
 

Lynn Stout 
Sąžinės ugdymas: kaip geri įstatymai ugdo gerus žmones 
 
Ši knyga turėtų sudominti ne tik dabartinį Lietuvos politikos ir teisės elitą, bet 
ir visų pirma jaunąją kartą, kurios atstovai netruks taps įstatymų leidėjais, 
teisėjais, prokurorais ir pan. Ji skatina pakeisti ir Lietuvos teisės doktriną – nuo 
teisinių išvedžiojimų pereiti prie empirinių teisinės praktikos tyrimų. Galiausiai 
ši knyga turėtų paskatinti tiriamąją žurnalistiką analizuoti, kaip vienas ar kitas 
konkretus teisės aktas, teismo sprendimas veikia žmonių elgesį. 

 

Martin Ford 
Robotų era. Technologijų pažanga ir ateitis be darbo 
 
Knyga išsiskiria tuo, kad joje nagrinėjami ryškėjantys darbo rinkos pokyčiai, 
skaitmeninė atskirtis, naujausios technologijos ir galimas jų poveikis 
ekonominiams bei socialiniams santykiams. Nors aptariamų riškinių pavyzdžiai 
daugiausia iš JAV ir Jungtinės Karalystės gyvenimo, jų tendencijos yra globalios 
ir nesunkai pastebimos daugelyje išsivysčiusių šalių. 



 

Mary Roach 
Gurkšt 
 
Šioje savo knygoje Mary Roach kviečia į kelionę virškinimo traktu, norėdama 
kuo nuodugniau atskleisti mumyse vykstančius gyvybinius procesus, tarp jų ir 
tais aspektais, apie kuriuos dažniausiai droviai tylime. Rašytojai nėra jokių tabu, 
todėl keliaudami nuo burnos ertmės iki išangės sužinosite apie stebėtinas seilių 
savybes ir jų sąsajas su skalbiamaisiais milteliais, ryšį tarp kvapo ir skonio, apie 
tai, kaip ir kodėl žarnyne kaupiasi dujos, kas lemia blogą jų kvapą ir apie šioms 
„išmetamosioms“ dujoms gaudyti skirtas kelnaites. Galėsite palyginti žmonių ir 
gyvūnų žarnyno anatominius skirtumus ir jų reikšmę, perskaitysite apie 
subproduktų vartojimo antikos Graikijoje ir šiais laikais pokyčius, apie „žmogų-
mėgintuvėlį“ ir daugybę kitų pašėlusiai keistų, įdomių ir kartu praktiškų faktų 
iš žmonijos eksperimentų su savo kūnu. 

 

Frank Wilczek   
Visatos grožis: mėginimas suvokti pasaulio prigimtį 
 
Nobelio fizikos premijos laureatas Frank'as Wilczek'as ypač subtiliai ir savitai 
aptaria pasaulio pažinimo istoriją ir mokslo raidą: autorius į jas žvelgia per 
prizmę „idealu – realu“, atskleisdamas skaitytojui amžiną mokslininkų siekį nuo 
seniausių laikų iki netolimos dabarties – atskleisti pasaulio tobulybę, t. y. 
įrodyti, kad jis gražus. Autorius ieško atsakymo į klausimą, ar pasaulį galima 
laikyti meno kūriniu, ir jeigu taip, tai ar tas kūrinys vykęs. Knyga aprėpia įvairių 
mokslo šakų pasiekimus. Nors analizuojami fundamentalūs sąryšiai ir naujausi 
atradimai, žvelgiant per grožio prizmę viskas atrodo paprasčiau, suprantamiau. 
Knygos patrauklumą ir informatyvumą lemia lengvas pasakojimo stilius ir 
įdomūs sugretinimai. 



 

Luciano Floridi 
Ketvirtoji revoliucija : kaip infosfera keičia žmonių tikrovę. 
 
Knygos „Ketvirtoji revoliucija: kaip infosfera keičia žmonių tikrovę“ autorius 
teigia, kad informacijos ir komunikacijos technologijos pradeda ketvirtąją 
revoliuciją, verčiančią iš naujo įvertinti žmonijos prigimtį ir reikšmę visatoje. 
Mes nesame nejudrūs visatos centre (Koperniko revoliucija), mes nesame 
visiškai nesusiję su likusiu gyvuoju pasauliu (Darvino revoliucija) ir mes tikrai 
nesame atverstos knygos patys sau (Froido revoliucija). Dabar informacijos ir 
komunikacijos technologijos atskleidžia mums, kad mes nesame 
nepriklausomi veikėjai, esame informaciniai organizmai, kurie dalijasi su kitais 
globalia aplinka, pripildyta informacijos – infosfera. 

 

Steven Monroe Lipkin, John Luoma 
Genomų amžius: pasakojimai apie genetinės medicinos naujienas. 
 
Knygos autorius genetikas Steven Lipkin teigia, kad genomų mokslas šiandien 
yra kaip branduolinė fizika praėjusiame amžiuje – galingas įrankis, jei 
naudojamas tinkamai, tačiau taip pat ir potencialiai pavojingas. Padaryta 
milžiniška pažanga DNR tyrimuose gydant sunkias ligas. Tačiau galimos 
klaidos interpretuojant genetinius duomenis gali nulemti neteisingas 
diagnozes sudėtingomis ar net mirtinomis genetinėmis ligomis sergantiems 
pacientams. Dėl DNR tyrimų gali būti atliekamos nebūtinos procedūros ir 
išleidžiami gerokai didesnį nei būtina pinigai. 



 

Charles Graeber 
Proveržis. Imunoterapija prieš vėžį. 
 
Knygoje rasite ne tik paprastai ir aiškiai aprašytus sudėtingus vėžio 
iminoterapijos metodus, istorinę vėžio imunoteratipos seką, bet ir daugybę 
įkvepiančių pasakojimų apie tai, kaip mokslo žinios ir žmogaus valia padeda 
sutramdyti vėžį. Knyga bus įdomi ne tik specialistams, bet ir visiems, kuriuos 
domina vėžio gydymo naujienos. 

 

Lee McIntyre 
Post tiesa 
 
Kaip reaguosime į pasaulį, kuriame kažkas mėgina dumti mums akis, – mūsų 
sprendimas. Tiesa tebėra svarbi ir visada buvo. Nuo mūsų priklauso, ar 
suvoksime tai laiku. Autorius Lee McIntyre knygoje nagrinėja post tiesos 
fenomeną, aiškina, kuo jis skiriasi nuo propagandos ar paprasčiausio melo bei 
kokį poveikį daro visuomenei. Post tiesa skverbiasi į visas sritis. Knygos autorius 
seka šio reiškinio raidą, nuo mokslinių faktų neigimo iki netikrų naujienų (angl. 
Fake news) iškilimo bei mūsų psichologinio aklumo. Lee McIntyre analizuoja 
naujausius pavyzdžius ir priežastis leidusias post tiesai suklestėti. Mokslo 
populiarinimo knygos „Post tiesa“ autorius teigia, kad mes galime kovoti su 
šiuo reiškiniu, o pirmas kovos žingsnis yra post tiesos supratimas. Tiesa vis dar 
svarbi ir vis dar galime nuspręsti, kaip reaguosime girdėdami melą. 



 

Sam Kean 
Paskutinis Cezario atodūsis: mus supančio oro paslaptys. 
 
44 m. pr. Kr. Julius Cezaris mirė nuo durtinių žaizdų ant Senato grindų, ir jo 
paskutinis atodūsis pakilo į atmosferą. Kelios jo iškvėptos molekulės ir dabar 
galėtų būti mūsų plaučiuose. 
Taip New York Times bestselerių autorius Sam’as Kean’as pradeda savo knygą 
„Paskutinis Cezario atodūsis“ – įtraukiančią istoriją apie orą, kuriuo 
kvėpuojame, mūsų planetos atmosferos tapsmą ir sandarą, apie tai, kaip oras 
nukreipė žmonijos pažangą, įkvėpė revoliucijas ir toliau daro įtaką visam mūsų 
gyvenimui. Tai Žemės ir mūsų būties joje istorija. Autoriaus lydimi leidžiamės į 
pažintinę kelionę laiku aplink pasaulį, kupiną įdomių ekskursų į periodinę 
elementų sistemą. Keliaudami ne tik tampame cheminių atradimų liudininkais, 
bet ir pajuntame laiko dvasią, suvokiame, kad mokslo naujovės visais laikais 
susiduria su minios pasipriešinimu, o atradėjams reikia didžiulės ištvermės, 
atsidavimo ir pasiaukojimo. 

 


