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Išminties kelilas / Vasilijus Lenskis - Klaipėda, 2014, 110 p.
Lao Czi ir Don Men – tai du patriarchai, atradę save laiko tėkmėje. Tokia branda pasiekiama tik Kelyje. Nors Lao Czi ir Don Men
priklauso skirtingoms epochoms, Dao tėkmėje jie sulydė laiką į vieną tašką.
Šis taškas – tai akimirka, kada Žmogaus neuronų sistema, nepriklausomai nuo laiko ir vietos, nuo aplinkos ir priemonių, pasiekia tą
pačią kokybę. Šis taškas tampa ir būties veidrodžiu, ir jos esme. Sąmonė, žiūrėdama į šį veidrodį, neišsenkančioje būties įvairovėje
įžvelgia savo pačios paprastumą.
Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis / CD - Vilnius, 2014.
Žodynėlis skirtas viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams, kurčiųjų šeimų ir kitiems visuomenės nariams, norintiems
savarankiškai mokytis lietuvių gestų kalbos. Tai tęstinis leidinys, kuriame pateikiamos vis kitų temų frazės.
Demokratija ir ugdymas / John Dewey - Klaipėda, 2014, 255 p.
Šioje knygoje demokratijos raida siejama su eksperimentiniais mokslo metodais, biologijos mokslo evoliucijos idėjomis bei pramonės
pažanga, siekiama atskleisti demokratijos pokyčius ir ugdymo metodų raidą. Švietimo būtinybę apsprendžia tokie svarbiausi ir
neišvengiami faktai, kad kiekvienas socialinės grupės narys gimsta ir miršta. Viena vertus, grupės naujai gimusių narių – vienintelių jos
būsimų atstovų – nebrandumas skiriasi nuo suaugusiųjų jos narių, turinčių žinių ir perėmusių grupės papročius, brandos. Kita vertus,
būtina, jog fiziškai išliktų ne tik pakankamas tokių nesubrendusių narių grupėje skaičius, bet ir kad jie sužinotų subrendusiųjų narių
interesus, tikslus, perimtų informaciją, įgūdžius bei išmoktų praktiškai veikti, nes be to grupė liausis gyventi taip, kaip jai būdinga. Net
laukinėse gentyse nesubrendusieji nariai savarankiškai nesugebėtų padaryti to, ką geba suaugusieji. Vystantis civilizacijai, atotrūkis tarp
nesubrendusių visuomenės narių pradinių gebėjimų ir vyresnių jos narių sukurtų normų ir papročių didėja. Vien fizinės brandos ir
būtiniausių gebėjimų išgyventi nepakaks grupės gyvenimui reprodukuoti. Būtinos sąmoningos, apgalvotos pastangos. Gimusios
būtybės, ne tik nieko nežinančios apie socialinės grupės tikslus bei įpročius, bet ir jais nesidominčios, turi juos sužinoti ir imti aktyviai
jais domėtis. Švietimas, tik švietimas užpildo šią spragą.
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