Sveika gyvensena: literatūros sąrašas
Žmogus iš prigimties turi būti sveikas ir laimingas, o ligos tik išimtis, kurios galima išvengti
taikant teisingą gyvenimo būdą. Vydūnas
Lietuvoje 2013 metai paskelbti Sveikatingumo metais.
Didinant visuomenės informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną,
profilaktines programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklas Lietuvos medicinos
biblioteka siūlo visus besidominčius sveika gyvensena, ligų profilaktika naudotis bibliotekoje
sukauptais informacijos šaltiniais: knygomis, žurnalais, elektroninėmis duomenų bazėmis.
Siekiame, kad požiūris į sveikatą keistųsi, kad savo gyvenimo kokybe domėtumėmės šiandien,
o ne tada kai apninka liga, ir tokiu būdu išliktume sveiki ir kūrybingi iki gilios senatvės.
Literatūros sąrašą sudaro įvairios knygos, straipsniai, elektroniniai ištekliai sveikos
gyvensenos tema. Sąrašas išdėstytas abėcėlės tvarka pagal kalbas, žemiau paaiškintos šalia
įrašų esančios ženklų reikšmės. Visus šiuos šaltinius ir dar daugiau galite rasti ir užsisakyti
Lietuvos medicinos bibliotekos el. kataloge.
Sveikos gyvensenos svetainės:
ES Komisijos portalas „Sveikata-ES“
Pasaulio sveikatos organizacija
MedlinePlus – informacija pacientams, jų šeimoms ir draugams apie ligas, sveikatą ir pan.

knyga
straipsnis
rankraščiai
elektroniniai ištekliai

Lietuvių kalba
Akmenys išvalo kūną ir sielą : akmenų terapija, sukurta indėnų, vis plačiau taikoma stresų nualintam
organizmui atgaivinti : [pokalbis su Vilniaus grožio salono "Eslauda" masažuotoja Ramune Markevičiene /
kalbėjosi ] Giedrė Budvytienė // Kauno diena. - 2005, vas. 23, p. 15.
Aktyvi gyvensena, KMI* ir sveikata : [pasakoja prof. Limas Kupčinskas ir doc. Rimvydas Šlapikas /
užrašė] Danguolė Andrijauskaitė // Sveikas žmogus. - 2005, Nr. 11, p. 36-37.

Auklėtojo vaidmuo, ugdant vaikų sveiką gyvenseną / L. Klimienė // Vaikų sveikatos ugdymas. - P. 6465.
Bendraamžių švietimas - vienas iš būdų skatinti sveiką jaunų žmonių gyvenseną : informacinis leidinys
/ [Elvyra Giedraitienė, Audronė Meiraitė, Inga Aksamitauskaitė]. - [Vilnius, 2005. - 30 p. - ISBN 9986-639-271
Biologinis laikrodis : gyvenimas pagal gamtos ritmus : sveikos gyvensenos programa kiekvienai dienai ir
visiems metams / Karl J. Pflugbeil. - Vilnius, 1998. - 193, [1] p. - (Gyvenkime sveikai)
Būkime visada jauni : puikus vadovas tiems, kurie nori atitolinti senatvę, ilgai išlikti jaunatviški ir
energingi / Jean Carper. - Vilnius, 2000. - 335 p. - ISBN 9986-02-938-4
Būti sveikiems - su gydytojų patarimais : kardiologų konferencija "Gyvensena, mityba ir maisto papildai:
geros žinios, blogos žinios" / Jurgita Lukienė // Ave Vita. - 2006, geg. 5, p. 1, 2.
Cukrinis diabetas ir gyvensenos keitimas / Leonas Valius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. 2004, t. 8, Nr. 2, p. 146-151.
Darbas ir grožis / Barbara Jaroševska. - Vilnius, 1991. - 127, [1] p. - ISBN 5-420-00869-6
Darbuotojų sveikatinimo programa Palangos reabilitacijos ligoninėje : [tezės] / Vilma Levinger //
Sveikatą stiprinanti ligoninė: sveikas darbuotojas – saugus pacientas. - P. 104.
Daržovių, vaisių ir uogų svarba žmogui / Juozas Vasiliauskas. - Vilnius, 1985. - 55, [1] p.
Dėl sveikos gyvensenos plėtros Lietuvoje / Vytautas Kriauza // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.
- 2003, t. 7, Nr. 4, p. 293.
Diena be tabletės / Žanna Jankovskaja. - Kaunas, 2001. - 32 p. - ISBN 9955-9388-0-3
Dietos ir sveikata: keletas populiariausių pasaulio dietų // Gydymo menas. - 2007, Nr. 3, p. 105-106.
Du kraštutinumai specialisto akimis / Laisvūnė Petkevičienė // Šeimininkė. - 2002, rugpj. 21, p. 6.
Ekologiškas maistas - lengviausias kelias į sveiką gyvenimą / Milda Urbonaitė // Sveikas žmogus. - 2010,
Nr. 9, p. 58-59.
Energijos ir sveikatos užteks dar šimtui metų / Viltė Ramoškaitė // Sveikas žmogus. - 2009, Nr. 3, p. 2021.
Fitonika : menas gyventi / Marilyn Diamond ir Donald Burton Schnell. - Vilnius, 1999. - 327 p. - ISBN
9986-856-37-X
Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikatai sveikos gyvensenos darželiuose / Nijolė Dailidienė, Vida
Juškelienė. - Vilnius, 2000. - 40 p.
Fizinio pajėgumo testas ir sveiko gyvenimo įpročių formavimas : metodinis leidinys / parengė D.
Baubinienė, E. Švedas. - Vilnius, 1995. - 76 p. - ISBN 9986-574-06-4
Forume ištartas "STOP" nesveikai gyvensenai / parengė Ieva Adomaitytė // Lietuvos sveikata. - 2006,
gruod. 14-20 (Nr. 50), p. 13.
Gera sveikata : papildomas ir alternatyvusis gydymas : Marshall sveikatos vadovas / Peter Albright. Vilnius, 1998. - 176 p. - ISBN 9986-02-546-X
Gydytojų vaidmuo ugdant sveikos gyvensenos principus // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. T. 15, Nr. 3 (2011), p. 246-248.
Gydomosios, lieknėjimo, sveikatos dietos / Mindaugas Papečkys. - Vilnius, 2004. - 176 p. - ISBN 9986578-23-X
Gyvenimas ant nervų statinės, arba kaip išlikti žvaliam ir lieknam / Ramutė Pečeliūnienė // Farmacija ir
laikas. - 2007, Nr. 2, p. 116-117.
Gyvenimo būdas sergant hipertenzija : [pasakoja gyd. Mindaugas Rubikas] / parengė Inga Markūnaitė //
Sveikas žmogus. - 2007, Nr. 2, p. 66-67.
Gyvenkime sveikai / Algimantas Kudaba. - Vilnius, 1978. - 28 p.
Gyvenkime sveikai / R. Liaugminienė, K. Kamantauskas, K. Puodžiūnas. - Akademija, 2001. - 55 p.
Gyvenkite sveikai : (žodžiai į sielą) / Petras Klusas. - Utena, 2002. - 323, [1] p. - ISBN 9955-513-33-0
Grūdinimasis - nekainuojantys vaistai? : [gyd. Daivos Berškienės pasakojimas / užrašė] Milda Armonaitė
// Sveika šeima. - 2004, liep. 15-21 (Nr. 28), p. 3.
Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija tema
"Sveikata ir ilgaamžiškumas" : programa ir konferencijos medžiaga [2010, Klaipėda] / Klaipėdos universitetas.
Sveikatos mokslų fakultetas. - Klaipėda, 2010. - 144 p. - ISBN 978-9955-18-498-0
2

Jei norite ilgiau ir sveikiau gyventi : [pasakoja Kauno Kalniečių poliklinikos Pirminės asmens sveikatos
priežiūros klinikos vadovė Virginija Lukšienė ir Kauno Senamiesčio šeimos klinikos bendrosios praktikos gyd.
Rasa Masaitienė] // Sveikatos ABC. - 2007, Nr. 1, p. 24-25.
Judėjimas, kvėpavimas, psichofizinė treniruotė / K. Dineika. - Vilnius, 1984. - 158 p. - (Žmogus ir
sveikata)
Ką valgo sveikuoliai? : metodinė priemonė / Birutė Varanauskienė. - Akademija (Kauno raj.), 2002. - 62,
[1] p.
Kaip ilgai gyventi ir nepasenti / Kornelija Mačiulienė // Ekstra sveikata. - 2006, Nr. 12, p. 32-33.
Kaip padėti stresų išvargintam organizmui? / parengė Gintaras Kašėta // Šeimos sveikata. - 2003, Nr.1,
p. 44.
Kaip priderinti diabeto gydymą prie gyvensenos / Leonas Valius // Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas. - T. 9, Nr. 12 (2005), p. 866-870.
Kaip sveikai gyventi / Jurgis Brėdikis // Sveikas žmogus. - 2006, Nr. 6, p. 5.
Kaip sveikiau gyventi? Patarimai pagal Ajurvedą : [pasakoja Kauno sporto medicinos centro gydytoja
Aurelija Davydavičienė / parengė ] Danguolė Andrijauskaitė // Sveikas žmogus. - 2005, Nr. 5, p. 40 - 41.
Kalinių požiūris į sveiką gyvenseną / Saulius Kavaliauskas, Vidmantas Vaičiulis // Visuomenės sveikata. 2008, Nr. 4, p. 64-69.
"Keičiu cigaretę į ledinuką" : dvasingumas ir pozityvi veikla - sveikatai stiprinti / Nijolė Živatkauskienė //
Sveikata. - 2004, Nr. 8-9, p. 19-20.
Klaipėda - pasaulio sveikų miestų tinkle / Jūratė Mazajeva // Lietuvos sveikata. - 2010, bal. 1-7 (Nr.13),
p. 11.
Kūno grūdinimas / V. Petronis. - Kaunas, 1935. - 32 p.
Kvėpavimo reikšmė sveikatos stiprinime pagal Vydūną / Ksavera Vaištarienė // Į sveiką gyvenseną ir
skaidrią būtį Vydūno keliu. - P. 78-80.
Kvieslys sveikaton : straipsniai, radijo paskaitos / Jonas Adomavičius. - Vilnius, 2000. - d. - ISBN 9986847-32-X
Kvieslys sveikaton. [D.] 10: Kai kurios vidaus ligos. - 2004. - 366, [1] p. - ISBN 9986-847-72-9
Kvieslys sveikaton. [D.] 11: Sveikata-visų rūpestis ir darbas. - 2005. - 357 p. - ISBN 9986-847-88-5
Kvieslys sveikaton. [D.] 12: Asmenybės formavimo ypatumai / [redaktorė sudarytoja Danutė
Sverdiolienė]. - 2006. - 375 p. - ISBN 9986-847-97-4
Kvieslys sveikaton. [D.] 2: Mitybos teorija ir praktika. - 2000. - 430, [2] p. - ISBN 9986-847-33-8
Kvieslys sveikaton. [D.] 4: Žmogaus tapimo žmogumi pamatai. - 2001. - 430, [2] p. - ISBN 9986-847-427
Kvieslys sveikaton. [D.] 6: Proto, psichikos, jausmų sveikata. - 2001. - 446, [1] p. - ISBN 9986-847-46-x
Kvieslys sveikaton. [D.] 8: Brandaus amžiaus ypatumai. - 2002. - 422, [1] p. - ISBN 9986-847-55-9
Kvieslys sveikaton. [D.] 9: Sveikos gyvensenos pamatai. - 2003. - 406, [1] p. - ISBN 9986-847-63-X
Lietuvos moksleivių gyvensena: raida 1994-1998 metais ir vertinimas tarptautiniu požiūriu /
Apolinaras Zaborskis, Joana Makari. - Panevėžys, 2001. - 135, [1] p. - (Švietimas Lietuvos ateičiai). - ISBN
9986-942-28-4
Lietuvos moksleivių savijautos ir gyvensenos demografiniai bei socialiniai veiksniai : daktaro
disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10B) / Lilija Onutė Stankevičienė. Kaunas, 2003. - 38 p.
Lietuvos moksleivių sveikatos ugdymo programos / Aleksandra Genovaitė Davidavičienė // IX Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. - P. 349.
Lietuvos paauglių ir suaugusių žmonių gyvensenos pokyčiai 1994-2002 metais / Vilius Grabauskas,
Apolinaras Zaborskis, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Nida Žemaitienė // Medicina. - T. 40, Nr. 9
(2004), p. 884-890.
Lietuvos sveikatos programa / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. - [Vilnius, s.a.]. - 47
p. - ISBN 9986-9215-1-1
Lietuvos sveikatos programa / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. - [Vilnius, s.a.]. - 55
p. - ISBN 9986-9215-2-X
Ligonių slaugymas namuose / I. Barden, A. Vogel, G. Wodraschke. - Kaunas, [2004]. - 335, [1] p. - ISBN
9955-506-10-5
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Links between food information and choice of foodstuffs from a public health viewpoint : summary of
the doctoral dissertation : biomedical sciences, public health (10 B) / Indrė Chmieliauskaitė. - Vilnius, 2009. 33 p.
Maistas ir sveikata / John Briffa. - Vilnius, [2000]. - 112 p. - ISBN 9986-617-19-7
"Man patinka gyventi sveikai…" : [pokalbis su Kauno sveikuolių klubo nare, patiekalų konkurso
"Šeimininkių šeimininkė" nugalėtoja gydytoja Janina Vaizgieliene / kalbėjosi ] Viktorija Mockevičienė // Tavo
žurnalas. - 2005, Nr. 4, p. 36 - 37.
Maudynės lediniame vandenyje: sveikatos ar ligos ieškojimas? / Daiva Červokienė // Sveikas žmogus. 2010, Nr. 1, p. 14-15.
Menas būti sveikam / Polis Bregas. - Vilnius, 1996. - d.
Mes - vyrai / Stivas Šenkmanas. - Vilnius, 1986. - 220, [4] p. - (Žmogus ir sveikata)
Metas valyti organizmą : [pasakoja gyd. Audra Švedaitė, gyd. Aldona Eimutienė] // Sveikatos ABC
laikraštis. - 2007, bal. 6-20 (Nr. 7), p. 12.
Mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ypatumai fizinio aktyvumo aspektu / Birutė
Strukčinskienė, Darius Kurlys, Sigitas Griškonis, Juozas Raistenskis // Sveikatos mokslai. - T. 21, Nr. 7
(2011), p. 46-50.
Mokymo kursas "Sveikata" : rekomenduojamos literatūros sąrašas / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos
ministerija. Valsybinė mokslinė medicinos biblioteka. - Vilnius, 1989. - 20 p.
Moksleivių sveikatos ugdymas ir stiprinimas: dabartis ir perspektyvos : (konferencijos medžiaga),
Vilnius, 2001 m. spalio 23-24 d. / Pedagogų profesinės raidos centras, Sveikatos apsaugos ministerijos
Higienos institutas. - Vilnius, 2001. - 140 p.
Narkomanija ir AIDS - vienykime atsaką : tarptautinio kongreso pranešimų tezės, Vilnius, 2000 m.
rugsėjo 19 d. / Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos AIDS centras. - Vilnius, 2000. - 55 p. - ISBN 9986720-06-0
Natūralioji higiena / Herbertas M. Šeltonas. - Vilnius, 1995. - 331 p. - ISBN 9986-437-13-X
Naudingasis dešimtukas : maistas, savaime suprantama, įtakoja mūsų sveikatą. O ar įmanoma išskirti
pačius "sveikiausius" produktus? Pasirodo - taip // Sveikatos ABC. - 2004, Nr. 4, p. 45.
Nusilenk žemei, padėkok saulei ir nusišypsok sau : [pokalbis su buvusia medicinos darbuotoja Danute
Kunčiene] // Sveikatos ABC laikraštis. - 2009, spal. 9-23 (Nr. 19), p. 8-9.
Nutukimas ir sveika gyvensena / Asta Žukovienė, Auksė Domeikienė // Lietuvos bendrosios praktikos
gydytojas. - T. 16, Nr. 6 (2012), p. 400-403.
Optimali gyvensenos programa / Leonardas Lukoševičius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. T. 8, Nr. 7/8 (2004), p. 536-537.
Organizmą stiprina česnakas / Sandra Putrūnaitė // Sveikas žmogus. - 2008, Nr. 3, p. 84-85.
Organizmo funkcinių sistemų savireguliacijos dėsningumai - naujas požiūris į Rytų ir Vakarų
kultūras / S. Šimaitis // Tarptautinės mokslinės konferencijos "Įvairaus amžiaus žmonių sveikos
gyvensenos problemos". - P. 154-158.
Organizmo valymas - geriausia investicija į sveikatą / Jelena Tulčina // Lietuvos rytas. - 2002, kovo 16,
priedas "Gyvenimo būdas", p. 13.
Padėk sau, ir būsi sveikas : vaistažolės, medus, vitaminai, sveika mityba, taškinis masažas / Juozas
Vasiliauskas, Danguolė Vasiliauskienė. - Vilnius, 1993. - 118, [2] p., 16 iliustr. lap.
Padėkime organizmui įveikti kosulį : [ištrauka iš spaudai baigiamos rengti Mindaugo Papečkio knygos
apie peršalimo ligas] // Medicina ir dar kai kas visiems plius. - 2006, Nr. 8, p. 12-13.
Pagrindinės sveikos mitybos taisyklės / Robertas Lažauskas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas.
- T. 9, Nr. 12 (2005), p. 856-862.
Pailginti gyvenimą galime patys / Julius Neverauskas // Sveikas žmogus. - 2008, Nr. 2, p. 66-67.
Palangos reabilitacijos ligoninės darbuotojų sveikatingumo programos efektyvumas mažinant stresą :
[tezės] / A. Survilaitė, A. Stonkienė, G. Drazdauskienė, R. Buivydaitė, D. Bumblauskytė // Sveikatą
stiprinanti ligoninė: sveikas darbuotojas – saugus pacientas. - P. 107-108.
Parodoje bandyta kalbėti apie sveiką gyvenseną // Gydytojų žinios. - 2009, rugs. 30, p. 10.
Pasikalbejimai apie sveikatą / Vydūnas. - Klaipėda [i.e. Radviliškis, 2004. - 86, [1] p. - ISBN 9955-41029-9
Pasisemk energijos ir sveikatos // Sveikatos ABC. - 2006, Nr. 6, p. 24-25.
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Pedagoginis slaugos procesas / Adolfina Liumienė, Emilija Tamašauskienė // Slauga ir sveikata. - 2004,
Nr. 1, p. 10-11.
Pedagoginis slaugos procesas / Adolfina Liumienė, Emilija Tamašauskienė // Slauga ir sveikata. - 2004,
Nr. 2, p. 10-11.
Pedagoginis slaugos procesas / Adolfina Liumienė, Emilija Tamašauskienė // Slauga ir sveikata. - 2004,
Nr. 3 p. 3-4.
Plonėkime / Janina Saukienė. - Vilnius, 1997. - 19, [2] p.
Profilaktika nenorintiems sirgti: praktiniai patarimai : [pasakoja Abromiškių reabilitacijos ligoninės
Klinikinės fiziologijos sk. ved. gyd. Asta Rudzevičienė / užrašė] Denisa Juodinienė // Sveikas žmogus. - 2010,
Nr. 9, p. 56-57.
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sveikatos apsaugos programos įgyvendinimas / J. Varkulevičius //
Vaikų sveikatos ugdymas. - P. 60-63.
Sakmė apie grūdinimąsi / Algirdas Jackevičius // Onkologo puslapiai. - 2010, sausis/kovas (Nr. 27), p. 12.
Slaugytojų veikla ugdant pacientų sveiką gyvenseną / Ž. Milašauskienė, D. Zagurskienė // Sveikatos
mokslai. - 2003, t. 13, Nr. 6, p. 24-26.
Stipri dvasia - kelias į harmoniją / Daiva Kuprionienė // Sveikata. - 2004, Nr. 8/ 9, p. 23-24.
Stiprinkime imuninę sistemą / Vida Dubinskienė // Sveikata. - 2002, Nr. 12, p. 40-41.
Stiprinkite imunitetą / Elvyra Pavliukovič // Sveikas žmogus. - 2008, Nr. 1, p. 21.
Stiprus organizmas nebijo virusų : [pasakoja gyd. Lidija Janulevičienė, gyd. Daiva Sakavičienė,
vaistininkė Inga Venslovaitė] // Sveikatos ABC. - 2006, Nr. 4, p. 14-15.
Studentų savos sveikatos vertinimas ir požiūris į sveiką gyvenseną / Elvyra Grinienė // Ugdymas. Kūno
kultūra. Sportas. - 2006, Nr. 1, p. 10-17.
Studentų sveikos gyvensenos ugdymas per plaukimo pratybas / B. Statkevičienė // Vaikų sveikatos
ugdymas. - P. 26-27.
SU DŽOK stebuklas : sveikata mūsų plaštakose ir pėdose / Dalia Jakaitė-Šarkanienė. - Vilnius, 1996. - 43,
[1] p. - (Sveiko gyvenimo mokykla). - ISBN 9986-504-37-6
Su liga tarkitės žodžiais : [pasakoja gyd. Filomena Taunytė / užrašė] Dalia Žolytė // Sveika! Moteris. 2007, Nr. 1, p. 10-12.
Suapvalėjusios formos - liga ar tinginystė? : apkūnių žmonių skundai, kad jie storėja dėl sutrikusios
medžiagų apykaitos, dažnai būna iš piršto laužti. Tačiau tikrąją antsvorio priežastį nustatyti gali tik gydytojai /
Algirdas Palinauskas // Panevėžio rytas. - 2002, kovo 16, p. 8.
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos ir faktiškos mitybos tyrimas 1997-1998 / Kamelija
Kadziauskienė … [et al.]. - Vilnius, 1999. - 92 p.
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas. 1996 / Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina
Petkevičienė, Liuda Dregval, Irena Nedzelskienė … [et al.]. - 1996. - 12, [83] p. - ISBN 951-740-077-2
Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas saugo nuo 2-ojo tipo cukrinio diabeto / Domicėlė
Mikalauskaitė // Mokslas ir gyvenimas. - 2009, Nr. 7 / 8, p. 13.
Subtilusis džiaugsmas / Stasys Dragūnas. - Šiauliai, 2004. - kn. - ISBN 9955-564-76-8
Subtilusis džiaugsmas. Kn. 1: Sielų pažinimas. - 2004. - 158 p. - ISBN 9955-564-74-1
Sveika gyvensena – stiprus imunitetas / Andrius Vaitiekus // Sveikas žmogus. - 2008, Nr. 12, p. 20-21.
Sveika gyvensena ir ekologija / D. Pakeltytė // Vaikų sveikatos ugdymas. - P. 48-49.
Sveika gyvensena ir funkcionalusis maistas / Gražina Januškevičienė, Dalia Sekmokienė, Leonardas
Lukoševičius // Visuomenės sveikata. - 2009, Nr. 4, p. 51-60.
Sveika gyvensena išsigimė! / parengė Sigita Kraujelytė, Ieva Adomaitytė // Lietuvos sveikata. - 2008, rugs.
4-10 (Nr.36), p. 11.
Sveika gyvensena pakeičia tabletes : [pokalbis su Vilniaus širdies chirurgijos centro habil. med. dr. Alicija
Storpirštyte-Dranenkiene / užrašė] Marius Anglickis // Sveikas žmogus. - 2009, Nr. 2, p. 50-51.
Sveika gyvensena tebūnie ne tik lozungas, bet ir gyvenimo būdas : [pokalbis su Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centro generaliniu direktoriumi Juozu Ruolia] // Slauga. Mokslas ir praktika. 2012, Nr. 1, p. 4-5.
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