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Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių salėje knygų „1940. Paskutinė 

Lietuvos vasara“ ir „#fainiausiapasaulymočiutė“ pristatymas. Dalyvauja knygų autoriai Norbertas 

Černiauskas ir Živilė Kropaitė-Basiulė. 

Norbertas Černiauskas – istorikas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Mokslo studijų „Socialiniai 

pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais“ (2016) ir „Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, 

žmonės“ (2018) bendraautorius. 2019 m. išleido knygą vaikams „Apie šaulius, riterius ir 

drakonus Lietuvoje“. 

„1940. Paskutinė Lietuvos vasara“. 1940 m. birželį Lietuvos žmonės planavo derlių, atostogas, 

išleistuves ir projektavo savo ateitį. Vasaros savaitgaliai buvo numatyti gegužinėms, 

ekskursijoms, įvairiausių organizacijų suvažiavimams, sportui, poilsiui ir, žinoma, žemės ūkio 

darbams. Vyriausybė taip pat nesnaudė – patvirtino didžiausią metinį biudžetą ir palaimino 

šalies elektrifikacijos bei susisiekimo gerinimo planus. Bažnyčia su nerimu laukė didžiausios 

planuojamos reformos – civilinės santuokos įteisinimo. Visa Lietuva jaukinosi išsvajotąjį Vilnių ir 

Vilniją. Darbais, idėjomis ir gandais kunkuliuojanti šalis jau buvo kiek apsipratusi su aplinkui 

Europoje vykstančiu karu. Nepaisant to, prie radijo imtuvų, dienraščių puslapių ar pieninių vyrai 

pasipypkiuodami aptarinėjo vokiečių žygį Paryžiaus link. Kaip pasisuks karo švytuoklė? Ar 

rekordiškai speiguotą žiemą iškentusioje Lietuvoje sužydės sodai? Kokia bus vasara? 

Ši dokumentinė knyga – 1940-ųjų birželio dviejų savaičių kaleidoskopas, įsukantis į to meto 

Lietuvos ir jos žmonių realijas. 

2021 METŲ KNYGOS rinkimų publicistikos ir dokumentikos knygų kategorijos nugalėtoja. 

Živilė Kropaitė-Basiulė – žurnalistė, radijo ir televizijos laidų vedėja, diskusijų moderatorė. 

„#fainiausiapasaulymočiutė“: anūkė klausia apie karus ir sąžinę. Kaip išgyventi karą, okupaciją, 

tardymus, lagerį ir tremtį? Kaip neišduoti bendražygių, Tėvynės ir kaip atsitiesti? Savo Močiutės 

partizanų ryšininkės, politinės kalinės ir tremtinės Onos Butrimaitės-Laurinienės istoriją pasakoja 

iš nepriklausomoje Lietuvoje išaugusio žmogaus perspektyvos. 

Daugybė Živilės sekėjų socialiniuose tinkluose nekantriai laukia įrašų, kuriuose kalbėdama su 

anūke Močiutė demonstruoja pavydėtiną išmintį ir humoro jausmą. Aukštaitiškai užrašyti 

trumpi dialogai knygoje tampa atsvara dramatiškai susiklosčiusiam Močiutės gyvenimui: anksti 

neteko tėvo, sovietai išvarė iš namų, broliai išėjo į partizanus ir vienas po kito žuvo. Dėl ryšių su 

partizanais Ona Butrimaitė buvo suimta, kalinta ir ištremta. 

Iki malonaus 

https://www.facebook.com/hashtag/fainiausiapasaulymo%C4%8Diut%C4%97?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq6eW5JvxgkB8S6doOTG1gAoQhSso8n3UpUzLbyaWO8Yz6NKMsL2M7arHioAiUUIaku5Zr8CmOJFSSuKV-cnwCvZtJQ5fkG43qOW0Pb9SQT1BFBzDqPd_j6Zo_yY6W85U&__tn__=q

