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Geroji ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Lietuvoje patirtis. - Vilnius, 2013. - 1 CD
Didysis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas. Tomai 1; 2 – Juozas Križinauskas, Stasys Smagurauskas. - 2006.
Šiame vokiečių - lietuvių kalbų žodyne pateikiama pagrindinė dabartinės vokiečių kalbos leksika, įvairūs mokslo ir technikos
terminai, vartojami populiariojoje mokslinėje literatūroje ir periodinėje spaudoje. Žodyno vartotojas ras čia nemažai frazeologizmų,
patarlių ir priežodžių, šnekamosios kalbos bei pasenusių žodžių, dialektizmų, sutinkamų vokiečių kalba rašančių rašytojų kūriniuose;
neologizmų, pasitaikančių šių dienų publikacijose ir periodikoje. Pateikiami iliustraciniai pavyzdžiai padės geriau suprasti reikšmes,
jo vartoseną. Naudojantis žodynu, galima skaityti grožinę literatūrą, publicistinę ir populiariąją mokslinę literatūrą.
Tai pats naujausias ir išsamiausias vokiečių - lietuvių kalbų žodynas išleistas Lietuvoje.
Valstybės atkūrimas. Sudarė Romualdas Ozolas ir Birutė Valionytė. - Vilnius, 2013.
Knygoje – per 30 straipsnių. Joje pasakojama ir apie kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Baltarusijos – kelionę į
nepriklausomybę.
Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo. Andrius Narbekovas, Birutė Obelenienė, Jonas Juškevičius, Kazimieras Meilius,
Angelija Valančiūtė, Palmira Rudalevičienė, Danielius Serapinas, Daiva Bartkevičienė. - Kaunas, 2012.
Mokslinėje monografijoje nagrinėjama žmogaus iki gimimo problematika medicininiu, etiniu ir teisiniu aspektais. Remiantis
naujausiais moksliniais tyrimais atskleidžiama embriono genetika, vaiko prenatalinė raida, moters organizmo pokyčiai nėštumo metu
ir nėštumo nutraukimo įtaka moters psichinei sveikatai.
Kelias į sėkmę [Vaizdo įrašas] / filmą kūrė Vaidotas Reivytis, Vytautas Toleikis, Jelizaveta Tumlovskaja. - Vilnius, 2013. - 1
vaizdo diskas (DVD - (Į pagalbą mokyklai)).
Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos patirtis / Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.
Žodis iš Tolminkiemio / [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija. - Vilnius, 2013.
Metodinis leidinys apie K. Donelaičio kūrybą. Apie Kristijoną Donelaitį – apie jo kūrybos poveikį, apie mėginimą suprasti „Metus“
– pasakoja mokiniai, mokytojai, mokslininkai, rašytojai. Knyga visų pirma skiriama mokytojams lituanistams, mokiniams.

Kūrybiškumas pradinėje mokykloje. Russell Jones, Dominic Wyse. - Vilnius, 2013.
Tai pagrindinė knyga studijuojantiems ir jau dirbantiems pradinių klasių mokytojams, siekiantiems tobulinti savo, kaip mokytojo,
profesines kompetencijas.
Knyga apie mokinių kūrybiškumą. Dominic Wyse, Pam Dowson. - Vilnius, 2013.
Šioje knygoje pateikiami metodai ir idėjos, padedantys ugdyti mokinių kūrybiškumą. Joje atskleidžiama, kaip kūrybiška veikla gali
puošti Jūsų klasės mokinių veiklą.
Melo ekonomika. Aušra Maldeikienė. - Vilnius, 2014.
Knygos autorė daktarė Aušra Maldeikienė – Lietuvoje puikiai žinoma ekonomistė, publicistė, ekonomikos dėstytoja ir mokytoja.
Autorė yra aktyvi Lietuvos ir pasaulio ekonomikos įvykių komentatorė, parašiusi ir išvertusi ne vieną knygą ir ekonomikos vadovėlį.
Tačiau svarbiausia Aušra Maldeikienė kalba tiesiai – be pagražinimų ir užuolankų, atvirai ir ryžtingai.
Didysis rusų-lietuvių kalbų žodynas. [žodyno antrąjį leidimą papildė ir parengė Ona Aleknavičienė, Jadvyga Kardelytė, Despina
Midvikienė, Liudmila Marija Sidarienė]. - [2-oji patais. ir papild. laida]. - Vilnius, 2011.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras leidžia naują dvitomį Didįjį rusų-lietuvių kalbų žodyną. Į žodyną sudėti dabartinės rusų
kalbos žodžiai, pateikiama daug šnekamosios leksikos, žodžių junginių, iliustruojančių žodžių reikšmes, frazeologizmų ir idiomų.
Naudojantis šiuo žodynu galima skaityti grožinę, populiariąją mokslinę literatūrą ir periodiką. Leidinys skiriamas ir specialistams, ir
kalbų besimokantiems moksleiviams, studentams. Žodyne pateikta apie 360 000 žodžių. Vieno tomo apimtis ~ 1500 puslapių.
Vilniaus knygų mugėje bus pristatytas pirmasis didžiojo žodyno tomas.
Estetikos enciklopedija. Sudarytojas, rengėjas ir mokslinis redaktorius Juozas Mureika. – Vilnius, 2010.
Estetikos enciklopedijoje aprašomos meno teorijų interpretacijos, meno filosofija, dizainas, gyvenimo menas, meninės veiklos, meno
ir kitų kultūros sandų santykiai, meninio ir estetinio suvokimo sankirtos, estetikos istorija ir estetikos kryptys, tyrimo metodai bei
teorijos, jų santykis su kitais mokslais. Greta to siekiama apimti tautų, epochų ir istorinių periodų estetikos istoriją bei pagrindinę jų
problematiką. Enciklopedijoje skelbiami straipsniai yra su nuorodomis į literatūros šaltinius, iš kurių skaitytojas galės gauti platesnę
informaciją rūpimu klausimu.
Švietimo problemos analizė. 2013 m. Nr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.
Švietimo problemos analizė – Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių
specialistams ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Švietimo problemos analizės
leidiniuose pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Trumpoje politikos problemos
apžvalgoje, remiantis įvairių tyrimų rezultatais, kiekybinių ir kokybinių duomenų analize, įvairiais literatūros šaltiniais, aptariamos
problemos sprendimo galimybės arba pateikiamos rekomendacijos.
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