Užmirštas kalnietis. Alistair Urquhart
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, dvidešimtmetis Alisteris Urkhartas
(Alistair Urquhart) buvo pašauktas į kariuomenę ir su Gordono kalniečių pulku
išsiųstas į Singapūrą. 1942 m. pateko į japonų nelaisvę, buvo priverstas tiesti
geležinkelį į Birmą, dar vadinamą Mirties geležinkeliu, ir tiltą per Kvė upę.
Dirbdami vergiškomis sąlygomis, ten mirė daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Knygoje "Užmirštas kalnietis" pasakojama kaip ištvėręs kankinimus, alinantį
badą ir cholerą, vyras buvo išsiųstas į Japoniją. Nepasiekus kelionės tikslo, į laivą
pataikė amerikiečių torpeda. Dauguma plukdytų karo belaisvių žuvo, tačiau
Alisteriui vėl pavyko išsigelbėti – jis penkias dienas vienui vienas plūduriavo
ryklių knibždančioje Pietų Kinijos jūroje, kol jį rado banginių medžiotojai.
Galiausiai vis tiek išvežtas į Japoniją ir priverstas sunkiai dirbti šachtoje prie pat
Nagasakio. Po dviejų mėnesių amerikiečiai ant šio miesto numetė atominę
bombą...

Fiurerio šešėlyje. Hitlerio sargybinio užrašai
Rochus Misch
Šie atsiminimai "Fiurerio šešėlyje. Hitlerio sargybinio užrašai" yra unikalūs.
Juos parašęs žmogus dirbo ten, kur buvo priimami lemtingi Trečiojo reicho
sprendimai. Nepaisant to, kad Rochusas Mischas nebuvo nei svarbus
kariuomenės vadas, nei aukštas pareigas užimantis politikas, jam teko nuolat
bendrauti su įtakingiausiais Trečiojo reicho asmenimis, netgi su pačiu Adolfu
Hitleriu, vykdyti slaptus jo pavedimus.
Į vadinamąją Fiurerio palydos komandą (Führerbegleitkommando) – sargybinių,
adjutantų, ryšininkų pareigas vykdančio asmeninio A. Hitlerio personalo būrį –
R. Mischas pateko netrukus po sužeidimo lenkų fronte.

1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė
Mark Solonin
„1941-ųjų birželis. Galutinė diagnozė“ yra šeštoji, paskutinė, Rusijos istoriko
Marko Solonino knyga lietuvių kalba, kuria baigiama didelio populiarumo
sulaukusi knygų serija "Mark Solonin".
Daugelio metų autoriaus darbą vainikuojančioje knygoje įrodoma, kodėl
Raudonoji armija, kovos technika bei karių gausa pranašesnė už Vermachtą,
patyrė daugybę triuškinamų pralaimėjimų. Puolamajam karui svetimoje
teritorijoje atkakliai rengiamos sovietų kariuomenės vadai pirmosiomis karo
dienomis susidūrė su masinio dezertyravimo atvejais, raudonarmiečių nenoru
kautis už kruvinąjį Stalino režimą.
Šios niūrios tiesos mūsų dienų Rusijoje vis dar nenorima pripažinti. Būtent todėl M. Soloninui vis dar
klijuojama istorinio revizionisto etiketė. Jis lyg krislas akyje dabartinei Rusijos valdžiai, kuri iki šiol telkia
naciją savo agresyviems tikslams remdamasi „didžiojo tėvynės karo“ mitu.

Antrasis pasaulinis karas. Pakeliui į katastrofą, I tomas
Winston S. Churchill
Seras Winstonas S. Churchillis buvo vienas svarbiausių XX a. politinių lyderių,
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas (1940–1945), iškalbingas laisvojo
pasaulio balsas prieš nacių tironiją bei talentingas rašytojas.
1953 m. jam buvo ypatingi. Už aktyvią politinę veiklą W. Churchilliui suteiktas
sero titulas, o už memuarus „Antrasis pasaulinis karas“ – Nobelio literatūros
premija.
Pirmajame atsiminimų tome W. Churchillis rašo apie tarptautinę padėtį po 1919
m. Versalio taikos, A. Hitlerio kelią į valdžią, Londono bei Paryžiaus vyriausybių
nuolaidžiavimą naciams.
1939 m. rugsėjį vokiečiams užpuolus Lenkiją, britai paskelbė A. Hitleriui karą. 1940 m. gegužę nenuilstantis
W. Churchillis tapo Jungtinės Karalystės premjeru. Būtent jam buvo lemta „per kraują, sunkų triūsą ir ašaras“
vesti šalį į pergalę.

Kruvina raudonoji armija
Vladimir Bešanov
Vladimiro Bešanovo „Kruvina Raudonoji armija" - tai knyga apie 1918 m.
sukurtą sovietų kariuomenę ir pragaištingos Stalino „kadrų politikos" jtaką jos
istorijai.
Raudonosios armijos įkūrimo aplinkybes bei jos veiklą autorius nagrinėja
daugeliu aspektų. Jau iš pat pradžių tai nebuvo paprasta šalies kariuomenė, o
teroristiniams veiksmams prieš savo piliečius dažnai naudota karinė struktūra.
Būtent Raudonoji armija dujomis nuodijo sukilusius Tambovo valstiečius,
naikino kazokus, plėšė cerkves, degino ištisus kaimus. Siekdama nusikalstamų
tikslų ji nevengė jokių priemonių, o pagrindiniai raudonieji vadai ir „didvyriai":
Vorošilovas, Tuchačevskis, Vacietis, Budionas, kurių trumpos biografijos
pateiktos knygoje, buvo veikiau galvažudžiai, kriminaliniai nusikaltėliai, o
netikri kariai.
Knygoje "Kruvina raudonoji armija" atskleidžiama, kaip 1937-1938 m. vyko karininkų korpuso valymai, kaip
diegtas „tinkamų kadrų" principas. Atsakoma į klausimą, kodėl po pirmųjų vokiečių smūgių-1941 m. vasarą
„didžioji ir nenugalimoji" Raudonoji armija pasirodė esanti niekam tikusi.

Leninas be grimo
Akim Arutiunov
Vladimiras Uljanovas-Leninas – viena paslaptingiausių, labiausiai mistifikuotų
XX a. asmenybių. Daugiau kaip 70 metų Sovietų Sąjungoje oficialiai galiojo tik
ciniškai iškreiptas, be saiko pagražintas „revoliucijos vado“ biografijos
variantas. Leninas vaizduotas kaip iškilus marksizmo filosofas, neprilygstamas
genijus, „pats žmoniškiausias žmogus pasaulyje“. Bet ar tai tiesa?
Akimo Arutiunovo knyga „Leninas be grimo“ teikia progą visai kitaip
pažvelgti į svarbiausios komunizmo ikonos – Vladimiro Lenino – asmenybę.
Iš knygoje pateiktų dokumentų aiškėja, kad V. Uljanovas anaiptol nebuvo joks
viso pasaulio darbo žmonių globėjas, o už vokiečių specialiųjų tarnybų dosniai
teikiamus pinigus Rusijoje riaušes ir sumaištį kurstęs politinis ekstremistas,
fanatikas, sėkmingai panaudojęs teroristinį valdžios užgrobimo metodą. Tai jo
kaltė, kad po 1917 m. spalio perversmo Rusijoje įsigalėjo viena pačių
žiauriausių žmonių engimo formų per visą civilizacijos istoriją.

Vlasovas prieš Staliną. Rusijos išvadavimo armijos tragedija 1944–
1945 m. Joachim Hoffmann
Rusijoje šie kariai iki šiol tebelaikomi išdavikais. Jie vadinami prieš savo tautiečius
kovojusiais Hitlerio pakalikais, budeliais, sąžinę praradusiais niekšais. Bet ar iš tiesų
generolo Andrejaus Vlasovo vadovaujamai Rusijos išvadavimo armijai – ROA –
tinka šie epitetai? Apie tai savo knygoje "Vlasovas prieš Staliną. Rusijos
išvadavimo armijos tragedija 1944–1945 m." rašo garsus vokiečių istorikas
Joachimas Hoffmannas.
Remdamasis archyviniais dokumentais autorius apžvelgia ROA istoriją nuo pat jos
susikūrimo iki tragedijos pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Knygoje įrodoma,
kad aukščiausia ROA vadovybė nebuvo jokie „tėvynės išdavikai“, o žmonės,
nuoširdžiai nekentę Stalino bei jo režimo, tikėję, kad bolševizmas pavergė Rusiją ir
kad jos atgimimas galimas tik nuvertus žiaurią tironiją.

Vilko vaikas. Neįtikėtina Rytprūsių mergaitės Liesabeth Otto
gyvenimo istorija . Ingeborg Jacobs
„Rytų Prūsija, 1945 metai.
Su vaikais bėgdama nuo sovietų armijos, badu miršta septynmetės Lyzabetės mama.
Lyg to būtų maža, ieškodama maisto mergaitė pasimeta nuo vyresniųjų brolio ir
sesers ir vienui viena atsiduria Lietuvoje. Čia metų metus klajoja, nakvoja daržinėse,
tvartuose arba po tiltais, elgetauja, vagiliauja, stengdamasi išgyventi. Jos niekam
nereikia, ji niekam nerūpi. Ją pjudo šunimis, vietiniai vaikai žaisdami bando
mergaitę pakarti, aštuonerių ji išžaginama ir vos nepaskandinama. Penkiolikmetė už
vagiliavimą atsiduria nepilnamečių kolonijoje. Po kelių laisvės savaičių – vėl lageris,
o paskui prasideda klajonės po Sovietų Sąjungą. Tačiau Lyzabetė niekada
nepraranda vilties vieną dieną rasti savo šeimą ir su neįtikėtina ištverme pakelia
visus likimo siunčiamus išbandymus.

Bėgimas. Universalus gidas (serija "Bėgimo enciklopedija")
Elizabeth Hufton
Tai pirmas per Nepriklausomybės laikotarpį išsamus leidinys apie bėgimą. Jame
viskas, ką reikia žinoti: ir norint pradėti bėgioti (tai daryti tausojant sveikatą), ir
siekiant efektyvesnių, kokybiškesnių treniruočių bei nuolatinio tobulėjimo.
Knygos autorė mąstantį pradėti bėgioti tikrai padrąsins, pradėjusiajam – padės
išvengti daugybės klaidų ir problemų, kurias jau patyrė kiti, o pažengusiajam –
patars, kaip treniruotis efektyviau ir per tą patį laiką pasiekti geresnių rezultatų.
Universaliame bėgimo gide iš pradžių pasakojama bėgimo istorija, apžvelgiami
pirmieji didžiausi pasauliniai bėgimo renginiai. Čia rasite specialistų patarimų
įvairiausiais su bėgimu susijusiais klausimais – apie bėgimo reikmenis, fizinės
būklės testus, svarbiausius jėgos ir tempimo pratimus, mitybą.

Maratonas pažengusiesiems (serija "Bėgimo enciklopedija")
Pete Pfitzinger, Scott Douglas
Be bėgimo planuojamu maratono tempu ir tempinio bėgimo, knygoje pateikiama ir
kitų veiksmingiausių treniravimosi būdų. Išmoksite savo bėgimo treniruotes
papildyti pagrindiniais jėgos, lankstumo ir bėgseną gerinančiais pratimais,
įgyvendinti pažangiausias mitybos bei hidratacijos strategijas ir atsigavimo
technikas, tinkamai mažinti krūvius siekiant geriausios formos maratone.
Knygoje rasite lengvai suprantamus maratonui pasirengti skirtus 18 ir 12 sav.
treniruočių planus, pateiktus pagal jūsų savaitinį bėgiojamą kilometražą (iki 88 km,
88–113 km, 113–137 km ir daugiau nei 137 km).
Maratonas pažengusiesiems formuoja išsamų ir profesionalų požiūrį į maratono
bėgimą.

Audrų sesuo. Alės istorija (ciklo „Septynios seserys“ 2-oji knyga)
Lucinda Riley
„Audrų sesuo. Alės istorija“ pasakoja apie Alę, antrąją iš seserų, pavadintų
Plejadžių žvaigždžių vardais. Jos pasaulis – jūra ir buriavimas. Pakviesta dalyvauti
prestižinėje regatoje, ji drauge suranda ir meilę. Atrodo, laimei nėra ribų. Tačiau
viskas staiga nutrūksta, mirus Alės tėvui. Viską metusi, ji lekia į pasakiškus
vaikystės namus prie Ženevos ežero, – bet laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš
seserų gauna po nuorodą su paslaptingomis koordinatėmis. Alė leidžiasi į savosios
istorijos paieškas, vedančias į Norvegiją…
Norvegijoje Alė pamažu atveria langą į savo praeitį. Kaip ji susijusi su jauna
dainininke iš kaimo, Ana Landvik, vėliau gyvenusia Osle ir prieš šimtą metų
dainavusia pirmajame žymiosios Griego operos „Peras Giuntas“ pastatyme? Vis
daugiau sužinodama apie Aną, Alė ima klausti savęs: kas iš tikrųjų buvo jų tėvas?
Ir kur yra septintoji jų sesuo?
Šiaurės grožis, muzikos kerai ir užburianti šimto metų senumo Anos istorija, kuri taip stipriai susijusi su
dabartimi, – visa tai tampa naujuoju Alės gyvenimu. O kai ji sutinka smuikininką Tomą, kuris kažkodėl nuo
pirmo žvilgsnio regisi jai artimas, ima aiškėti, kad jos jaunystės meilė – muzika – visai nebuvo
atsitiktinumas…
Alę likimas nuveda į Norvegiją. O kas laukia kitų seserų? Istorijos tęsiasi.

Šešėlio sesuo. Star istorija (ciklo „Septynios seserys“ 3-oji knyga)
Lucinda Riley
“Šešėlio sesuo. Star istorija” pasakoja apie trečiąją iš seserų, pavadintų Plejadžių
žvaigždžių vardais. Tai Star – tylioji sesuo, paslaptingiausia iš visų, už kurią
visada dažniausiai kalbėdavo jos drąsi sesuo Kelė. Jos buvo tiesiog
neperskiriamos. Tačiau po tėvo mirties Star, kaip ir kitos, gauna jo laišką su
nuorodomis, kuriose slypi jos kilmės paslaptis. Laiške – antikvarinio knygyno
Londone adresas, tampantis Star pokyčių pradžia: suradusi knygyną, ji ne tik ima
vis giliau grimzti į savo tikrosios šeimos istoriją, bet ir vaduotis iš sesers Kelės
šešėlio. Ir prieš Star akis ima vertis visiškai naujas pasaulis…

Mėlynų siūlų ritė. Anne Tyler
Baltimorėje gyvena ir naujausios Anne?ės Tyler knygos „Mėlynų siūlų ritė“,
tapusios pasauliniu bestseleriu, veikėjai. Tai Abė ir Redas Vitšankai ir keturi jų
vaikai, kurių gyvenimai tučtuojau įtraukia mus tarsi sūkurys: Amanda, vyriausia
duktė, Džinė, Stiebas – priglobtas į šeimą dar mažas ir likęs joje visam laikui – ir
Denis, bene mylimiausias sūnus gal todėl, kad toks nenuspėjamas ir
nesugaunamas? Vitšankai – viena tų šeimų, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip
ir visos kitos: su savo nesėkmėmis ir džiaugsmais, vaikais, kurie palieka namus,
sukuria savo šeimas, tačiau nenustoja būti vienos didelės dėlionės dalelėmis.
Dalelėmis, kurios sukimba netikėčiausiais kampais ir negali egzistuoti viena be
kitos. Kaip ir visos šeimos, jie kaimynams ir aplinkiniams rodo gražiąją savo
gyvenimo pusę: sėkmingos vaikų santuokos, anūkai, drauge švenčiamos šventės
su juoko pliūpsniais verandoje. Tačiau po vandeniu slypi pavydas, vaikų
tarpusavio vaidai, tėvų nusivylimas vaikais ir stropiai saugomos paslaptys. Kaip kiekvienoje šeimoje. Gal
todėl „Mėlynų siūlų ritė“ – romanas apie kiekvieną iš mūsų. Apie senstančius tėvus ir augančius vaikus, apie
lūkesčius ir nusivylimus, apie gyvenimą, kuris paprastas atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Ši knyga ne apie
Vitšankus ir ne apie Ameriką, ji – apie visus mus, kartu besilaikančius už vieno mus rišančio siūlo.

Mirties loterija. Sofie Sarenbrant
Naujas meistriškai parašytas švediškas detektyvas "Mirties loterija" – apie
žmones, susipainiojusius melo, keršto ir kankinančių tarpusavio santykių
voratinklyje. Atmosferiškas, kupinas įtaigos ir įtampos, persmelkiančios kiekvieną
puslapį.
Sofie Sarenbrant (Sofi Sarenbrant, g. 1978 m.) – nauja kylanti švedų detektyvų
žvaigždė, viena populiariausių šiuolaikinių Švedijos autorių.
Jos knygose nusikaltimus tiria ne niūrus nesiskutęs vyriškis, kaip įprasta, turintis
problemų dėl alkoholio ir santykių, o jauna ir ambicinga detektyvė Ema Šiold.
Tiesa, ji turi problemų su buvusiu draugu. Ir yra trečią mėnesį nėščia.
Tačiau tai jai netrukdo imtis paslaptingo nusikaltimo, kai prabangiame Stokholmo
rajone, parduodamo namo svetainėje netikėtai aptinkamas vyro lavonas.
Vyro, pernelyg gerai pažįstamas namo savininkei Kornelijai. O Kornelija taip
tikėjosi kuo greičiau išsikraustyti iš to namo. Taip tikėjosi, kad jos kančios pasibaigs, kai jos su šešiamete
Astrida persikels į naują vietą ir viską pamirš. Pamirš nesibaigiantį Hanso smurtą.
Tačiau tą rytą būtent mergaitė randa tėvą negyvą.
Kaip jis pateko į namą? Įsilaužimo požymių nėra, o nusikaltimas įvykdytas virtuviniu peiliu.
Gal metų metus kankinta moteris nusprendė pagaliau atkeršyti? Bet Astrida pasakoja naktį prie savo lovos
mačiusi vyrą. Kas jis ir kaip ten atsidūrė? Ir ar šešiametė gali būti patikima liudytoja?

Sofijos pasaulis. Jostein Gaarder
Sofijos pasaulis“ – norvegų rašytojo Josteino Gaarderio (g. 1952 Osle) knyga, jau
aštuoniolika metų stebinanti ir keičianti skaitytojus. Romanas apie filosofijos
istoriją – ar tai įmanoma? Autorius suderino nesuderinamus dalykus: filosofijos
mokslo raidą apvilko romano rūbu, sukurdamas įtraukiančią, lavinančią, mąstyti
skatinančią kelionę pas didžiausius pasaulio mąstytojus. Sofija Amundsen, įprastą
gyvenimą gyvenusi mergaitė netikėtai gauna paslaptingą laišką su iš pirmo
žvilgsnio paprastais, tačiau be galo klastingais klausimais apie savo, o ir kiekvieno
žmogaus, būties esmę. Nuo jų ir prasideda kvapą gniaužianti kelionė per filosofijos
istoriją, kurią Sofija pažįsta kartu su paslaptingu filosofu Albertu.

Misalongio moterys
Colleen McCullough
"Misalongio moterys" mus nukelia į atšiaurią ir rūsčią XX a. pradžios Australiją,
miestelį keistu Bairono vardu, kuriame viskas priklauso Herlingfordų šeimai. Ten
gyvena trys moterys, iš paskutiniųjų besistengiančios sudurti galą su galu:
Oktavija, sesuo Druzila ir jos duktė Misė. Karštas Bairono gerbėjas - Misės
prosenelis įkūrė poeto vardu pavadintą miestą. Misalongio sodyba įvardinta vietos,
kur lordą Baironą ištiko per ankstyva mirtis, garbei. Romantiška? Trisdešimt trejų
Misei Rait - visai ne. Nes amžinoji ruda suknelė Misei ir kasdienis, ir šventinis
drabužis, o vienintelė prošvaistė - draugystė su bibliotekininke Una ir romanai,
kuriuos Misė aistringai skaito. Tačiau vieną dieną miestelyje atsiranda
nepažįstamasis, tiesiog kunkuliuojantis energija. Ir viskas ima virsti aukštyn
kojomis: jis sujaukia ne tik Misės mintis, bet ir miestelio gyvenimą. Pasirodo, Misė - ne tokia jau pilka pelytė,
o gyvenimas gali būti visiškai kitoks, jei tik moki svajoti ir turi pakankamai drąsos tas svajones įgyvendinti. Ir
kad kartais reikia nerti į meilę kaip į akivarą, ir pažiūrėti, kas iš viso to išeis.
"Misalongio moterys" - romanas, kupinas romantikos, aistros ir ironijos. Kaip saldainių dėžutė, kurią
atidarius, norisi sušveisti vienu prisėdimu.

Clementine Churchill. Pirmosios ledi gyvenimas ir karai
Sonia Purnell
Winstonas Churchillis pelnytai vadinamas vienu didžiausių XX a. politikų ir viena
ryškiausių praėjusio šimtmečio visuomenės figūrų. Tačiau ką mes žinome apie jo
gyvenimo moterį, kuri, kaip pripažino pats Churchillis, visą gyvenimą buvo jo
pagrindinė atrama? Apie Clementine Churchill, ryškią visuomenės žvaigždę,
spindėjusią intelektu, iškalba, pasižymėjusią išskirtine dvasios tvirtybe ir…
kariavusią asmeninius, tik jai matomus, karus?
Iki šiol mūsų žinios apie Clementine Churchill apsiribojo jos dukters parašyta
biografija. Sonia Purnell knygoje „Clementine Churchill. Pirmosios ledi
gyvenimas ir karai“ pagaliau praskleidžia garsiosios poros gyvenimo uždangą ir
atiduoda duoklę tai, kuri stovėjo greta garsiojo politiko. Ši knyga – įtraukianti
istorija apie politikos užkulisius ir privatų Churchillių gyvenimą, Clementine įtaką
Rooseweltų porai, jos indėlį formuojant Britanijos ir JAV santykius. Ir ne tik tai. Winstono ir Clementine
santuoka daug kam kėlė nuostabą, tačiau būtent ji tapo ypač tvirtos visą gyvenimą trukusios dviejų išskirtinių
asmenybių partnerystės įrodymu. Churchilliui, viešumoje demonstravusiam tvirtą charakterį ir ryžtą, labai
reikėjo meilės ir paramos. Visa tai jam suteikė jo žmona, savo karjera pavertusi misiją – palaikyti savo
nepaprastąjį vyrą ir rūpintis juo.

Primiršta daina. Katherine Webb
1937-tieji, Dorsetas – tapybiška ir atšiauri vietovė. Micei Hačer keturiolika, ji
keista, kitokia, jos ir mamos aplinkiniai prisibijo ir vengia. Tos keistuolės turi
kažką raganiško, sako jie. Tačiau viskas staiga pasikeičia, kai į kaimelį atvyksta
žymus tapytojas Čarlzas Obrėjus – gražuolis menininkas, kuriam nusispjauti į
aplinkinių nuomones, prietarus ir nuotaikas. Jis apsigyvena su egzotiško grožio
meiluže ir dviem dukterimis, ir Micė pirmą kartą patiria, kas yra draugystė. Ir ne
tik... Tris vasaras ji puoselėja užgimstančią meilę, kuri palengva ima virsti
apsėdimu, vedančiu į pražūtį.
Po daugelio metų jaunas dailės galerijos savininkas žiūri į piešinį, kuriame
pavaizduota pasilenkusi mergina; meninė jėga, sklindanti iš kūrinio, tiesiog
užburia vyriškį. Tačiau ant piešinio parašyta tik „Micė žoliauja“. Kas ji buvo
autoriui? Troškimas sužinoti praeitį, o drauge – pabėgti nuo dabarties nuveda
galerininką į atkampų Dorseto kaimelį, kur žingsnis po žingsnio atsiskleidžia praeities vasarų aistros istorija.
Istorija, pakeisianti ir jo ateitį.
„Primiršta daina“ – pasakojimas apie meną, meilę, pavydą, buvusias aistras, kurios teberusena po plonu
užmaršties pelenų sluoksniu ir laukia menkiausio preteksto vėl suliepsnoti.

Motyvuoti paprasta. Praktiniai sprendimai vadovams
Lina Preikšienė
Kiekvieną dieną daugelis vadovų susiduria su kritinėmis situacijomis:
darbuotojai laiku neatlieka užduočių arba atlieka jas netinkamai, niekaip
nepavyksta sutelkti komandos narių ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. Dažnu atveju
šie ir panašūs nesklandumai kyla dėl darbuotojų motyvacijos stokos. Nuo to
kenčia ir darbo rezultatai, ir kolektyvo narių santykiai.
Knyga „Motyvuoti paprasta. Praktiniai sprendimai vadovams“ – tai
nepamainoma pagalba visų lygių vadovams bei specialistams, kuriems tenka
vadovauti projektams ir spręsti su darbuotojų motyvacijos stoka susijusias
problemas.
Šiame sprendimų rinkinyje rasite konkrečių situacijų analizę, naudingų įžvalgų ir
efektyvių patarimų. Knygos autorė tiki: taikant šioje knygoje "Motyvuoti paprasta. Praktiniai sprendimai
vadovams" pateiktus būdus, sužadinti darbuotojų įsitraukimą ir motyvaciją taps daug paprasčiau.

