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1. Agnis ; Labadien ; Šringara-rasa ; Noras mėgautis šešiais skoniais. Saldumas ; Rūgštumas ; 

Aštrumas ; Aitrumas ; Kartumas ; Sūrumas ; Kosmėja ; Greitasis traukinys čia nesustoja ; Ko : 

[eilėraščiai] / Rasa Ercmonienė-Varnė ; autorės asmeninio archyvo nuotrauka ; Dangirutės 

Maleckienės iliustracija. - Iliustr. - Rubrika: Kūryba 

2. „Akyse ţalčiai.“ ; Urbanistinis : [eilėraščiai] / Rasa Varnė // Pašvaistė. – ISSN 2029-1817. – 2019, Nr. 

4, p. 26. 
3. Ar jūsų mokykloje yra teatrinis ugdymas? Spėk į traukinį! / [parengė] Rasa 

Ercmonienė-Varnė Lietuvos teatro pedagogus vienijanti asociacija "Meno formos" 

surengė konferenciją "Kultūrinio ugdymo būtinybė ir galimybės: aktualios jungtys": 

dalyvių pasisakymai. 

4. Balsupių sodybos paslaptis : šiuolaikinė pjesė vaikams ir jaunimui apie knygnešių laikus ir 

dingusį Nepriklausomybės aktą / Rasa Ercmonienė-Varnienė. - Vilnius : Lietuvos liaudies 

kultūros centras, 2004 ([Vilnius] : S. Ratkevičiaus firma). - 55, [1] p. - Tiraţas 300 egz. - ISBN 

9986-529-47-6 

5. Diskusija apie kultūrinį ugdymą / Rasa Ercmonienė-Varnė. - Portr., iliustr. 

2014 m. gruodţio 8 d. Lietuvos edukologijos uuniversitete surengta konferencija "Kultūrinio 

ugdymo būtinybė ir galimybės: aktualios jungtys", kurią organizavo LR Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos edukologijos 

universitetas, asociacija "Meno formos" ir Ateities visuomenės institutas. Pranešimą skaitė LEU 

rektorius akad. A. Gaiţutis. 

6. Hermis lenkiasi Melpomenei : Vaikų teatrų festivalis Šveicarijoje : [pokalbis su festivalio 

iniciatore bei organizatore Doris Janser, organizacinio komiteto prezidentu Peteriu Heinigeriu ir 

festivalio globėja Katrin Janser / uţrašė] Rasa Ercmonienė-Varnė. - Iliustr. 

7. Integruota meninio ugdymo bendroji programa : projektas ir metodinės rekomendacijos : dailė, 

muzika, šokis, teatras / [parengė B. Banevičiūtė, R. Buividavičienė, R. Ercmonienė-Varnienė, 

L. Navickienė, I. Staknienė, K. Ţebrauskaitė]. - 2007. - (Pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos). - Skelbinys turi puslapių formatą: 64 p.: iliustr. - ISBN 978-9986-03-615-9 

(klaidingas) 

Prieiga per LNB kompiuterinį tinklą: 

http://eia.libis.lt/isteklius.php?url=http://www.pedagogika.lt/get_file.php?file=bUdPWDJtekVt 

NnRvbFpXbmxLbVVxNTVvYUtOa3FYR2J5SkxLb0cybWFkS1dvSmFUYXRiSHFXekphVi 

UyQmFuNU5qbDZhYmoyQ2ZuYUhMejUlMkJkbUtXYmxKU3JsOHBxekp5bGFNdVdvNX 

BobFpxWm9tbWNsWjZkYVptVG4yaHNZR3ZWeUpocXluQ2VuWUtjMUpTa21wZG5tNTZ 

yY0tXVnFIS3NsY1NZWm1WZ201UElvNWZMY2RXY21wN1RhWkdiVW1CZnkxbHhuV0 

NybjJiSzA1YWNacGh2b01odll3JTNEJTNE 

8. Integruota meninio ugdymo bendroji programa (projektas) ir metodinės rekomendacijos : 

dailė, muzika, šokis, teatras / [parengė B. Banevičiūtė, R. Buividavičienė, R. 

Ercmonienė-Varnienė, L. Navickienė, I. Staknienė, K. Ţebrauskaitė]. Integruoto technologijų 

kurso bendroji programa ir metodinės rekomendacijos / [rengė K. Bakutis, E. Gedmantienė, G. 

Kruopienė, M. Palšauskas, V. Račkauskas, G. Radzevičienė]. - Vilnius : Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2007 (Vilnius : Sapnų sala). - 64, 

51, [1] p. - (Pagrindinio ugdymo bendrosios programos). - Antr. iš virš. - Tiraţas 1500 egz. - 

ISBN 978-9986-03-615-9 

9. Išsaugoti maţą ir baltą ; bp ; savaitgalis be kritulių : [eilėraščiai] / Rasa Ercmonienė-Varnienė ; 

[su prierašu apie autorę]. - Portr. 

http://www.pedagogika.lt/get_file.php?file=bUdPWDJtekVt
http://www.pedagogika.lt/get_file.php?file=bUdPWDJtekVt


10. Lietuvos teatro edukologų veiklos perspektyvos : asociacija "Meno formos" / Rasa 



 

Ercmonienė-Varnė. - Iliustr.Ugdymo plėtotės centre vyko Teatro pedagogų asociacijos "Meno 

formos" nacionalinė praktinė konferencija "Teatro pedagogika Lietuvoje: aktualijos ir 

perspektyvos" 

11. Mokyklinis teatras: patirtis, problemos, perspektyvos : straipsnių rinkinys / Klaipėdos 

universitetas ; sudarė Jūratė Grigaitienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 

(Klaipėda : KU l-kla). - 139, [1] p. : diagr. - Santr. angl. - Tiraţas 90 egz. - ISBN 

978-9955-18-206-1 

12. Ne ponui KONKURSUI, ne karaliui PROCESUI / Rasa Ercmonienė-Varnienė 

Apie teatrą, kuris turėtų būti skirtas ne konkursams o sielos dţiaugsmui. 

13. Paauglių pagarbos jausmo ugdymas teatro pratybomis: sociokultūrinės tolerancijos lyginamasis 

tyrimas / Rasa Ercmonienė-Varnė ; [su prierašu apie autorę]. - Diagr., lent., schem. - Santr. 

angl. 

14. Paauglių tolerancijos ugdymo teatro pratybomis modelis / Rasa Ercmonienė-Varnė. - Schem. - 

Santr. angl. 

15. para ; nesusikalbėjimas ; ne apie perlus ; būti laumţirgiu ; koridoriuj dţiūsta skėčiai ; instrumentuotė : 

[eilėraščiai] / Rasa Ercmonienė-Varnė. – Portr. // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2018, Nr. 3, 

p. 44-45. 
16. pasilikti ; sėdėjimas ąsotyje : [eilėraščiai] / Rasa varna-Rasa Varnienė ; [su prierašu apie 

autorę]. - Portr. 

17. Praktinės reţisūros abėcėlė : knyga vaikų dramos būrelio vadovui ir dramos mokytojui / [Rasa 

Ercmonienė ; dailininkė Audronė Ercmonaitė]. - Vilnius : Naujoji Rosma, 2001 (Vilnius : 

Vilspa). - 268 p. : iliustr. - Aut. nurodyta virš. - Tiraţas [3000] egz. - ISBN 9955-06-032-8 (įr.) 

18. Projektas su JAV lietuviais / Rasa Ercmonienė-Varnienė 

Apie projekto, skirto lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimo 

100-osioms metinėms, įgyvendinimą 

19. Refleksija teatro pamokoje : [pasisakymai]. - Iliustr. 

Teatro pedagogų asociacija "Meno formos" Lietuvos edukologijos universitete surengė 

praktinę konferenciją "Refleksija teatro pamokoje: menas ir mokymosi proceso būtinybė" 

20. Teatro vieta ugdymo procese / Rasa Ercmonienė-Varnienė. - Lentelės. - Santr. angl. 

21. Totemai : [eilėraščiai] / Rasa Varnė. – Kaunas : Kauko laiptai, 2020. – 90, [3] p. ; 22 cm Tiraţas 

300 egz. ISBN 978-609-8092-93-6 

22. Skirtingi : eilėraščiai / [sudarytojas Vytautas Kaziela]. – Utena : Kamonada, 2021. – 149, [1] p. ; 

20 cm Aut.: Ona Marija Dy Urbšytė, Algis Jakštas, Justas Jasėnas, Regina Katinaitė-

Lumpickienė, Vytautas Kaziela, Rita Makselytė, Rasa Milerytė, Rima Petrilevičienė, Darius 

Rekis, Česlovas Skarţinskas, Rasa Varnė, Tomas Vyšniauskas. – Tiraţas 300 egz. ISBN 978-

609-8011-78-4 (ištaisytas). – ISBN 979-609-8011-78-4 (klaidingas) 
23. Universalus pagalbininkas - teatras : ţaidimai, pratimai, improvizacijos, teatro pamokos 

dalyvių nuotaika / Rasa Ercmonienė-Varnė. - Nuotr. 

24. Žymėta kalba ; kasdienės natos ; bp ; ta meilė ; po to ; išsaugoti maţą ir baltą ; Maţa istorija ; 

Lygiadienio haiku ; draugės ; pasilikti ; Lapkritis : [eilėraščiai] / Rasa Ercmonienė-Varnė. - 

Iliustr. 


