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1. Диалогические основы межкультурных взаимодействий (аутореферат).
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познание: Юбилейные чтения / Сост., отв. ред. Г.Г. Кириленко; МГУ им. М.В.
Ломоносова, ф-т гос. упр., каф. филос. гум. ф-тов. – М.: Полиграф-Информ,
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