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Sužinok savo IQ/ Eysenck H.J. – Vilnius : VIA RESCTA, 2001- 155p. – (Praktiškoji psichologija)
Populiariausi pasaulyje intelekto testai, skirti plačiam skaitytojų ratui. Testai standartizuoti jauniems suaugusiems Lietuvos
gyventojams. Knygos pabaigoje pateikiami brėžiniai, padėsiantys skaitytojams surinktus taškus paversti IQ balais
Ar verksiu rytoj?/ Susan M. Stanford-Rue. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2010. - 184 p.
Tai jaudinantis S.Stenford pasakojimas apie pačios išgyventą dramą dėl aborto. Ji atskleidžia pagrindinius konfliktus, baimę ir
sumaištį, lėmusius tokį sprendimą. Autorė, būdama psichologė, atvirai aptaria aborto jai sukeltas žiaurias kančias, mintis ir jausmus,
sukėlusius depresiją ir bemaž privedusius prie savižudybės. Asmenine drama atskleidžia moterų, pavėluotai suvokusių, kad naikina
gyvybę, sielvartą. Šis iškalbingas liudijimas padės iš poabortinės traumos besivaduojančioms moterims rasti geriausią sprendimą, kaip
įveikti šią dvasinę krizę.
Naujas praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas/ Leif-Runar Forsth. – Vilnius: Eugrimas, 2014. 216 p.
Šios knygos tikslas – išmokyti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti savo paties vidines proto
galias. „Naujas praktinis mąstymas“ – tai knyga žmogui , norinčiam ugdyti savo kūrybingumą ir gerai įveikti kasdienines problemas ir
užduotis.
8-asis įprotis: tobulybės link/ Stephen Covey. – Vilnius: Alma litera, 2007. – 307 p.
Daug žmonių jaučiasi nusivylę, sužlugdyti ir neįvertinti, mažai arba visai nesupranta savo pašaukimo ar išskirtinio naudingumo. „8asis įprotis“ yra atsakymas į žmonijos pašaukimo paieškas, į sielos troškimą būti didinga ir siekti geresnių rezultatų. Gili, dėmesį
prikaustanti ir stulbinančiai laiku parašyta knyga apie naująjį mąstymo lygįpraskina kelią ir leidžia prisibelsti iki neriboto Žinių
amžiaus vertės kūrimo pažado.
Vadovavimo psichologija/ J. Kasiulis, V. Barvydienė. – Kaunas: Technologija, 2004. – 327p.
Šios knygos tikslas – suteikti būsimiems vadovams specialių psichologinių žinių, padedančių sėkmingai realizuoti save sudėtingoje
vadovo veikloje.

Rakštys biure: 48 žmonių tipai, kurių neabejotinai turite vengti darbe / A. Holmes, D. Wilson. – Vilnius: Alma litera, 2006. –
210 p.
Darbas yra vengtinas bet kokia kaina, nebent esate žmogus, kuriam sunku praleisti poilsio dienas nepagalvojus apie darbą. Ši knyga
suteiks jums galimybę palengvinti kelionę įsitraukiant į tautą apėmusį visuotinį pamišimą – rakščių žymėjimą. Nuo Kritiko iki
Cekavos Zosės ir nuo Kaimo idioto iki Balandėlių – jūs valandų valandas galėsite linksmintis, sėdint aplink žmonėms, kurie nieko
nepastebės.
Darbo paieškos vadovas. – Vilnius: Švietimo mainų paramos fondas, 2012. – 40 p.
Baigėte mokyklą ar universitetą, nebematote augimo perspektyvų dabartiniame darbe, o gal įmonėje vykstantys pokyčiai paskatino jus
pasinerti į darbo paieškos verpetą? Tuomet ši knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieška – pirmoji jūsų gyvenime, sužinosite
daug dalykų, kurie jums pravers rengiant gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką bei ruošiantis pokalbiui dėl darbo. Na, o jei jau
turite patirties šioje srityje, tip pat rasite naudingos informacijos arba bent jau galėsite sau pasakyti, kad viską atliekate gerai ir tik
laiko klausimas, kada gausite norimą darbą.
Mano karjeros kelias: Edukacinis žaidimas. – 2015. - Žaidimo trukmė: 60 min. žaisti ir 30 min. aptarti. Žaidėjų skaičius: 4
žmonės.
Stalo žaidimas „Mano karjeros kelias“ sukurtas taip, kad žaidėjai lavintų sugebėjimus priimti karjeros sprendimus, plėtotų strateginį ir
kritinį mąstymą. Žaidimo metu supažindinama su įvairiais karjeros vystymo etapais, galima stebėti ne tik savo, bet ir kitų žaidėjų
karjeros kelią. Žaidimui pasibaigus, prasideda diskusija – aptariama žaidimo eiga, dalinamasi įspūdžiais.
Ateities mokykla šiandien. – Vilnius: Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas , 2013. –
54 p. + CD.
Šis leidinys – ko, kaip ir kodėl mokosi vaikai ir kuo šiandien gyvena mokykla. Jis skirtas mokyklų bendruomenėms, bet labiausiai –
tėvams. Žinodami, kas vyksta švietime – kokie projektai, kokios naujovės įgyvendinamos, - tėvai gali tapti aktyviais mokuklų
pagalbininkais ugdant vaikus, kuriant jiems geriausią, saugią, palankią mokymosi aplinką.
Lyderystės ištakos: Saviorganizacijos ir etikos sąsajos / D. Griffin. – Kaunas: Vitae Litera, 2011. 200 p.
Knygoje „Lyderystės ištakos“ nuodugniai nagrinėjamas kultūros, besimokančios organizacijos, gyvųjų sistemų ir sudėtingų
adaptyviųjų sistemų teorijų poveikis lyderystei. Leidinyje pateikiama informacija bei idėjos bus naudingos gerinant švietimo kokybę
bei skatins lyderių augimą.
Bibliotekos veiklos vertinimo ABC: Mokomoji knyga / J. Rudžionienė. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – 79 p.
Mokomojoje knygoje siekiama pateikti žinių apie bibliotekos veiklos vertinimą kaip vadybos priemonę ir suformuoti pagrindus,
būtinus praktinei šios srities veiklai. Ši knyga skiriama komunikacijos ir informacijos studijų krypties studentams bei visų tipų
bibliotekų ir kitų informacijos institucijų vadovams ir specialistams.
Sprendimų valdymas: Kaip rasti geriausius sprendimus jūsų verslui /J. Frank Yates. – Kaunas: Smaltijos leidykla, 2004. –
224 p.
Knygoje pateikiamos specifinės rekomendacijos, kuriomis nesunkiai gali vadovautis bet kuris vadovas, siekiantis nuolatos tobulinti
savo sprendimų valdymo veiksmingumą.

Drukerio mokymo pagrindai: Tai, kas geriausia iš Piterio Drukerio svarbiausių veikalų apie vadybą /P. F. Drucker. – Vilnius:
Rgrupė, 2009. - 329 p.
Ši knyga yra išversta į lietuvių kalbą ir išleista įgyvendinant projektą „Lyderių laikas“. Knyga skirta Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų bendruomenių nariams bei savivaldybių švietimo skyrių specialistams. Knygoje pateikiama informacija bei idėjos bus
naudingos gerinant švietimo kokybę bei skatins lyderių augimą.
Vadyba ne tik vadovams : Metodinės pastabos / sudarytoja V. Lukošiūnienė. – Vilnius: Mintis, 2008. - 178 p.
Knyga „Vadyba ne tik vadovams“ yra projekto „Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų administracinio personalo
mokymas, siekiant padidinti vadybos, užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo kompetenciją“ rezultatas. Leidinys skiriamas
administracinio personalo darbuotojams, siekiantiems tobulinti vadybos įgūdžius. Leidinys parengtas pagal vienuolika vadybos
mokymų temų, kurias projekto metu nagrinėjo vadybos mokymų dalyviai.
Viešoji politika: politikos analizės teorijos ir praktikos įvadas / W. Partson. – Vilnius: Eugrimas, 2001. – 607 p.
Knygoje pateikiama ne tik politinio proceso, bet ir analitinių metodų bei žinių naudojimo politiniame procese analizė. KNYGA BUS
NAUDINGA NE TIK POLITIKOS TEORETIKAMS, BET IR POLITIKOS PRAKTIKAMS – VISIEMS, BESIDOMINANTIEMS ŠIA SVARBIA
ŽMONIŠKOS VEIKLOS SRITIMI.

Organizacinės elgsenos pagrindai / S. P. Robbins. – Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2003. – 376 p.
Knygoje pateikiamas trijų lygių organizacinės elgsenos analizės modelis: individas, grupė, sistema. Nagrinėjami aktualūs
globalizacijos, darbo jėgos įvairovės ir organizacinės etikos klausimai, aprašyti realūs tyrimai ir praktinis organizacinės elgsenos
taikymas. Pateikti kritiniai teorijų ir praktikos vertinimai įgalins studentus, vadybininkus ir vadovus naujai pažvelgti į organizacinės
problemas, geriau suvokti ir tinkamai aiškinti žmonių organizacinę elgseną.
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