paskutinio ato-
dūsio globota karalienė, gerbiant pasku-
tinę valią, palaidota ne priešiškai ją suti-
kusioje Lenkijoje, o gimtojoje Lietuvoje. 
Karalius mėnesį trukusioje piligrimys-
tėje pėsčias lydėjo mylimosios karstą iš 
Krokuvos į Vilniaus Katedrą. Po netek-
ties Augustas tapo sunkiai pažįstamas. 
Gedėdamas atsisakė spalvingų itališkų 
drabužių, nuolat rengėsi juodai, sielvarto 
apimtas net prašė magijos žinovą iškvies-
ti Barboros vėlę. Vėliau Žygimantas vedė 
trečią kartą – Kotryną Habsburgaitę, 
nevengė ir svetimų moterų draugijos, 
bet nė viena iš jų neprilygo Barborai. 
Liūdnai baigėsi ir podagra sirgusio, pali-
kuonių neturėjusio Žygimanto Augusto 
gyvenimas. Paskutinis Lietuvą ir Lenkiją 
valdęs Jogailaitis mirė 1572 m., būdamas 
penkiasdešimties.

„Jūsų Karališkosios Malonybės 
mažiausioji tarnaitė ir amži-

noji belaisvė“ 1547 m. laiške gyve-
nimo meilei Žygimantui Augustui 
įrašė garsiausia moteris Lietuvos isto-
rijoje Barbora Radvilaitė. Jos tėvas – 
Oršos mūšio didvyris LDK etmonas 
Jurgis Radvila, o motina – rusėnų di-
dikė Barbora Kolos. Namuose lavin-
ta Radvilaitė buvo viena pirmųjų lietu-
vių, mokėjusių rašyti ir skaityti, mėgusi 
jodinėti, medžioti, šokti. Barboros gro-
žį amžininkai lygino su Trojos Elena,  
gėrėjosi jos „žvilgsnio meilumu, kalbos 
švelnumu“, balta oda bei gražiais plau-
kais. Gana aukšta tais laikais, apie 1,60 
m ūgio, Barbora naudojo kosmetiką, 
puošėsi europietiškais madingais dra-
bužiais ir prabangiais papuošalais, net 
mirtinos ligos patale „nesiliovė rausvinu-
si veidų“. Renesansinė lietuviška Romeo 
ir Džuljetos dramos versija, prasidėju-
si Goštautų pilyje Geranainyse (dab. 
Baltarusija), persikėlė į Radvilų rūmus 
Vilniuje. Neva slaptiems susitikimams 
įrengtas Valdovų rūmus jungiantis po-
žeminis perėjimas. Našlių (įsimylėjė-
lių pirmieji sutuoktiniai buvo mirę) ro-
manas pasibaigė slaptomis vestuvėmis. 
Oficialios vedybos ir Barboros karūna-
vimas karaliene tapo didžiausiu skan-
dalu ir net politiniu Lenkijos ir Lietuvos 
kivirču. Pagal to meto supratimą, joks 
valdovas negalėjo tuoktis iš meilės ir 

    
Kamėja su Barboros 
Radvilaitės atvaizdu. 

1550 m. K. Karaglio 
darbas.

    Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. XIX a. II pusės J. Mateikos 
paveikslas.

    
Buvusiuose Radvilų 
rūmuose Dubingiuose 
rastas XVII a. koklis su 
didikų herbu.

    Magas Tvardovskis iššaukia Žygimantui 
Augustui Barboros Radvilaitės vėlę. XIX a. pab. 
dailininko paveikslas.

    Renesansinių Radvilų rūmų Vilniaus Puškornios priemiestyje griuvėsiai. XIX. N. Ordos akvarelė. Barboros 
tėvo LDK etmono Jurgio Radvilos XVI a. pr. pastatyti rūmai buvo viena iš svarbiausių Biržų–Dubingių Radvilų 
šakos rezidencijų. Prašmatniai įrengtuose jų soduose B. Radvilaitė slapta susitikinėjo su Žygimantu Augustu.

    Barboros Radvilaitės portretas. J. S. van Kalkaras 
XVI a. vid.  

   
Barboros 
Radvilaitės 
laiško tėvui 
Jurgiui Radvilai 
fragmentas. 

Barboros 
Radvilaitės 
laiško Žygimantui Augustui 
ištrauka. 1547 m. gruodžio 9 d. Dubingiai

Šviesiausiasis Maloningasis Karaliau, Jūsų karališkoji 
Malonybe! Nuolankiai prašau savo maloningąjį 
poną, kad Jūsų Karališkoji Malonybė teiktųsi savo 
laišku man pranešti tikslų atvažiavimo, kurio aš 
laukiu kaip sielos išgelbėjimo po mirties, laiką. Jūsų 
Karališkajai Malonybei amžinai tarnausiu. Siunčiu 
Jūsų Karališkajai Malonybei žiedelį, nuolankiai prašau, 
kad Jūsų Karališkoji Malonybė teiktumeis maloningai jį 
nuo manęs priimti.

Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems, 
R. Ragauskienė, A. Ragauskas, Vilnius, Vaga, 2001, p. 171–172.
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Kelias 
Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei  
(I ir II dalys) 
Rimvydas Laužikas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-
Mikailienė, Ignas Kapleris

Atnaujintame vadovėlyje „Kelias“ apžvelgiama Lie-
tuvos istorija nuo pirmųjų gyventojų laikų iki šių dienų. 
Temos gausiai iliustruotos piešiniais, nuotraukomis, že-
mėlapiais ir pateiktos atvartais. Kiekvienoje temoje yra 
laiko juosta, kurioje atspindėti svarbiausi Lietuvos isto-
rijos įvykiai. Skyriai pradedami įvadiniais, o baigiami 
kartojimosi puslapiais „Ar išmokai?“ ir santrauka. Kiek-
vieno skyriaus teminę medžiagą papildo pasakojimas 
apie tam tikro laikotarpio kasdienį žmonių gyvenimą 
bei projektinės veiklos siūlymas.
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

180 p., 200×260 mm
Nr. 986 (I dalis) 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 987 (II dalis) 13,50 / 14,20* Eur

Kelias 
Užduočių sąsiuvinis 5 klasei  
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris

Sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Lietuvos istorijos 
įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Kūrybinės 
ir žaidimų pobūdžio užduotys padės lavinti istorinę 
mokinio vaizduotę, lengviau suprasti istorijos 
chronologiją. Sąsiuvinio užduočių temos atitinka 
esančias atnaujintame istorijos vadovėlyje 5 klasei 
„Kelias“.
80 p., 215×290 mm
Nr. 988 (I dalis) 3,85 Eur
Nr. 989 (II dalis) 3,85 Eur 

Droga (Kelias) 
Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei lenkų 
kalba
(I ir II dalys)
Nr. 1023 (I dalis) Kiekis ribotas! 16,00 / 16,80* Eur
Nr. 1024 (II dalis) Kiekis ribotas! 16,00 / 16,80* Eur

Путь (Kelias)
Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei rusų 
kalba
(I ir II dalys)
Nr. 1452 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 1453 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur

Kelias (s versija)
Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei specialių 
poreikių mokiniams
Rimvydas Laužikas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Tai jau išleisto vadovėlio „Kelias“ 5 klasei versija, pri-
taikyta specialiųjų poreikių mokiniams. 

Vadovėlio maketas kaip įprasto, tačiau, atsižvelgiant 
į moksleivių specialiuosius poreikius, ši mokymo prie-
monė supaprastinta.
128 p., 210×297 mm
Nr. 502 23,50 / 24,70* Eur
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Žingsniai 
Užduočių sąsiuvinis 6 klasei  
(I ir II dalys)
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris, 
Antanas Meištas

Atnaujintas ir pataisytas sąsiuvinis skirtas svarbiau-
siems Europos istorijos įvykiams. Šioje mokymo prie-
monėje gausu aktyviam mokinio darbui skirtų gyvosios 
istorijos tipo užduočių. Paskutiniuose puslapiuose arba 
specialiame kartoniniame aplikacijų įdėkle mokinys ras 
ir išsikirps detalių, iš kurių sudės dėlionę, atliks aplikacinę 
užduotį, sukonstruos statinį. Užduočių sąsiuvinio temos 
vienodos apimties ir atitinka esančias atnaujintame is-
torijos vadovėlyje 6 klasei „Žingsniai“.  
72 p., 215×290 mm
Nr. 1460 (I dalis)   3,85 Eur
Nr. 1461 (II dalis)   3,85 Eur

Žingsniai 
Vadovėlis 6 klasei
(I ir II dalys) 
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas 
Laužikas, Ignas Kapleris

Atnaujintame vadovėlyje „Žingsniai“ nagrinėjami 
svarbiausi Europos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki 
šių laikų. Greta naujų 2008 m. istorijos programos rei-
kalavimus atitinkančių temų pateikiama projektinės 
veiklos siūlymų „Gyvoji istorija“. Kiekvienas skyrius 
pradedamas informatyviu istorijos epochą apibūdi-
nančiu įvadu. Moksleivių motyvacijai skatinti skirta 
rubrika „Istorija iš arčiau“. Pasikartoti išeitą skyriaus 
medžiagą galima iš „Skyriaus santraukoje“ surašytų 
tezių. Mokytojams parengti kontrolinį darbą, o moki-
niams pasitikrinti žinias padės užduotys „Ar išmokai?“ 
Vadovėlio temų metodinis aparatas gerokai patobulin-
tas. Klausimai įvairiapusiškesni, susieti su iliustracijomis 
ir rašytiniais šaltiniais. 
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

184 p., 200×260 mm
Nr. 1454 (I dalis) 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 1455 (II dalis) 13,50 / 14,20* Eur

Kroki (Žingsniai) 
Vadovėlis 6 klasei lenkų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 1456 (I dalis) Kiekis ribotas! 16,00 / 16,80* Eur
Nr. 1457 (II dalis) Kiekis ribotas! 16,00 / 16,80* Eur 

Ступени (Žingsniai)
Vadovėlis 6 klasei rusų kalba
(I ir II dalys)
Nr. 2655 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 2656 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur

Lietuvos istorija 
Užduočių sąsiuvinis 5 klasei
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius

Sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Lietuvos istorijos 
įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Užduo-
tys padės lavinti istorinę mokinio vaizduotę, lengviau 
suprasti istorijos chronologiją. Jos parengtos taip, kad 
tiks su bet kuriuo kitu istorijos vadovėliu 5 klasėje dir-
bantiems mokytojams ir besimokantiems mokiniams.
40 p., 215×290 mm
Nr. 382 3,85 Eur
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Laikas 7 (atnaujintas)
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei (I ir II dalys)
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Užduočių sąsiuvinis yra priderintas prie atnaujinto 
istorijos vadovėlio „Laikas 7“ temų. Jo temų eiliškumas 
100 % atitinka esančias atnaujintame vadovėlyje. Pa-
keistas pasikartojimo atvartas, kuris dabar yra labiau 
orientuotas į esminių žinių iš priešistorės bei senovės is-
torijos pasitikrinimą. Atsisakyta dalies nepasiteisinusių 
užduočių. Sąsiuvinyje gausu užduočių aktyviam darbui, 
lavinančių įvairius moksleivių bendruosius ir specifinius 
istorijos dalyko gebėjimus. 
96 p., 215×290 mm
Nr. 4068 (I dalis)  3,85 Eur
Nr. 4107 (II dalis) 3,85 Eur

Laikas 7 (atnaujintas)
Vadovėlis 7 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Rytas Šalna, 
Ingrida Šotlandaitė-Juzefovičienė, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Pirmoje vadovėlio dalyje pristatoma pasaulio ir Lietu-
vos priešistorė ir Senovės Rytų civilizacijos. Antra skirta 
antikinių civilizacijų – senovės Graikijos ir Romos – isto-
rijai. Vadovėlis atnaujintas ir  pataisytas pagal galiojančias 
istorijos mokymo programas ir mokytojų, dešimtmetį 
dirbusių su pirmuoju „Laikas 7“ leidimu, gerąją patirtį. 
Lyginant su pirmuoju leidimu, labiausiai pakito turinys. 
Buvo atsisakyta keleto nepasiteisinusių temų arba nuo-
sekliau perdėliotas ir sujungtas jų turinys. Gerokai pato-
bulintas vadovėlio metodinis aparatas. Taip pat pateikta 
naujų iliustracijų, rašytinių šaltinių.  
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

220 p., 200×260 mm
Nr. 3631 (I dalis) 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 3632 (II dalis) 13,50 / 14,20* Eur

senovės istorija: atlasas, 
konspektas, žodynas
7 klasei

Apima laikotarpį nuo svarbiausių Lietuvos ir pasaulio 
priešistorės įvykių iki Vakarų Romos imperijos žlugimo. 
Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpi konkrečią 
temą apibūdinantys tekstai, svarbiausių istorinių asme-
nybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę infor-
maciją papildo laiko juostos, vaizdiniai istorijos šaltiniai.
24 p.,  210×297 mm (A4)
Nr. 973 5,60 Eur

Czas 7 (Laikas 7)
Vadovėlis 7 klasei lenkų kalba (I ir II dalys)
Nr. 1458 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 1459 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur

Laikas 7
Užduočių sąsiuvinis 7 klasei (I ir II dalys)
Rytas Šalna, Karolis Mickevičius

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos 
vadovėlio „Laikas 7“ laida.
96 p., 215×290 mm
Nr. 450 (I dalis)  3,85 Eur
Nr. 451 (II dalis)  3,85 Eur

Время 7 (Laikas 7)
Vadovėlis 7 klasei rusų kalba (I ir II dalys)
Nr. 1021 (I dalis) 16,00 / 16,80* Eur
Nr. 1022 (II dalis) 16,00 / 16,80* Eur
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Laikas 8 (atnaujintas)
Užduočių sąsiuvinis 8 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius,  
Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Sąsiuvinis yra patobulintas ir priderintas prie atnau-
jinto istorijos vadovėlio „Laikas 8“. Temų skaičius, iš-
dėstymas visiškai atitinka pataisytą vadovėlį. Lyginat 
su senesniu užduočių sąsiuvinio variantu, daugiau 
dėmesio skiriama istorijos šaltinių nagrinėjimui. Dalis 
užduočių pakeista naujomis, kuriomis siekiama padėti 
moksleiviui pasirengti mokymuisi gimnazijoje.
96 p., 215×290 mm
Nr. 4359 (I dalis)   3,85 Eur
Nr. 4360 (II dalis)  3,85 Eur  

Laikas 8 (atnaujintas)
Vadovėlis 8 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas 
Ramanauskas, Kęstutis Raškauskas, Lirija Steponavičienė, Živilė 
Tamkutonytė-Mikailienė

Atnaujinto vadovėlio „Laikas 8“ tematikos chronologinės 
ribos apima viduramžių ir naujųjų laikų pradžios pasauly-
je ir Lietuvoje laikotarpius. Vadovėlio patobulinimus lėmė  
pedagogų darbo su vadovėliu patirtis, modernėjanti mo-
kymosi aplinka bei 2008 m. patvirtinta istorijos pagrindinio 
ugdymo bendroji programa. 
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

256 p., 200×260 mm
Nr. 4353 (I dalis) Atnaujintas! 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 4354 (II dalis) Atnaujintas! 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 498 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 499 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur

Viduramžiai: atlasas, konspektas, 
žodynas 
8 klasei

Atlasas skirtas pasaulio ir Lietuvos istorijai nuo viduramžių 
iki naujųjų laikų imtinai. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet 
ir trumpos, konkrečią temą atspindinčios tezės, svarbiausių 
istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. 
56 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 2632 5,60 Eur

Czas 8 (Laikas 8)
Vadovėlis 8 klasei lenkų kalba (I ir II dalys)
Nr. 2397 (I dalis) Kiekis ribotas! 17,70 / 18,60* Eur
Nr. 2398 (II dalis) Kiekis ribotas! 17,70 / 18,60* Eur

Aštuntoko gidas.  
Istorija, pilietinis ugdymas
Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Jame būsimieji gimnazistai ras viską, ko reikia sė-
kmingam rezultatui. Čia pateiktos rekomendacijos, kaip 
mokytis, į ką atkreipti dėmesį mokantis, kaip mokymąsi 
vietoj prievolės paversti lengvu darbu. Gide sudėti pa-
tarimai, kaip nagrinėti įvairius šaltinius, reikalingų temų 
santrauka, žodynas, asmenybės, žemėlapiai ir kt. Taip 
pat pateikti užduočių pavyzdžiai, o teisingam spren-
dimo pasitikrinimui pridėti atsakymai.  
120 p., 148×210 mm
Nr. 6604  6,70 Eur

„Laikas 8“ užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pir-
mąja istorijos vadovėlio „Laikas 8“ laida.
96 p., 215×290 mm
Nr. 496 (I dalis)   3,85 Eur
Nr. 497 (II dalis)  3,85 Eur 

Время 8 (Laikas 8)
Vadovėlis 8 klasei rusų kalba (I ir II dalys)
Nr. 2898 (I dalis) 16,00 / 16,80* Eur
Nr. 2901 (II dalis) 16,00 / 16,80* Eur 

N
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Laikas 9 (atnaujintas)
Užduočių sąsiuvinis 9 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Prie atnaujinto istorijos vadovėlio „Laikas 9“ turinio 
priderintame užduočių sąsiuvinyje yra daugiau užduo-
čių, skirtų darbui su istorijos šaltiniais. Taip pat gausu 
atviro tipo klausimų, į kuriuos mokinys neras lengvų 
atsakymų internete, o bus priverstas savo nuomonę ar 
vertinimą pagrįsti faktais. Kiekvieno užduočių sąsiuvi-
nio gale yra žinių pasikartojimo ir gebėjimų patikrinimo 
blokas „Ar išmokai?“. 
80 p., 215×290 mm
Nr. 4679 (I dalis)   3,85 Eur
Nr. 4680 (II dalis)  3,85 Eur

Laikas 9
Užduočių sąsiuvinis 9 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos 
vadovėlio „Laikas 9“ laida.
80 p., 215×290 mm
Nr. 3680 (I dalis)   3,85 Eur
Nr. 3681 (II dalis)  3,85 Eur

Laikas 9 (atnaujintas)
Vadovėlis 9 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, 
Robertas Ramanauskas,  Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

„Laikas 9“ – trečiasis naujos kartos istorijos mo-
kymo priemonių projekto „Laikas“ vadovėlis 9 klasei. 
Jame apžvelgiami įvykiai nuo Absoliutizmo epochos 
iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Iš 50 temų net 
pusė skiriama Lietuvos istorijai. Skyriuose pateikiama  
rubrikų istorijos tyrimo metodams ugdyti, projektams 
vykdyti, papildomos skaitinių pobūdžio medžiagos, ži-
nių patikros puslapiai.
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

252 p., 200×260 mm
Nr. 4675 (I dalis) Atnaujintas!  13,50 / 14,20* Eur
Nr. 4676 (II dalis) Atnaujintas! 13,50 / 14,20* Eur
Nr. 272 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur 
Nr. 273 (II dalis) Kiekis ribotas! 13,50 / 14,20* Eur 

Naujieji laikai:  
atlasas, konspektas, žodynas 
9 klasei

Atlasas skirtas Lietuvos ir pasaulio istorijai nuo Apšvietos 
epochos, JAV ir Didžiosios Prancūzijos revoliucijų, Abiejų 
Tautų Respublikos žlugimo iki Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpos, 
konkrečią temą atspindinčios tezės, svarbiausių 
istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. 
Kartografinę medžiagą papildo laiko juostos, schemos, 
vaizdiniai istorijos šaltiniai. Atlasas tinka ir abiturientams, 
besirengiantiems istorijos egzaminui. 
56 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 2657 5,60 Eur

Czas 9 (Laikas 9)
Vadovėlis 9 klasei lenkų kalba (I ir II dalys)
Nr. 1025 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 1026 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur
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Laikas 10 (atnaujintas)
Užduočių sąsiuvinis 10 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Darbui su atnaujintu vadovėliu „Laikas 10“ skirti už-
duočių sąsiuviniai. Siekiant skatinti mokinius ugdyti 
aukštesniuosius gebėjimus pateikiama daugiau atviro 
tipo klausimų, reikalaujančių argumentuoto atsakymo. 
Mokymo priemonėse didesnis dėmesys skiriamas ra-
šytinių ir vaizdinių istorijos šaltinių, statistikos ir kon-
tūrinių žemėlapių nagrinėjimui. Kiekviena sąsiuvinio 
dalis užbaigiama gebėjimams ir žinioms įtvirtinti ir 
pasitikrinti skirta rubrika „Miniegzaminas“. 
80 p., 215×290 mm
Nr. 5067 (I dalis)  3,85 Eur
Nr. 5068 (II dalis) 3,85 Eur

Laikas 10
Užduočių sąsiuvinis 10 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos 
vadovėlio „Laikas 8“ laida.
80 p., 215×290 mm
Nr. 348 (I dalis)  3,85 Eur
Nr. 349 (II dalis) 3,85 Eur

Laikas 10 (atnaujintas)
Vadovėlis 10 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, 
Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Atnaujintame vadovėlyje „Laikas 10“ nagrinėjami 
pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo Paryžiaus 
taikos konferencijos, Nepriklausomybės kovų iki šių 
dienų aktualijų. Vadovėlį papildo naujos temos, is-
torijos įdomybės, metodai, išplėstas ir prie istorijos 
mokymo gimnazijoje labiau pritaikytas „Ar išmokai?“ 
užduočių blokas.  
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

288 p., 200×260 mm
Nr. 5065 (I dalis) Atnaujintas!  13,50 / 14,20* Eur
Nr. 5066 (II dalis) Atnaujintas!  13,50 / 14,20* Eur
Nr. 346 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 347 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas 
10 klasei 

Leidinys skirtas pasaulio ir Lietuvos istorijai nuo Ver-
salio taikos konferencijos iki mūsų dienų. Apžvelgiamos 
šiuo metu svarbiausios pasaulio aktualijos. Temos pa-
pildomos svarbiausių istorinių asmenybių biografijo-
mis, sąvokų žodynėliais, laiko juostomis, schemomis, 
diagramomis vaizdiniais istorijos šaltiniais. Kiekvienai 
temai nagrinėti pateikiamas metodinis aparatas, skirtas 
žinioms ir gebėjimams pasitikrinti, įsivertinti. 
48 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 4821 5,60 Eur

Czas 10 (Laikas 10)
Vadovėlis 10 klasei lenkų kalba  
(I ir II dalys)
Nr. 2635 (I dalis) 16,50 / 17,30* Eur
Nr. 2636 (II dalis) 16,50 / 17,30* Eur
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Czas 11 (Laikas 11)  
(atnaujintas)
Vadovėlis 11 klasei lenkų kalba (I ir II dalys)
Nr. 5880 (I dalis) Atnaujintas!  23,50 / 24,70* Eur 
Nr. 5894 (II dalis) Atnaujintas!  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 2899 (I dalis) Kiekis ribotas! 18,30 / 19,20* Eur 
Nr. 2900 (II dalis) Kiekis ribotas! 18,30 / 19,20* Eur

Laikas 11 (atnaujintas)
Vadovėlis 11 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas Laužikas, 
Mindaugas Žolynas

11 klasei skirtame istorijos vadovėlyje nagrinėjami 
svarbiausi Europos ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo An-
tikos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. „Skyriaus 
santraukos“ tezės padeda įsisavinti išeitą medžiagą. 
„Metode“ rasite siūlymų bei patarimų specifiniams 
istoriniams gebėjimams ugdyti. Savikontrolei skirtas 
užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“. 
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

288 p., 200×260 mm
Nr. 4355 (I dalis)  Atnaujintas!  14,20 / 14,90* Eur
Nr. 4356 (II dalis) Atnaujintas!  14,20 / 14,90* Eur
Nr. 2630 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur
Nr. 2631 (II dalis) Kiekis ribotas! 14,20 / 14,90* Eur

Laikas 11 (atnaujintas)
Užduočių sąsiuvinis 11 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Vadovėlį „Laikas 11“ papildančioje mokymo prie-
monėje pateikiama tipinių istorijos abitūros egzamino 
užduočių: testų, rašytinių šaltinių ir iliustracijų nagrinė-
jimo, kontūrinio žemėlapio analizės. Užduočių sąsiuvi-
nio temos atitinka esančias vadovėlyje. Be jų, rasite ir 
atskirų visą vadovėlio medžiagą apimančių užduočių 
blokų. Užduočių sąsiuvinis atnaujintas pagal patobu-
lintą vadovėlį „Laikas 11“. Gerokai išplėstos jo chrono-
loginės tematikos ribos.
96 p., 215×290 mm
Nr. 4357 (I dalis)  4,20 Eur
Nr. 4358 (II dalis) 4,20 Eur

Lietuvos istorijos atlasas 
vidurinei mokyklai

Lietuvos istorijos nuo seniausių laikų iki dabarties 
žemėlapių rinkinys. Atlasas skirtas vidurinei mokyklai. 
Daugelis žemėlapių generalizuoti ir atitinka istorijos 
mokymo programą. Jais galės naudotis ir penktokai, 
ir dvyliktokai. Be žemėlapių, atlase gausu iliustracijų: 
fotografijų, reprodukcijų, schemų, diagramų. 
32 p., 210×297 mm (A4)
Nr. 401 4,90 Eur

Laikas 11
Užduočių sąsiuvinis 11 klasei  (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos 
vadovėlio „Laikas 11“ laida.
96 p., 215×290 mm
Nr. 2637 (I dalis)  4,20 Eur
Nr. 2638 (II dalis) 4,20 Eur
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Czas 12 (Laikas 12)  
(atnaujintas)
Vadovėlis 12 klasei lenkų kalba (I ir II dalys)
Nr. 6262 (I dalis) Atnaujintas!  23,50 / 24,70* Eur 
Nr. 6263 (II dalis) Atnaujintas!  23,50 / 24,70* Eur

Laikas 12 (atnaujintas)
Vadovėlis 12 klasei (I ir II dalys) 
Ignas Kapleris, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas Laužikas

Istorijos vadovėlyje „Laikas 12“ nagrinėjami svarbiausi 
Lietuvos ir pasaulio istorijos įvykiai nuo Paryžiaus taikos 
konferencijos iki šių laikų. Kiekvienas skyrius pradedamas 
įvadu, apibūdinančiu temose nagrinėjamą epochą. Sky-
riaus santraukoje moksleiviams pateikiamos tezės, pade-
dančios įsisavinti išeitą medžiagą. Savikontrolei skirtas 
užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“.  
Parengti teminiai planai www.briedis.lt

280 p., 200×260 mm
Nr. 4677 (I dalis) Atnaujintas!  14,20 / 14,90* Eur 
Nr. 4678 (II dalis) Atnaujintas!  14,20 / 14,90* Eur 
Nr. 1475 (I dalis)  23,50 / 24,70* Eur 
Nr. 1476 (II dalis)  23,50 / 24,70* Eur 

Laikas 12
Užduočių sąsiuvinis 12 klasei (I ir II dalys)
Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos 
vadovėlio „Laikas 12“ laida.
104 p., 215×290 mm
Nr. 3145 (I dalis)  4,20 Eur 
Nr. 3146 (II dalis) 4,20 Eur

Istorijos egzamino gidas
Abiturientų ir jų istorijos mokytojų itin vertinamas, 

išsamus ir patogus pagalbininkas, kuris padės sava-
rankiškai pasirengti valstybiniam istorijos egzaminui ar 
sistematiškai mokytis istorijos XI–XII klasėse. Naujausia-
me mokymo priemonės leidime ištaisytos ankstesniame 
variante pasitaikiusios faktinės klaidos. Turinys praplėstas 
detalesne 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo istorija (Tema 
4.17 Modernios lietuvių tautos formavimosi aplinkybės), 
naujausiais Lietuvos ir pasaulio įvykiais nuo Rusijos įvyk-
dytos Krymo okupacijos iki „Brexit“, dabartinės Lietuvos 
Respublikos politinės raidos aktualijų.
480 p., 145×235 mm

Nr. 3838 16,80 Eur

Didysis istorijos atlasas mokyklai 
Leidykla „Briedis“ pristato analogų neturinčią 

universalią mokymo priemonę „Didysis istorijos 
atlasas mokyklai“. Atlasas apima laikotarpį  nuo  
pasaulio ir Lietuvos priešistorės įvykių  iki naujausiųjų 
laikų imtinai. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet 
ir trumpos, konkrečią temą atspindinčios tezės, 
svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų 
žodynėliai. Kartografinę medžiagą papildo laiko 
juostos, schemos, vaizdiniai istorijos šaltiniai. Atlasas 
tinka ir mokiniams nuo istorijos kurso pradžios, ir 
abiturientams, besirengiantiems istorijos egzaminui.
208 p., 210×297 mm (A4) 
Nr. 4352 21,60 Eur 

N
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Istorijos konspektas  
abiturientams I dalis

Pirmoje konspekto dalyje pateikiamos svarbiausių 
istorijos procesų iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 
ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimo imtinai tezės. Ra-
site taip pat svarbiausias sąvokas, istorinių asmenybių 
biografijas, įsimintinas datas bei tam tikrą įvykį, reiškinį 
ar valstybę lokalizuojančių žemėlapių. 
I dalis, 96 p., 120×210 mm
Nr. 2633  2,30 Eur

Istorijos žodynas mokyklai
„Istorijos žodynas mokyklai“ – tai: kietas viršelis; 

844 žymiausių pasaulio ir Lietuvos istorinių asmeny-
bių biografijos; 2722 svarbiausių pasaulio ir Lietuvos 
istorinių įvykių aprašymai, esminės istorijos, politolo-
gijos, religijotyros sąvokos; 228 įvairių tautų ir kultūrų 
dievai bei mitologiniai herojai; žemėlapiai ir schemos. 
Sąvokų ir biografinę medžiagą papildo iliustracijos, 
žemėlapiai, schemos.
232 p., 135×190 mm
Nr. 2634  8,90 Eur 

Kaip analizuoti istorijos šaltinius
Benediktas Šetkus

Istorijos didaktikos specialisto prof. dr. B. Šetkaus pa-
rengta mokymo priemonė skirta istorijos mokytojams, 
istorijos dalyko besimokantiems gimnazijų mokiniams 
bei aukštųjų mokyklų studentams. Leidiniu skatinama 
dažniau nagrinėti istorijos šaltinius. Analizė tampa gi-
lesnė, kokybiškesnė bei įvairesnė. Medžiaga pateikta 
dviem formomis – atmintinės (klausimyno) ir užduo-
ties lapo. Leidinyje taip pat yra tam tikrų rūšių istorijos 
šaltinių, kuriuos galima analizuoti remiantis pateikto-
mis atmintinėmis arba naudojantis užduočių lapais. 
112 p., 169×238 mm
Nr. 5452  5,90 Eur 

Žemė ir laikas
Integruotas geografijos ir istorijos   
vadovėlis 11–12 klasėms  
(I ir II dalys) 
Darius Česnavičius, Albinas Galinis, Virginijus Gerulaitis, Saulius 
Jurkevičius, Georgijus Sapožnikovas, Benediktas Šetkus

Vadovėlis atitinka profilinės mokyklos integruo-
tų geografijos ir istorijos mokslų bendrąją ugdymo 
programą. Jame pateikta naujausia informacija apie 
pasaulio ir Lietuvos ūkio bei visuomenės raidą. Me-
džiaga pateikiama regioniniu principu. Naudojantis 
šia mokymo priemone, galima pasirengti istorijos bei 
geografijos brandos egzaminams.

364 p., 200×260 mm
Nr. 432 (I dalis) Kiekis ribotas! 17,20 / 18,10* Eur
Nr. 433 (II dalis) Kiekis ribotas! 17,20 / 18,10* Eur
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Iliustruota Lietuvos istorija. 
I tomas
Ignas Kapleris

Dr. Igno Kaplerio parengtoje knygoje  rasite daugiau 
nei 1000 iliustracijų, žemėlapių, rašytinių šaltinių. Su-
prantamai, trumpai ir aiškiai –  įvykiai, reiškiniai, įdo-
mybės, istorinės asmenybės. Pirmas leidinio tomas 
skirtas laikotarpiui nuo priešistorės baltų iki Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respubli-
kos žlugimo. 
270×260 mm
Nr. 6662 42,00 Eur 

XX amžiaus pasaulio istorijos 
atlasas 

Atlase nagrinėjami įvykiai apima laikotarpį nuo pra-
ėjusio amžiaus pradžios iki 2005 metų.  Naujai verti-
nami svarbiausi šio laikotarpio įvykiai. Leidinys nėra 
įprastas atlasas. Be daugiau kaip 200 žemėlapių, dia-
gramų ir laiko juostų, čia rasite glaustą visų pasaulio 
regionų apžvalgą, svarbiausių amžiaus įvykių analizę. 
Prie kiekvienos temos pateikiamos interneto nuoro-
dos tolesniam tyrimui. Šis atlasas – puiki pagalbinė 
priemonė  ne tik mokytojui ar mokiniui, bet  ir visiems 
besidomintiems istorijos, politikos, mokslo, kultūros ir 
visuomenės raida pasaulyje.
192 p., 190×250 mm
Nr. 1241 6,70 Eur

XX amžiaus Lietuvos ir  
pasaulio istorija
Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė 
Tamkutonytė-Mikailienė

Knygoje nagrinėjama Lietuvos ir pasaulio istorija nuo 
1863–1864 metų sukilimo prieš carinę Rusiją iki šių 
laikų. Tekstą papildo per 1500 iliustracijų, žemėlapiai, 
schemos, sąvokų aiškinimai, intriguojantys puslapiai, 
skirti istorijos įdomybėms, pabaigoje – istorinių asme-
nybių sąrašas. Šiais laikais istorinės tapatybės formavi-
masis svarbus ne tik pačios tautos savimonei, bet turi 
įtakos ir tarpvalstybiniams santykiams, žmonių ben-
dravimui ir net šalių ekonominei politikai. „XX amžiaus 
Lietuvos ir pasaulio istorijoje“ naujai žvelgiama į Lietu-
vos istoriją, rasite sugriautų mitų, intriguojančių faktų, 
iš užmaršties prikeltų didvyrių. 
328 p., 200×260 mm
Nr. 1417 6,70 Eur

Lietuvos Respublikos Konstitucija
1992 m. referendume priimtas pagrindinis valstybės 

įstatymas, kuris reglamentuoja pamatinius Lietuvos 
valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Šis leidi-
nys nepamainomas pilietinio ugdymo, istorijos, poli-
tologijos pamokose bei ruošiantis istorijos egzaminui.
48 p., 140×190 mm
Nr. 2240 1,50 Eur

N
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vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai Vilnius. Vadovas po miestą
Karolina Mickevičiūtė

Gausiai iliustruotame leidinyje – detalūs daugiau nei 100 lankytinų objektų aprašymai, miesto istorijos laiko-
tarpiai, skyriai apie LDK gimines, miesto asmenybes, kapines, tradicinį maistą, kasmetinius renginius ir kt. Siekiant 
išvengti ilgų tekstų, pasitelkiamos vizualinės priemonės: gausybė nuotraukų, pieštos realistiškos panoramos, baž-
nyčių pjūviai, schemos, skirtingų mastelių žemėlapiai, įvairios nuorodos.
168 p., 130×220 mm
Nr. 1954 (lietuvių kalba)  11,50 Eur
Nr. 3033 (anglų kalba)  11,50 Eur
Nr. 3032 (vokiečių kalba)  11,50 Eur
Nr. 2708 (lenkų kalba)  11,50 Eur
Nr. 2707 (rusų kalba)  11,50 Eur

Trakai. Vadovas po istorinį nacionalinį parką
Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė

Naujausioje kelionių vadovų serijos „Smalsus keliautojas“ knygoje rasite informacijos apie Trakų istorinio nacio-
nalinio parko gamtą, Trakų miesto istoriją įvairiais laikais, lankytinų vietų aprašymus (Trakuose, Sen.Trakuose, Užu-
trakyje, Varnikuose), karaimų virtuvę, itin tikslų dailininko pieštą Salos pilies pjūvį. Karaimų restorane naudingas 
gali pasirodyti lietuvių-karaimų žodynėlis. Planuojant išvyką į Trakus – tradicinių renginių kalendorius, informacija 
apie apgyvendinimo vietas ir pramogas. Viską surasti padės 6 žemėlapiai, schemos ir panoramos.
56 p., 130×220 mm
Nr. 3760 (lietuvių kalba)  6,60 Eur
Nr. 3949 (anglų kalba)  6,60 Eur 
Nr. 3950 (vokiečių kalba)  6,60 Eur
Nr. 3951 (lenkų kalba)  6,60 Eur
Nr. 3952 (rusų kalba)  6,60 Eur
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Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
(XIII–XV a.)

Atnaujinti 4 že mė la piai, vaizduojantys Lie tu vos vals-
ty bės rai dą nuo su si da ry mo iki mak si ma laus te ri to ri-
jos išsi plėti mo XV a. Kon sul tan tai – is to ri kai hu ma nit. 
moks lų dak ta rai  A. Kas pe ra vi čius, Z. Kiau pa, E. Mei lus.
170×115 cm
Nr. 525 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 574 su laikikliais   78,00 Eur

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
(XVI–XVIII a.)

Atnaujinti 4 žemėlapiai, rodantys LDK raidą nuo 
XVI a. iki Abiejų Tautų Respublikos padalijimų. Už 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapius 
leidykla apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos 
pirmąja premija. 
170×115 cm
Nr. 526 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 575 su laikikliais   78,00 Eur

Baltų gentys
Žemėlapyje vaizduojama baltiškų vietovardžių 

paplitimo ribos, baltų genčių ir atskirų baltų žemių 
lokalizacija.
170×115 cm
Nr. 2639 laminuotas 63,00 Eur  
Nr. 2640 su laikikliais  78,00 Eur

Atkurtai Lietuvai 100 metų
Žemėlapis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-

mečiui paminėti.
 Staliniame žemėlapyje rodomi mūsų šalyje esantys 

gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Tai žymiausi pi-
liakalniai, akmenys, medžiai. Taip pat dvarai, bažnyčios 
ir kiti žmogaus sukurti objektai. 
42×29,7 cm (A3)
Nr. 5714 laminuotas 5,20 Eur 

Atkurtai Lietuvai 100 metų. 
gamtos, kultūros ir istorijos 
paminklai 
M 1 : 300 000, 136×100 cm

Žemėlapis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečiui paminėti.

 Sieniniame žemėlapyje rodomi mūsų šalyje esantys 
gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Tai žymiausi pi-
liakalniai, akmenys, medžiai. Taip pat dvarai, bažnyčios 
ir kiti žmogaus sukurti objektai. 
Nr. 5704 laminuotas  42,30 Eur 
Nr. 5705 su laikikliais  58,00 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
M 1 : 450 000, 94×70 cm
Nr. 5712 laminuotas  20,60 Eur
Nr. 5713 su laikikliais  30,30 Eur
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sovietų ir nacistų okupacijos 
Lietuvoje  

Sieniniame žemėlapyje vaizduojami tragiškiausi 
XX a. Lietuvos istorijos įvykiai: Klaipėdos krašto netektis, 
SSRS 1940 m. ir nacistinės Vokietijos 1941–1944 m. 
okupacijos, sovietinė reokupacija 1944–1945 m., 
Lietuvos partizanų karas su sovietiniais okupantais 
1944–1953 m. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustra-
cijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 342 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 750 su laikikliais   78,00 Eur

Lietuva XX a. 
Atnaujinti 4 žemėlapiai, rodantys Lietuvos valstybės 

raidą nuo valstybingumo atkūrimo iki dabartinės 
teritorijos susiformavimo. Ypatingas dėmesys 
skirtas tarpukario laikotarpiui: 1918–1939 m. sienų 
kaitai, ginčytinoms teritorijoms. Pateiktas 1950 m. 
administracinis suskirstymas, lietuvių etninių žemių ribos 
XIX a. pab.–XX a. pr. Konsultavo istorikai – humanit. 
mokslų daktaras Č. Laurinavičius, R. Jokimaitis.
170×115 cm
Nr. 359 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 596 su laikikliais    78,00 Eur

gulagas. Lietuvos gyventojų 
tremties ir kalinimo vietos 
(1941–1953 m.)  

Sieninis žemėlapis vaizduoja sovietinį Lietuvos gy-
ventojų genocidą, tremties ir įkalinimo vietas Gulage. 
Pateikiamos Lietuvos gyventojų netektys ir emigraci-
ja 1940–1958 m.
170×115 cm
Nr. 341 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 589 su laikikliais    78,00 Eur

Lietuva carinės Rusijos valdžioje 
(XIX a.)  

Žemėlapiuose vaizduojamos Rusijos okupuotos 
buvusios LDK žemės, 1830–1831 metų bei 1863–
1864 metų sukilimai, tautinis lietuvių atgimimas bei  
knygnešių keliai.
170×115 cm
Nr. 2641 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 2642 su laikikliais    78,00 Eur
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Lietuvos partizaninis karas su ssRs 
(1944–1953 m.)  

Vaizduojamos Lietuvos partizanų sritys ir apygardos, 
atskiros rinktinės, svarbiausių mūšių vietos.
100×140 cm
Nr. 2643 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 2644 su laikikliais    78,00 Eur

Baltijos šalių 1940 m. birželio mėn. 
okupacija 

Sieniniame žemėlapyje pagal išslaptintą Rusijos ar-
chyvų medžiagą pateikiami Baltijos valstybėms tragiš-
ki SSRS okupacijos įvykiai: Raudonosios armijos dalinių 
kiekis, telkimas pasienyje, judėjimo kryptys, desanto 
operacijos ir karinė jūrinė Baltijos šalių blokada. Orien-
tuotis to meto geopolitinėje situacijoje padeda papildo-
mi žemėlapiai, vaizduojantys SSRS ir Vokietijos interesų 
ribą Rytų ir Vidurio Europoje pagal Ribentropo–Moloto-
vo paktą bei SSRS 1939–1940 m. okupuotas teritorijas.
115×170 cm
Nr. 3453 laminuotas 63,00 Eur
Nr. 3792 su laikikliais   78,00 Eur

Lietuvos administracinis  
suskirstymas
Mastelis 1 : 250 000, 170×122 cm

Apskritys, rajonai, miestai ir daugiau nei 1200 
vietovardžių. Gyventojų skaičiaus savivaldybėse 
lentelė. Iškarpose – gyventojų tankumo žemėlapis, 
apskričių centrų herbai.

Kitoje pusėje – nebylusis žemėlapis, kuriame vaiz-
duojamos tik administracinės ribos, savivaldybių centrų 
ir kitų didesnių miestų puansonai.
Nr. 508 laminuotas   67,00 Eur 
Nr. 598 su laikikliais  84,00 Eur

Lietuvos administracinis  
suskirstymas
Mastelis 1 : 600 000, 65×50 cm

Ap skri tys, ra jo nai, mies tai ir dau giau nei 1200 vie to-
var džių. Iškar po je – 1930 m. Lie tu vos ad mi nist ra ci nio 
su skirs ty mo že mė la pis (M 1 :  1 200 000). Ap skri čių, 
ra jo nų, jų cen trų bei miestų savivaldybių gyventojų 
skaičiaus len te lė.
Nr. 3938 3,55 Eur
Nr. 149 laminuotas   6,50 Eur 
Nr. 603 su laikikliais  15,20 Eur 
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senovės Roma
Atnaujintas Romos imperijos žemėlapis. Jame pa-

rodytas imperijos plėtimasis. Papildomai pavaizduo-
tas didysis tautų kraustymasis ir barbarų valstybių 
susiformavimas žlugusios Romos imperijos erdvėje. 
Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose 
pateikiama papildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 527 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 621 su laikikliais   78,00 Eur

senovės Rytai
6 žemėlapiuose vaizduojamas Senovės Rytų pasau-

lis: pirmųjų civilizacijų susiformavimas, Egiptas, Pales-
tina, Asirijos karalystė, Senovės Indija ir Kinija IV a. iki 
Kr. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose 
pateikiama papildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 479 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 615 su laikikliais   78,00 Eur

senovės graikų pasaulis
6 žemėlapiai vaizduoja Graikiją V a. iki Kr., Atėnų 

polį V–IV a. iki Kr., graikų genčių teritorijas migracijų 
laikotarpiu, graikų–persų karus, finikiečių ir graikų ko-
lonizaciją, Aleksandro Didžiojo imperiją. Žemėlapiai su 
vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama pa-
pildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 480 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 617 su laikikliais   78,00 Eur

Lietuvos gamtos ir kultūros 
paveldas
Mastelis 1:250 000, 170×122 cm

Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo žemėlapis 
skirtas mokyklai bei visuomenei. Žemėlapio kūrėjai 
laikėsi koncepcijos ant saugomų teritorijų (rezervatų, 
nacionalinių ir regioninių parkų bei draustinių) karkaso 
pavaizduoti kuo daugiau gamtos ir kultūros objektų, 
įtrauktų į paveldo sąrašą.
Nr. 306 laminuotas   63,00 Eur 
Nr. 588 su laikikliais   78,00 Eur

Lietuvos Respublikos 
administracinis suskirstymas
Mastelis 1 : 800 000, 64×47 cm

Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapis ski-
riamas ne tik tiems, kurie žemėlapius vertina dėl tikslu-
mo, bet ir tiems, kurie juose įžvelgia meno bei estetikos 
ypatybių. Čia rasite visų Lietuvos administracinių centrų 
herbus. Šis žemėlapis tikrai papuoš kiekvieno namus 
ar biurą, supažindins su mūsų valstybės heraldika.

Nr. 4162 3,55 Eur
Nr. 4161 laminuotas  6,50 Eur 
Nr. 604 su laikikliais   15,20 Eur 
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Ankstyvieji viduramžiai Europoje 
Sieninį žemėlapį sudaro 4 žemėlapiai: slavų genčių 

migracija ir arabų užkariavimai (VII–VIII a.), Karo-
lio Didžiojo imperija, Europa IX–X a., Europa X–XI a. 
Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose 
pateikiama papildomos informacijos. Svarbiausi lai-
kotarpio įvykiai atspindėti laiko juostoje.
170×115 cm
Nr. 292 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 545 su laikikliais   78,00 Eur

Viduramžiai Europoje (XI–XV a.)
Sieninį žemėlapį sudarančiuose žemėlapiuose vaiz-

duojama Europa XV a., kryžiaus žygiai, Europos kul-
tūros centrai, svarbiausi prekybos keliai. Žemėlapiai 
su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama 
papildomos informacijos. Svarbiausi laikotarpio įvy-
kiai atspindėti laiko juostoje.
170×115 cm
Nr. 293 laminuotas 63,00 Eur  
Nr. 731 su laikikliais   78,00 Eur

Europa XIX a.
Žemėlapiuose vaizduojama Europa po Vienos kon-

greso. Išsamiai pateikti tautiniai išsivaduojamieji są-
jūdžiai, nacionalinių valstybių formavimasis XIX a. 
viduryje, pramonės perversmo židiniai. Žemėlapiai 
su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose – papildo-
ma informacija. Kartografinius duomenis praturtina 
nuotraukos, diagramos.
170×125 cm
Nr. 974 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 975 su laikikliais   78,00 Eur

Europa XVI–XVII a.  
Žemėlapiuose atsispindi XVI–XVII a. Europa: refor-

macija ir Katalikų bažnyčios atsinaujinimas, svarbiausi 
Renesanso, humanizmo centrai, absoliučiosios to meto 
monarchijos. Žemėlapis su vaizdingomis iliustracijo-
mis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 990 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 991 su laikikliais   78,00 Eur

Europa XVIII a.  
Žemėlapiuose vaizduojama XVIII a. Europa: nuo 

Apšvietos idėjų sklaidos iki Didžiosios Prancūzijos re-
voliucijos ir Napoleono karų pabaigos. Žemėlapis su 
vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama pa-
pildomos informacijos.
170×120 cm
Nr. 992 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 993 su laikikliais   78,00 Eur
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Pasaulis (1830–1914 m.)  
Sieniniame žemėlapyje vaizduojamas pasaulis impe-

rializmo ir kolonializmo epochose, europiečių kolonijinės 
valdos Afrikoje. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustraci-
jomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos.
170×125 cm
Nr. 345 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 665 su laikikliais  78,00 Eur

Pirmasis pasaulinis karas  
(1914–1918 m.)  

Žemėlapiuose pateikta Pirmojo pasaulinio karo eiga 
Europoje, žemyno politinis žemėlapis prieš karą ir po-
kyčiai po jo. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, 
įrašuose – papildoma informacija.
170×145 cm
Nr. 344 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 682 su laikikliais   78,00 Eur

Jungtinių Amerikos Valstijų istorija 
(XVII–XIX a.)

Pateikiama JAV raida nuo pirmųjų europiečių kolo-
nijų iki XIX a. pabaigos.
170×115 cm
Nr. 2645 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 2646 su laikikliais   78,00 Eur

Europos sienų kaita (XX a.) 
4 že mė la piai, vaiz duo jan tys Euro pos vals ty bių sie nų 

kai tą nuo 1914 m. iki šių die nų. Pa ro do ma vals ty bių pri-
klau so my bė įvai riems po li ti niams blo kams, au to ri ta ri niai 
re ži mai, ka ri niai kon flik tai ir kt. Kon sul ta vo is to ri kai – hu-
ma nit. moks lų dak ta ras Č. Lau ri na vi čius, R. Jo ki mai tis.
170×115 cm
Nr. 360 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 576 su laikikliais   78,00 Eur

geografinės kelionės ir atradimai
Didžiųjų geografinių atradimų žemėlapis. Vaizdžiai 

parodytos svarbiausios XV a.–XVII a. vid. geografinės 
kelionės, pasaulio pasidalijimas tarp didžiausių to meto 
jūrinių valstybių: Ispanijos ir Portugalijos. Pateikiami 
garsiausių kelionių iki K. Kolumbo (XI–XIV a.) ir svar-
biausių XVII–XVIII a. atradimų žemėlapiai. Iškarpoje 
vaizduojamos kelionės į Šiaurės ir Pietų ašigalius. Že-
mėlapis tinka mokantis geografijos ir istorijos.
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm
Nr. 444 laminuotas  63,00 Eur   
Nr. 587 su laikikliais   78,00 Eur
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Ribentropo–Molotovo paktas  
ir jo pasekmės

Sieninį žemėlapį sudaro tematiniai žemėlapiai: 
SSRS–Vokietijos interesų ribos, nustatytos 1939 m.  
rupjūčio 23 d. nepuolimo sutarties ir 1939 m. rugsėjo 
28 d. draugystės ir sienų sutarties slaptaisiais proto-
kolais, Vokietijos ir SSRS įvykdytas Lenkijos padaliji-
mas, 1939 m. SSRS parengtas Suomijos kariuomenės 
sutriuškinimo planas, Žiemos karas 1939–1940 m., 
Baltijos šalių  okupacija 1940 m. birželio mėnesį, SSRS 
užgrobtos Rumunijos teritorijos.
115×170 cm
Nr. 3151 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 3152 su laikikliais   78,00 Eur

Antrasis pasaulinis karas  
(1939–1945 m.)  

Sieninį žemėlapį sudarantys žemėlapiai vaizduoja 
teritorinius pokyčius Antrojo pasaulinio karo išvakarėse 
ir po jo, karo veiksmus 1939–1944 bei 1944–1945 m. 
Europoje ir Afrikoje, karą Tolimuosiuose Rytuose, holo-
kaustą. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įra-
šuose pateikiama papildomos informacijos.
170×145 cm
Nr. 343 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 543 su laikikliais   78,00 Eur

II pasaulinis karas. Rytų frontas 
(1939–1941 m.)

Sieniniame žemėlapyje vaizduojama nacisti-
nės Vokietijos ir komunistinės SSRS ekspansija 
1938–1940 m., Ribentropo–Molotovo paktas, karo 
veiksmai Europoje 1939–1941 m., Raudonosios ar-
mijos puolimo Europoje planas, SSRS ir Vokietijos karo 
pradžia 1941 m.
115×170 cm
Nr. 2658 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 2659 su laikikliais  78,00 Eur

šaltasis karas (1945–1990 m.)  
Žemėlapyje vaizduojamas pasaulis dviejų super-

valstybių – JAV ir Sovietų Sąjungos – varžytuvių lai-
kotarpiu, šalių priklausomybė skirtingiems politiniams 
ir kariniams blokams. Be pagrindinio žemėlapio, leidi-
nyje pateikiami mažesni, detaliau vaizduojantys svar-
biausius šaltojo karo laikotarpio tarptautinių konfliktų 
regionus. Kartografinę informaciją papildo išsami laiko 
juosta, nuotraukos, diagramos.
170×125 cm
Nr. 976 laminuotas  63,00 Eur 
Nr. 977 su laikikliais   78,00 Eur
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Europos sąjunga 
M 1 : 6 000 000, 115×87 cm

Europos Sąjungos žemėlapis. Jame papildomai pa-
žymėtos šalys, prisijungusios prie Europos vienodos 
monetarinės sistemos ir įvedusios bendrąją valiutą – 
eurą. Žemėlapyje nurodomos ES valdymo institucijos 
bei jų būstinės. Be pagrindinio žemėlapio, pateikiami 
du mažesni: ES plėtros ir šalių ekonominio pajėgumo. 
Nr. 434 laminuotas  27,00 Eur 
Nr. 581 su laikikliais  37,40 Eur 

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis.
M 1 : 12 000 000, 59×44 cm
Nr. 165 laminuotas  6,60 Eur
Nr. 554 su laikikliais  15,20 Eur

šių dienų pasaulis.  
Karai ir konfliktai  

Vaizduojamas pasaulis žlugus socializmo sistemai. 
Pažymėti šių dienų konfliktai Europoje, Azijoje bei Af-
rikoje. Pagrindiniame žemėlapyje parodyta viena iš di-
džiausių šiuolaikinio pasaulio grėsmių – tarptautinis 
terorizmas, pateikti „karštieji taškai“, Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo misijos. Mažesniuose žemėlapiuose 
detaliau vaizduojami svarbiausi šiuolaikinių tarptauti-
nių konfliktų regionai. Kartografinę informaciją papildo 
nuotraukos, diagramos.
170×125 cm
Nr. 982 laminuotas 63,00 Eur  
Nr. 983 su laikikliais   78,00 Eur

Politinė ir ekonominė Europos 
integracija (Vieninga Europa)  

4 žemėlapiai, vaizduojantys Europos Sąjungos  
plėtros etapus nuo 1949 m. iki šių dienų. Parodytas 
dabartinis ES valdymas. Papildomai pažymėtos šalys, 
prisijungusios prie Europos vienodos monetarinės sis-
temos ir įvedusios bendrąją valiutą – eurą, valstybės, 
sudarančios Šengeno erdvę. Žemėlapyje nurodomos 
pagrindinės ES valdymo institucijos bei jų būstinės.
115×170 cm
Nr. 978 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 979 su laikikliais   78,00 Eur

šalys po sovietų sąjungos žlugimo  
Parodytas buvusios SSRS erdvėje įkurtų ir nepriklau-

somybę atkūrusių šalių politinis žemėlapis. Pateikta 
posovietinių valstybių tautinė sudėtis. Žemėlapis su 
vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama pa-
pildomos informacijos.
170×115 cm
Nr. 980 laminuotas 63,00 Eur 
Nr. 981 su laikikliais   78,00 Eur
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Pasaulio politinis žemėlapis 
Mastelis 1 : 30 000 000, 115×87 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės 
ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. 
Žemėlapio apačioje pateiktos valstybių vėliavos.
Nr. 388 laminuotas  27,00 Eur 
Nr. 610 su laikikliais   38,00 Eur 

Pasaulio politinis žemėlapis
Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės ir jų 
valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. Kitoje 
pusėje – kontūrinis žemėlapis.
Nr. 517 laminuotas  67,00 Eur 
Nr. 612 su laikikliais  84,00 Eur 

Europos politinis žemėlapis 
Mastelis 1 : 4 250 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos Europos valstybės ir 
jų valdos, šalių sostinės bei kiti svarbiausi miestai. 
Žemėlapio krašte pateiktos Europos valstybių vėliavos. 
Kitoje pusėje – kontūrinis žemėlapis.
Nr. 518 laminuotas  67,00 Eur 
Nr. 577 su laikikliais  84,00 Eur

Analogiškas vienpusis mažesnio formato žemėlapis.
Mastelis 1:6 000 000,  110×74 cm
Nr. 1952 laminuotas 13,20 Eur
Nr. 1953 su laikikliais 22,50 Eur 

Baltų gentys  
Mokomajame plakate pateikiamas informatyvus 

rekonstrukcinis piešinys, kuriame vaizduojama baltų 
gyvenvietė ir svarbiausi žmonių verslai, taip pat yra 
baltų genčių žemėlapis, laiko juosta, baltų genčių 
medis. Šis plakatas – puiki vaizdinė priemonė isto-
rijos pamokoms.
100×70 cm
Nr. 195 laminuotas 22,60 Eur 
Nr. 650 su laikikliais   33,50 Eur 

Baltų dievai ir deivės  
Unikaliame plakate pateikiama informacijos apie 

senovės baltų pasaulio suvokimą: dievų, žmonių ir 
mirusiųjų pasaulis, baltų dievai ir dievybės, jų globo-
jamos gyvenimo sritys. Šis mokomasis plakatas suteiks 
daug džiaugsmo vaikams ir pagyvins istorijos pamoką. 
Konsultantas prof. L. Klimka.
100×70 cm
Nr. 984 laminuotas 22,60 Eur 
Nr. 985 su laikikliais   33,50 Eur

Analogiškas mažesnio formato plakatas.
50×34 cm
Nr. 1444 laminuotas  5,30 Eur
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Kelias. svarbiausi Lietuvos istorijos 
įvykiai

Sieninėje laiko juostoje pateikiami svarbiausi Lie-
tuvos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki šių dienų. 
Atskiros jos dalys skirtos politinei istorijai, kultūrai, 
visuomenės ir technologijų raidai.
170×115 cm
Nr. 250 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 970 su laikikliais   54,00 Eur 

Žingsniai. svarbiausi Europos ir 
pasaulio istorijos įvykiai  

Sieninėje laiko juostoje 6 kl. pateikiami svarbiausi Euro-
pos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki naujausiųjų laikų.
170×115 cm
Nr. 971 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 972 su laikikliais   54,00 Eur 

Laikas 7. 
svarbiausi istorijos įvykiai 

Sieninėje laiko juostoje 7 kl. pateikiami svarbiausi pa-
saulio ir Lietuvos istorijos įvykiai: priešistorė, Senovės Rytų 
civilizacijos, Senovės Graikija ir Roma, baltų genčių forma-
vimasis bei ryšiai su seniausiomis Europos civilizacijomis. 
170×115 cm
Nr. 251 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 667 su laikikliais   54,00 Eur 

Laikas 10. 
svarbiausi istorijos įvykiai   

Sieninėje laiko juostoje 10 kl. pateikiamos svarbiau-
sios XX a. pasaulio ir Lietuvos istorijos datos.
170×115 cm
Nr. 254 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 666 su laikikliais  54,00 Eur 

Laikas 8. 
svarbiausi istorijos įvykiai  

Sieninėje laiko juostoje 8 kl. pateikiamos svarbiau-
sios pasaulio ir Lietuvos istorijos datos viduramžiais ir 
naujųjų laikų pradžioje. 
170×115 cm
Nr. 252 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 668 su laikikliais  54,00 Eur 

Laikas 9. 
svarbiausi istorijos įvykiai 

Sieninėje laiko juostoje 9 kl. pateikiamos svarbiausios 
pasaulio ir Lietuvos istorijos datos nuo  XVIII a. II pusės 
iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos.
170×115 cm
Nr. 253 laminuotas 37,00 Eur 
Nr. 669 su laikikliais   54,00 Eur 
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Lietuvos istorija 1009–1795 m.  
Plakatas  

Pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo  
priešistorės iki Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. Pa-
minėtos įžymiausios atitinkamo laikotarpio istorinės 
asmenybės. 
70×100 cm
Nr. 2905 laminuotas 18,70 Eur 
Nr. 2906 su laikikliais  25,90 Eur 

Lietuvos istorija 1795–2009 m.
Plakatas  

Pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo 
Abiejų Tautų Respublikos žlugimo iki šių dienų. Paminėtos 
įžymiausios atitinkamo laikotarpio istorinės asmenybės. 
70×100 cm
Nr. 2907 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2908 su laikikliais   25,90 Eur 

Lietuvos etnografiniai regionai  
Plakatas  

Plakate pateikiamas Lietuvos etnografinių regionų 
žemėlapis. Kiekvieną regioną papildomai iliustruoja 
jam būdingiausi dalykai: žmonių apdarai, jų gyvena-
masis būstas, tarmės. Vaizduojama valstiečio sodyba, 
pateikiamas gyvenamojo namo planas. 
70×100 cm
Nr. 2913 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2914 su laikikliais   25,90 Eur 

UNEsCo pasaulio paveldas 
Lietuvoje 
Plakatas  

Plakate pateikiama informacija apie Lietuvos ma-
terialųjį ir nematerialųjį gamtos bei kultūros paveldą, 
įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 
70×100 cm
Nr. 2903 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2904 su laikikliais   25,90 Eur 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetis
Plakatas  

Plakatas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui paminėti.

Plakate – 1918 metų Lietuvos Tarybos nutarimas, 
1918 metų Vasario 16 d. Akto signatarų nuotrauka 
su pavardėmis. Laiko juostoje pateikiami svarbiausi 
su Lietuvos valstybingumu susiję XX–XXI a. Lietuvos 
istorijos įvykiai. Plakatas pažymėtas oficialiu šimtme-
čio minėjimo ženklu. 
70×100 cm
Nr. 5686 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 5687 su laikikliais   25,90 Eur 

Baltijos kelio 30-osios metinės
Plakatas  

Plakatas, skirtas Baltijos kelio trisdešimtmečiui 
paminėti.

Jame pateikiama svarbiausi Baltijos kelio faktai.
70×100 cm
Nr. 6285 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 6286 su laikikliais   25,90 Eur 

N

N
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Vasario 16-oji
Plakatas  

Plakatas supažindina su Lietuvos valstybės atkū-
rimo diena.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3317 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 3320 su laikikliais 25,90 Eur 

Kovo 11-oji
Plakatas  

Plakatas supažindina su Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo diena.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3321 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 3322 su laikikliais 25,90 Eur 

sausio 13-oji
Plakatas  

Plakatas supažindina su tragiškais 1991 m. sausio 
13 d. įvykiais.
Plakatas, 70×100 cm
Nr. 3323 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 3324 su laikikliais 25,90 Eur 

Lietuvos Respublikos prezidentai  
Plakatas  

Visų Lietuvos prezidentų fotografijos, jų gyvenimo ir 
prezidentavimo metai. 
70×100 cm
Nr. 2915 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2916 su laikikliais   25,90 Eur

Istorinių įvykių datų rinkiniai 
5–10 klasėms

Svarbiausių vidurinės mokyklos istorijos kurso datų 
rinkiniai visoms klasėms. 
105×90 mm
Nr. 126 (5 kl.) 0,65 Eur
Nr. 151 (6 kl.) 0,65 Eur
Nr. 128 (7 kl.) 0,65 Eur
Nr. 129 (8 kl.) 0,65 Eur
Nr. 130 (9 kl.) 0,65 Eur
Nr. 131 (10 kl.) 0,65 Eur

Istorinių įvykių datos 
abiturientams 

Svarbiausių istor i jos datų r inkinys padės 
abiturientams pasirengti istorijos egzaminui. 
135×100 mm
Nr. 1508 1,35 Eur

Lietuvos valstybės simboliai  
Plakatas  

Plakate vaizduojami Lietuvos valstybės simboliai. 
Pateikiami informatyvūs kiekvieno simbolio aprašymai. 
70×100 cm
Nr. 2909 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2910 su laikikliais   25,90 Eur 

Lietuvos įsimintinos datos 
Plakatas  

Plakate pateikiamas Lietuvos įsimintinų datų sąrašas. 
70×100 cm
Nr. 2911 laminuotas 18,70 Eur
Nr. 2912 su laikikliais  25,90 Eur 
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Vilniaus senamiesčio panorama
118×80 cm

 Įrėminta medžio imitacijos rėmais. 
Nr. 2215 (ant popieriaus)           103,00 Eur
Nr. 2004 (ant drobės)           203,00 Eur

Jano Mateikos paveikslo „Žalgirio 
mūšis“ reprodukcija
110×50 cm

Įrėminta medžio imitacijos rėmais.
Nr. 1972 (ant popieriaus)          61,00 Eur
Nr. 2220 (ant drobės)           131,00 Eur

150×70 cm
Įrėminta senoviniais mediniais rėmais.

Nr. 1974 (ant popieriaus)           78,00 Eur
Nr. 2222 (ant drobės)          184,00 Eur 

Jano Mateikos paveikslo „Liublino 
unija“ reprodukcija
115×70 cm

Įrėminta medžio imitacijos rėmais. 
Nr. 1973 (ant popieriaus)           65,00 Eur 
Nr. 2218 (ant drobės)           147,00 Eur

Įžymiausių Lietuvos ir pasaulio 
asmenybių plakatų (portretų) 
serijos
„Lietuvos vadovai“ 
„Lietuvos rašytojai“ 
„Lietuvos kompozitoriai“ 
„Pasaulio kompozitoriai“

Leidykla „Briedis“ leidžia įžymiausių Lietuvos ir pa-
saulio asmenybių plakatų serijas. Tai žinomiausi visų 
laikų Lietuvos ir pasaulio politikai, mokslininkai, me-
nininkai ir kiti visuomenėje žinomi ir gerbiami žmonės. 
Pagal savo poreikius galite užsisakyti vieną ar keletą 
plakatų bei sukomplektuoti savo seriją. 
30×40 cm
Vieno plakato kaina 6,50 Eur
Įrėmintas mediniais rėmeliais 16,00 Eur

gitanas Nausėda
30×40 cm
Nr. 6309 6,50 Eur
Nr. 6310 (įrėmintas mediniais rėmeliais) 16,00 Eur
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Lietuvos Respublikos herbas 
Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į Mokyklų aprūpinimo 

standartus, parengė ir išleido Lietuvos Respublikos herbą, 
kuris atitinka Heraldikos komisijos prie LR Prezidento 
reikalavimus. Aukštos poligrafinės kokybės leidinyje 
naudojamos sidabrinė bei auksinė spalvos.
38×42 cm, priklijuotas prie kartono su pakabuku
Nr. 185 11,70 Eur

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 188 32,90 Eur 

Vilniaus herbas
38×42 cm
Nr. 3325 11,70 Eur 

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 3326 32,90 Eur

Kauno herbas
38×42 cm
Nr. 3327 11,70 Eur 

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 3328 32,90 Eur

Klaipėdos herbas
38×42 cm
Nr. 3329 11,70 Eur

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 3330 32,90 Eur 

šiaulių herbas
38×42 cm
Nr. 3331 11,70 Eur 

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 3332 32,90 Eur

Panevėžio herbas
38×42 cm
Nr. 3333 11,70 Eur

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu
Nr. 3334 32,90 Eur 

Likau gyvenimo paraštėje
Dokumentinis filmas  
rež. A. Kuzmickas

DVD/FullHDV formatas, trukmė: 48 min., kalba: lietuvių, anglų 
Nr. 3777  17,90 Eur

Lietuvos pilys: mitai, legendos ir 
tikrovė  
Dokumentinis filmas  
rež. A. Kuzmickas

DVD formatas, trukmė: 50 min., kalba: lietuvių
Nr. 3544 15,20 Eur 

saulės mūšis
Dokumentinis filmas  
rež. S.Bartkus

DVD formatas, trukmė: 38 min., kalba: lietuvių; titrai: anglų kalba 
Nr. 3546 11,90 Eur 

Pavergtųjų sukilimas  
Dokumentinis filmas  
rež. A. Kuzmickas

DVD formatas, trukmė: 80 min.

Kalbos: lietuvių, anglų; titrai: anglų kalba
Nr. 3543 23,40 Eur 

Nežinomi didvyriai
Dokumentinis filmas  
rež. A. Kuzmickas

DVD formatas, trukmė: 45 min., kalbos: anglų, lietuvių 
Nr. 3545 14,20 Eur 



Leidinių ir kitų mokymo priemonių užsakymo būdai
•  E. knygyne www.briedis.lt
•  El. paštu: prekyba@briedis.lt
•  Faksu: (8 5) 270 66 27
•  Paštu: Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius

Pristatymo tvarka
•  Mokymo priemonės į švietimo skyrius pristatomos nemokamai
        (išskyrus Neringos sav.).
•  Pristatant mokymo priemones (išskyrus vadovėlius) į ugdymo įstaigas, 
        pagal jų svorį išrašoma transporto išlaidų sąskaita.
•  Atvežant vadovėlius į ugdymo įstaigas, sąskaitoje nurodoma jų kaina su
        pristatymu.

Nuolaidos
•  Užsakius leidinių už 1270–2100 Eur –  4 % nuolaida.
•  Užsakius leidinių už daugiau kaip 2100 Eur – 6 % nuolaida.
•  Vadovėlių ir kitų leidinių užsakymo nuolaidos pagal išrašytą sąskaitą
        skaičiuojamos atskirai.

        Į mokymo priemonių kainas įtrauktas PVM. 

Leidykla BRIEDIS pasilieka teisę keisti visų leidinių  
ir kitų mokymo priemonių kainą.

Kainos skelbiamos e. knygyne www.briedis.lt,  
tokiomis kainomis parduodama leidyklos knygyne Vilniuje (Parodų g. 4)



Autoriai ir leidėjai Lietuvos 
švietimo centruose bei 
leidyklos edukaciniame centre 
rengia leidyklos „Briedis“ išleistų
ar planuojamų leisti mokymo priemonių 
pristatymus ir seminarus. Visoms miestų ir 
rajonų mokytojų bendruomenėms, norinčioms 
sužinoti aktualiausią informaciją apie  
mokymo priemones, siūlome kreiptis į leidyklos 
„Briedis“ administraciją  elektroniniu paštu 
info@briedis.lt, tel. (8 5) 270 64 79.  
Renginių tvarkaraštis skelbiamas e. knygyne www.briedis.lt.

Leidykla BRIEDIS
Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius  

El. p. info@briedis.lt 
www.briedis.lt

Prekybos skyrius
Tel.: (8 5) 270 66 01, 270 66 94 

Faks. (8 5) 270 66 27 
El. p. prekyba@briedis.lt

istorijaLeidyklos išleisti mokymo priemonių katalogai:

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Gamtos mokslai
Geografija
Istorija 
Visų leidinių ir kitų mokymo priemonių 
katalogas

Litexpo


