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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNOLOĢIJA
004
Horstmann, Cay S. Core Java / Cay S. Horstmann,
Gary Cornell. - 9th ed. - Upper Saddle River, NJ :
Prentice Hall, 2013. - xx, 1118 p. : ill., tab., fig. Index: p. 1051-1118.
Vol. II. Advanced Features : [Revised and
updated for Java SE 7].
Contents: Preface Chapter 1: Streams and Files
Chapter 2: XML Chapter 3: Networking Chapter 4:
Database Programming Chapter 5:
Internationalization Chapter 6: Advanced Swing
Chapter 7: Advanced AWT Chapter 8: Javabeans
Components Chapter 9: Security Chapter 10:
Scripting, Compiling, and Annotation Processing
Chapter 11: Distributed Objects Chapter 12: Native
Methods Index.
ISBN 9780137081608. . - ISBN 013708160X.
Java (programmēšanas valoda).
UZZIŅU IZDEVUMI
030
Loids, Džons. Viss ir citādāk, nekā tu domā / Džons
Loids, Džons Mičinsons ; no angļu valodas tulkojusi
Maija Brīvere ; [māksliniece Sana Romanovska]. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 390 lpp. : il. Līdzīgi kā pirmajā grāmatā, autori nenogurstoši
atmasko ikdienas dzīvē izplatītus mītus, aplamus
pieņēmumus un vēsturiski izveidojušos pārpratumus.
Uzticīgais lasītājs kārtējo reizi varēs pārliecināties,
cik aptuvenas ir viņa zināšanas par ģeogrāfiju,
bioloģiju, zooloģiju, vēsturi un gluži ikdienišķām
lietām. Izrādās, ka astoņkājim nebūt nav astoņas
kājas, dimants vairs nav cietākā viela pasaulē,
Napoelons nemaz nebija īss, futbolu izgudroja Ķīnā,
nevis Anglijā. Grāmatā uzzināsiet arī to, kā vislabāk
apstrādāt medūzas dzēliena vietu, kas īstenībā
izraisa trūci, kādēļ izgudroja fotoradarus, vai
apmaldījušies cilvēki tiešām iet pa apli un kāpēc būtu
jāizvairās no bezmaksas riekstiņiem bāros. - Oriģ.
nos.: The Second Book of General Ignorance.
2. grāmata.
ISBN 9789984234236.
Jautājumi un atbildes.
LAIKRAKSTI. PRESE. ŽURNĀLISTIKA
070
Specialist Journalism / ed. by Barry Turner and
Richard Orange. - Abdington : Routledge, 2013. 216 p.
Contents : Introduction 1. Sports Reporting 2.

Business Journalism 3. Political Journalism 4. Crime
Reporting 5. International Journalism 6.
Environmental Journalism 7. Automotive Journalism
8. Fashion Journalism 9. Food Journalism 10. Music
Journalism 11. Media Reporting 12. Science
Journalism 13. Medical Reporting 14. Legal Affairs
Journalism 15. Travel Journalism 16. War Reporting
17. Wine Journalism Further Reading and Web
Resources Index.
ISBN 9780415582858.
Žurnālistika.
FILOSOFIJA
14

Rudzītis, Rihards, 1898-1960. Skaistuma
apzināšanās glābs / Rihards Rudzītis ; red. G.
Rudzīte ; iev. sarakst. un vāku noform. A.
Hartmanis. - 2. izd. - Rīga : Sirds gaisma, 2012. - 85
lpp. : ģīm. ; 21 cm. - Grāmata ir latviešu dzejnieka
un filozofa R. Rudzīša (1898-1960) visaptverošs
darbs par Skaistuma principu un tā lielo nozīmi.
Autors tajā apkopojis pašas nozīmīgākās domas un
atziņas no dažādu gadsimtu garadarbiem, pamazām
atklājot Skaistuma principa ciešo saistību ar esības
jēgu. Pirmo reizi grāmata iznāca 1936. gadā.
ISBN 9789934814259.
Teozofija. Estētika.
2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

27

24

Bekers, Marks. Eneagrammmas tipi : [testi] /
Marks Bekers ; no vācu valodas tulkojusi Inga
Dalbiņa ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012]. - 31 lpp. - Katrs, kas
iepazinis eneagrammu, vēlas noteikt savu tipu. Labs
palīgs šajā grūtajā procesā būs teologa un psihologa
Marka Bekera tipu tests, kas izstrādāts, balstoties uz
psiholoģijas atziņām un konceptiem, un praksē
apliecinājis savu noderīgumu. Koncentrētais
kopsavilkums par deviņiem eneagrammas tipiem, ar
kuriem mūs izsmeļoši iepazīstina Ričarda Rora un
Andreāsa Eberta grāmata "Eneagramma. Deviņas
dvēseles sejas", lieti noderēs, kad vēlēsieties noteikt,
pie kura tipa piederat jūs un jums nozīmīgie cilvēki. Oriģ. nos.: Enneagramm Typen-Test.
ISBN 9789934029615.
Personības testi. Eneagramma.
Drukpa, Gjalvangs. Ikdienišķā apskaidrība : ceļš uz
laimi modernajā pasaulē / Viņa Svētība Gjalvangs
Drukpa & Keita Adamsa ; no angļu valodas tulkojis
Kristaps Šoriņš ; [Aivara Plotkas mākslinieciskais
noformējums]. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2013
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 212, [1] lpp. ; 20
cm. - Viņa Svētība Gjalvangs Drukpa ir budisma
virziena vadītājs. Šī budisma skola aizsākās tūkstoš
gadus atpakaļ Indijā un izplatījās visos Himalaju
reģionos, bet mūsdienās Drukpas retrīta centri ir
atrodami visā Eiropā, Āzijā un Amerikā. Mācot
cilvēkus visā pasaulē jau vairāk nekā 30 gadus, viņa
Svētība Gjalvangs Drukpa uzsācis neskaitāmus
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labdarības projektus, apliecinot Drukpa mācības
galveno - kalpošanas vēsti. Viņa Svētība ir dibinājis
starptautisko humanitāro organizāciju "Live to Love",
lai veicinātu piecus modernās līdzcietības virzienus:
vides aizsardzību, neatliekamo palīdzību, izglītību,
medicīnas pakalpojumus un kultūras mantojuma
saglabāšanu. Grāmata "Ikdienišķā apskaidrība"
lasītāju aicina doties kopīgā "pastaigā" jeb garīgās
attīstības ceļā. Modernās pasaules straujajā dzīves
ritmā ir viegli pazaudēt saikni ar dzīvi, ticību
apkārtējai pasaulei un galu galā arī pašam sev,
turklāt viens no lielākajiem mūsdienu pasaules
kārdinājumiem ir meklēt laimi, labsajūtu un dzīves
piepildījumu ārpus sevis. Autors aicina atcerēties sen
zināmo patiesību, ka viss vajadzīgais mums jau ir tikai jāzina, kā to likt lietā. Ikviens no mums var
nodzīvot laimīgu un garīgi piepildītu dzīvi. - Oriģ.
nos.: Everyday Enlightenment.
ISBN 9789984234311.
Garīgā dzīve - Budisms. Laime - Reliģiskie
aspekti - Budisms. Budisms - Doktrīnas.
Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā : Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu
organizētā semināra rakstu krājums / krājuma sast.
un iev. aut. Ilze Jansone ; zin. red. Ingus Barovskis ;
vāka dizains: Andra Liepiņa ; vāka noform.
izmantots Elīnas Rozentāles zīm. ; Latvijas
Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012
(SIA "Latgales druka"). - 54 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.
rakstu beigās un norādes parindēs. - Rakstu krājumā
apkopoti seši Latvijas Universitātes studentu raksti
par dažādām tēmām. Mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar
tēmām, ar kurām pētniecības procesā saskaras
teoloģija un reliģijpētniecība, vienlaikus neaizmirstot
arī par pētniecības lauku, kas teoloģijai un
reliģijpētniecībai kopīgs ar citām humanitāro zinātņu
nozarēm. - Kopsav. latviešu, angļu val.
Saturs: Ievads. Lielās pirmmātes interpretācija
tradicionālajā un mūsdienu kultūrā / Ingus
Barovskis. Ikona mūsdienu informācijas vidē:
galvenās tendences un problēmas / Solvita Elerta.
Vai ir iespējams domāt par cilvēku ārpus Dieva:
Tērbatas personālisms par Dievu un cilvēku / Andris
Hiršs. Neohinduisma misija Rietumos. Neohinduisms
/ Jekaterina Matisone. Gnosis: no Valentīna līdz
Tilliham / Guntars Rēboks. Seksualitāte un tās
problēmjautājumi Rietumu budisma kontekstā / Elīna
Rozentāle.
ISBN 9789984455976.
Teoloģija - Kongresi, konferences utt. Filozofija
un reliģija - Kongresi, konferences utt. Reliģija un
socioloģija - Kongresi, konferences utt.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

STATISTIKA
311(474.3)

Latvijas makroekonomiskie rādītāji : ceturkšņa
biļetens = Macroeconomic Indicators of Latvia :

quarterly bulletin / LR Centrālā Statistikas pārvalde.
- Rīga : LR CSP, 2013. - 50 lpp. : il., tab. - (Latvijas
statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
4/2012.
ISSN 1407-0014.
SOCIOLOĢIJA
316.3

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos : rakstu
krājums / sast. un iev. aut.: Agnese Cimdiņa, Ieva
Raubiško ; red. Sigita Kušnere ; māksl. Kristīne
Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latvijas Universitāte ;
Zinātne, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 264 lpp. :
tab., kartes ; 22 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un
norādes parindēs. - Rakstu krājuma autori tiecas
papildināt lauku attīstības stratēģiski taktisko
kvantitatīvo redzējumu "no augšas" ar kvalitatīviem
ikdienišķi dzīvotās dzīves porttretiem "no apakšas".
Krājumā atspoguļojas centieni pēc iespējas dziļāk un
plašāk izprast lauku dzīves un darba dažādās
izpausmes, iespējas, ierobežojumus un to
daudzējādās interpretācijas un tādējādi sniegt
padziļinātu ieskatu lauku iedzīvotāju stratēģijās un
praksēs. Grāmatā pārstāvēts plašs zinātņu nozaru
spektrs - kultūras un sociālā antropoloģija,
literatūras zinātne, psiholoģija, politoloģija, vides
zinātne, cilvēkģeogrāfija, socioloģija un valodniecība.
- Kopsav. angļu val. - ESF projekts "Savs kaktiņš,
savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas"
projekta nr.
2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087.
Saturs: "Dzīvot dzīvojam" jeb dzīve attīstības
kontekstā. Ievads / Agnese Cimdiņa, Ieva Raubiško.
1.DAĻA.LAUKU DZĪVES KONTEKSTS: APSTĀKĻI UN
INTERPRETĀCIJAS: "Savs kaktiņš, savs stūrītis
zemes" - fikcija un/vai realitāte? / Aija Priedīte.
"Dzīvesspēks" kā resurss Latvijas laukos / Sandra
Sebre, Iveta Krūmiņa. 2.DAĻA.CILVĒKI UN
"VALSTS": Lauku kopienu, pašvaldību un valsts
iestāžu sadarbība attīstības plānošanā / Rasma
Kārkliņa. Dzīve valsts kabatās. Apzināta izvairīšanās
no valsts kā izdzīvošanas (attīstības) stratēģija
Latvijas laukos / Klāvs Sedlenieks. Stratēģiskais
ietekmes uz vidi novērtējums lauku pagastos / Ivars
Pavasars. 3.DAĻA. KUSTĪBA IEKŠ, AP UN PĀRI
ROBEŽĀM: Vietas un telpas problemātika mobilitātes
pētījumos / Aija Lulle. Migrācija un valstiskais
redzējums: no nacionālas biopolitikas uz dzīvojamu
dzīvi / Dace Dzenovska. Pakalpojumu nozīme
Latvijas lauku iedzīvotāju ikdienas dzīves telpā un
mobilitātē / Aija Zobena, Ilze Lāce.
"Visinteresantākās vietas": robežjoslas
sociālekoloģiskās mijiedarbes veicināšanai Latvijas
laukos / Guntra Aistara. Pārdomas par izlokšņu,
administratīvi teritoriālo vienību un draudžu robežām
Rietumlatgalē / Edmunds Trumpa.
ISBN 9789984879253.

Lauku attīstība - Latvija - Pētniecība.
Latvija - Lauku stāvoklis - Gadījumu izpēte.
316.4
Identitātes. Kopienas. Diskursi / [zinātniskās
redaktores: Baiba Bela, Brigita Zepa ; recenzenti:
Aija Zobena, Aivars Tabuns, Tālis Tisenkofs un Evija
Kļave]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012
(Latgales druka). - 172 lpp. : il., tab. ; 24 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Sociologu rakstu
krājums par identitāti un ar kopienām saistītiem
procesiem Latvijas sabiedrībā, īpašu uzmanību
pievēršot diskursiem – kā cilvēki runā par to, ko viņi
dara. - Kopsavilkumi angļu valodā.
ISBN 9789984456485.
Etniskums. Etniskums - Latvija. Nacionālisms.
Grupas identitāte. Starppersonu saziņa. Sociālā
mijiedarbība. Nacionālās īpatnības, latviešu.
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
321
Ījabs, Ivars, 1972-. Pilsoniskā sabiedrība :
epizodes politiskās domas vēsturē / Ivars Ījabs ; zin.
red.: Juris Rozenvalds, Igors Šuvajevs ; lit. red. Gita
Bērziņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 292 lpp. ; 24 cm. - Bibliogr.:
257.-[274.] lpp. - I. Ījaba grāmata ir par politiskās
domas vēsturi, par to, kādus jautājumus un atbildes
modernā Eiropa ir ietvērusi pilsoniskās sabiedrības
jēdzienā, kas apraksta indivīda un varas attiecības.
Grāmata skaidro pilsoniskās sabiedrības vietu
modernajā politiskajā domā, sniedzot atbildes uz
modernās pasaules jautājumiem. Atšķirīgos laikos
pilsoniskā sabiedrība ir apzīmējusi atšķirīgas lietas,
un mūsdienu politika ir šo dažādo tradīciju
mantiniece. - Kopsav. angļu val.
Saturā: Pilsoniskās sabiedrības tradīcija: četras
pamatdimensijas. Pilsoniskā sabiedrība un ļeņinisma
gals. Pēc vēstures gala: mūsdienu teorijas.
ISBN 9789984456010.
Pilsoniskā sabiedrība. Politoloģija - Filozofija.
EKONOMIKA
Latvijas tautsaimniecība : makroekonomiskais
apskats / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ;
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga : Latvijas Republikas Statistikas centrālā
pārvalde, 2012. - 16 lpp. : diagr., tab.
4(53).
ISSN 1407-5350.
Makroekonomika - Latvija. Ekonomiskā
attīstība - Latvija.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
340
Juridisko dokumentu paraugi : iesniegumi,
pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām,
vienošanās, līgumi / Māras Alševskas vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 87 lpp. - Grāmata
sniedz ieskatu, kā sastādāmi un stukturējami
juridiskie dokumenti. Izdevumā apkopoti
dokumentu paraugi darba tiesisko attiecību,
patērētāju tiesību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un
338.1(474.3)

ģimenes tiesību jomās, kā arī citi tiesu institūcijām
adresētu dokumentu paraugi.
Saturā: Dokumentu paraugi darba tiesisko
attiecību jautājumos. Dokumentu paraugi
patērētāju tiesību jomā. Dokumentu paraugi
dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Dokumentu
paraugi ģimenes tiesību jomā. Dažādu tiesu
sistēmas institūcijām adresētu iesniegumu paraugi.
Vienkāršu līgumu paraugi rīcībai ar nekustamo
īpašumu.
ISBN 9789934030826.
Tiesības. Juridiskie dokumenti - Paraugi.
LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
364
HEPROGRESS projekta veselības portrets 2011.2012.gadā : ar veselības stāvokli saistītie
ierobežojumi ikdienas aktivitātēs un sociālai
līdzdalībai Vidzemes plānošanas reģionā Latvijā un
Ostfoldas reģionā Norvēģijā / Niels kr. Rasmussen,
Anna Broka, Gunnar Hjorthaug, Gunilla Martinsson,
Knut-Johan Rognlien. - Ostfolda : Ostfoldas reģiona
padome, 2012. - 72 lpp. : tab., sh.
ISBN 9788291932477.
Veselība. Labklājība. Sociālā līdzdalība.
Latvija. Norvēģija.
IZGLĪTĪBA
37.01
Bethere, Dina, 1968-. Pārejas posms pirmsskola pamatskola / Dina Bethere ; red. Rita Cimdiņa ;
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2013
(Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 150 lpp. : sh.,
tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija.
Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: 127.-132. lpp. (65
nos.). - D. Bethere grāmatā aplūko tās problēmas,
kas rodas bērniem, pārejot no pirmsskolas izglītības
iestādes uz skolu. Tajā ir atrodama pārejas
programma, kuras īstenošanā bez bērna un
skolotāja var iesaistīties arī vecāki. Grāmata
paredzēta pedagoģijas bakalaura un maģistra
programmu studentiem, pirmsskolas izglītības,
pamatskolas un speciālās izglītības skolotājiem, kā
arī pirmsskolas un pamatskolas administrācijas
pārstāvjiem.
Saturā: Pārejas posmi - likumsakarīgi cilvēka
dzīves un izglītības procesa komponenti. Pārejas
posma pirmsskola-pamatskola zinātniski praktiskā
koncepcija. Pārejas posma procesos iesaistītās
personas un viņu savstarpējā mijiedarbība.
Vadlīnijas vēlamajai izglītības pārejas posma
pirmsskola-pamatskola programmai.
ISBN 9789984462608.
Izglītība, pirmsskolas - Latvija. Izglītība,
pamatskolas - Latvija.
371.1
Klārks, Rons. Nost ar garlaicīgām mācību
stundām!, jeb kā atraisīt mūsu bērnu spējas : 101
neparasts risinājums vecākiem un skolotājiem /
Rons Klārks ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa
; Ilzes Isakas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013]. - 379 lpp. - Grāmata ir neordināru
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padomu krājums skolotājiem un vecākiem un
vienlaikus arī neparasta cilvēka dzīvesstāsts.
Realizējot sapni par skolu, kurā ikvienam bērnam
būtu iespēja pilnveidoties, Rons Klārks apliecinājis,
cik būtiski saskatīt bērnos individualitāti un ienest
mācību vidē dzīvīgumu, krāsainību un oriģinalitāti. Oriģ.nos.: The End of Molasses Classes.
ISBN 9789934034268.
Mācīšanas efektivitāte. Sociālās iemaņas Mācīšana un mācīšanās. Skola un ģimene. Dzīves
veidošana. Skolotāji. Vecāki un bērns.
Strautmane, Rita. Hiperaktīvi pirmsskolas vecuma
bērni : diagnostika, korekcijas autorprogrammas
izstrāde, pielietošana un efektivitātes novērtēšana /
Rita Strautmane ; red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains:
Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2013 (Izdevniecība
RaKa tipogrāfija). - 162 lpp. : diagr., il., tab. ; 22
cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze.
Prakse). - Bibliogrāfija: 135.-142. lpp. - R.
Strautmanes grāmatā iekļauta ne vien praktiskā
pētījuma daļa - autores izstrādātās multimodālās
intervences programmas īstenošana un rezultātu
analīze, bet arī apkopots apjomīgs jaunāko pasaulē
veikto pētījumu materiāls par korekcijas iespējām
darbā ar hiperaktīviem pirmsskolas vecuma
bērniem. Tiek aplūkotas bērnu ar uzmanības deficītu
un hiperaktivitāti attīstības atšķirības, intelekta
specifika un iespējamie paliekošie un pavadošie
traucējumi. Grāmata adresēta praktizējošiem
psihologiem, pedagogiem, ģimenes ārstiem un
interesentiem.
Saturā: Pasaules pētījumu analīze. Psihiskās
attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem.
Hiperaktivitātes ietekme uz dzīves kvalitāti.
Multimodālas korekcijas programmas izstrādes
nepieciešamība. Eksperimentālā izpēte bērniem ar
uzmanības deficītu un hiperaktivitāti. Pētījuma
praktiskās daļas rezultātu analīze. Praktiskā
pētījuma rezultātu salīdzinoša analīze ar pasaules
pētījumu atziņām. Pētījuma ierobežojumi.
ISBN 9789984462615.
Hiperaktīvie bērni. Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms. Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms - Diagnostika.
Šteinberga, Airisa, 1968-. Pedagoģiskā
psiholoģija / Airisa Šteinberga ; red. Rita Cimdiņa. Rīga : RaKa, 2013 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). 176 lpp. : il., sh., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā
bibliotēka. Pedagoģiskā psiholoģija). - Bibliogrāfija:
151.-154. lpp. (81 nos.). - A. Šteinbergas grāmatā
aplūkots pedagoģiskās psiholoģijas saturs un
struktūra, ar audzināšanu un mācīšanos saistītās
psiholoģijas problēmas, kā arī personības
veidošanās pedagoģiski psiholoģiskie aspekti. Darbā
tiek likts uzsvars uz dabisko mācīšanos un
tehnoloģiju izmantošanu kā mācību procesam
draudzīgu palīglīdzekli. Grāmata adresēta

378

378

378

augstskolu mācībspēkiem, skolotājiem, pedagoģisko
un psiholoģisko studiju programmu studentiem,
vecākiem un interesentiem.
Saturā: Pedagoģiskās psiholoģijas saturs un
struktūra. Periodizāciju un attīstības vajadzību
sakarība. Teorētiskās pieejas mācībām un
audzināšanai. Mācīšana/mācīšanās. Personības
individuālās un attīstības vajadzības: skolotāja un
skolēna attīstības vajadzību pedagoģiski
psiholoģiskais raksturojums.
ISBN 9789984462578.
Izglītības psiholoģija.
Bloxham, Sue. Developing Effective Assessment in
Higher Education : a practical guide / Sue Bloxham,
Pete Boyd. - Maidenhead : Open University Press,
2007. - viii, 260 p. : tab., fig. - Glossary : p. 232.236. . - References : p. 237.-256. . - Index: p.
257.-260.
ISBN 9780335221073. . - ISBN
9780335221080. . - ISBN 0335221076. . - ISBN
0335221084.
Mācību sasniegumi. Pārbaudījumi un
vērtēšana. Izglītība, augstākā.
Bolin, Per. Between National and Academic
Agendas : Ethnic Policies and 'National Disciplines'
at the University of Latvia, 1919-1940 / Per Bolin. Huddinge : Södertörns högskola, 2012. - 347 lpp.,
[6] lpp. iel. : il., portr. ; 24 cm. - (Södertörn studies
in history , 1653-2147 ; 13). (Södertörn academic
studies , 1650-6162 ; 51). - Bibliogr.: p.317.-341.
Table of contents : 1. Nationalising Academia.
2. From Imperial to National Universities. The
University System in the Russian Empire 18001919. 3. Creating a "Castle of Light". The Forming
of the University of Latvia during the First Republic.
4. Language Matters. The Question of Tuition
Language. 5. "Foreign Elements". Demarcation and
Conflict between Latvian and Jewish Students at the
University of Latvia, 1919-1940. 6. Making
Impression. The Official University Journal. 7.
Developing "National Disciplines". Archaeology,
Folklore, History, Latvian Linguistics and Literature,
1919-1934. 8. The University Under Dicatorship.
Changes in National Policies and the Academics
under Ulmanis Regime, 1934-1940.
ISBN 9789186069520.
Augstskolas - Latvija - Mācību un studiju
programmas.
Böss-Ostendorf, Andreas. Einführung in die
Hochschul-Lehre : Ein Didaktik-Coach / Andreas
Boss-Ostendorf, Holger Senft ; illustrationen von
Lilian Mousli. - Opladen : Verlag Barbara Budrich,
2010. - 292 S. : Ill. - (UTB Schlusselkompetenzen ;
3447). - Literatur: 289.-292.S.
Saturs: Einleitung. Am Anfang steht der
Showdown. Lehren aus der Lernperspektive. Lehren
mit dem Kontaktmodell. Lehren mit der Gruppe.

Lehren mit der passenden Methode. Lehren will
gelernt sein. Statt eines Schlusswortes.
ISBN 9783825234478.
Augstskolas pedagoģija.
378
Enhancing Learning, Teaching, Assessment and
Curriculum in Higher Education : Theory, Cases,
Practices / Veronica Bamber, Paul Trowler, Murray
Saunders and Peter Knight. - Maidenhead : Open
University Press ; The Society for Research into
Higher Education, 2009. - xviii, 210 p. : tab., fig. Ref.: p. 196.-2008. . - Index: p. 209.-210.
ISBN 9780335233755. . - ISBN
9780335233762. . - ISBN 0335233759. . - ISBN
0335233767.
Izglītība, augstākā. Mācību sasniegumi.
Pārbaudījumi un vērtēšana. Mācīšana un mācīšanās.
378
A Handbook for Teaching and Learning in Higher
Education : enhancing academic practice / edited by
Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall.
- 3rd ed. - New York : Routledge ; London, 2009. xviii, 525 lpp. : il., sh., tab. ; 26 cm. - Bibliogr. at
the end of chapters. . - Index: p.513.-525.
ISBN 9780415434638 (hbk.). . - ISBN
0415434637 (hbk.). . - ISBN 9780415434645
(pbk.). . - ISBN 0415434645 (pbk.). . - ISBN
9780203891414 (ebk.). . - ISBN 0203891414
(ebk.).
Augstskolas pedagoģija - Rokasgrāmatas,
uzziņu līdzekļi utt. Pasniedzēji. Lekciju metode
pedagoģijā.
378
Interdisciplinary Learning and Teaching in Higher
Education : Theory and Practice / ed. by
Balasubramanyam Chandramohan and Stephen
Fallows. - New York : Routledge ; London, 2009. xvi, 167 p. : tab., fig.
ISBN 9780415341301. . - ISBN
9780415341318. . - ISBN 9780203928707. . - ISBN
0415341310. . - ISBN 0415341309. . - ISBN
0203928709.
Integrēta mācīšana. Izglītība, augstākā.
Mācīšanas teorijas.
371
Petitgirard, Jean-Yves. Le Tableau Blanc
Interactif / Jean-Yves Petitgirard, Dominique Abry,
Elisabeth Brodin. - [France] : CLE International,
2011. - 172 p. + CD-ROM. - (Techniques at
pratiques de classe).
ISBN 9782090353723.
371
Petitgirard, Jean-Yves. Le Tableau Blanc
Interactif [elektronisks resurss] / Jean-Yves
Petitgirard, Dominique Abry, Elisabeth Brodin. [France] : CLE International, 2011. - 1 DVD-ROM.
ETNOLOĢIJA. ETNOGRĀFIJA. FOLKLORA
391(=174)
Liesma, Agne. Senbaltu spēka zīmes un raksti /
Agne Liesma ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red.
Ligita Smilga ; fotogr. Eiženija Anna Freimane. - Rīga
: Jumava, [2013] (SIA "MicroDot"). - 120 lpp. : il. ;
20 cm. - Bibliogr.: 119. lpp. - Agnes Liesmas

unikālajā grāmatā atradīsit atbildes uz jautājumiem:
kā enerģētiski attīrīties, skaitot dainas, kā meditēt,
izmantojot senbaltu zīmes un rakstus, kā sevi
aizsargāt ar senbaltu zīmju un rakstu palīdzību.
Autore apraksta katru zīmi, smalki izstāstot tās
enerģētisko vērtību. Katrai zīmei ir piemeklēta
atbilstoša latvju daina, kuru skaitot var meditēt.
ISBN 9789934113048.
Zīmes un simboli - Latvija. Zīmes un simboli.
Tautasdziesmas, latviešu. Pašaizsardzība - Psihiskie
aspekti.
CEREMONIĀLS. ETIĶETE
395
Odiņa, Aija, 1948-. Etiķete un protokols : sevis
pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, AS
"Latvijas Finieris" biznesa kontakti pasaulē un
starptautiskā pieredze, vizītes, ceremonijas, tikšanās
/ Aija Odiņa ; lit. red. Asnāte Baņģiere ; priekšv.
sarakst. Juris Biķis ; māksl. Uldis Sosnovskis ;
fotogr.: Juris Kalniņš, Gatis Rozenfelds. - Rīga : Zelta
grauds, 2009 (Grafus : McĀbols poligrāfija : Preses
nams). - 262, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. Bibliogr.: 255.-[257]. lpp. . - Atslēgvārdu rād.: 258.262. lpp. - Vēstnieces A. Odiņas grāmata būs
noderīga visiem, kuri vēlas izkopt nevainojamu
uzvedības stilu. Tajā apkopota autores pieredze, kas
gūta, izveidojot un vadot Latvijas Republikas Valsts
protokolu, kā arī esot Latvijas ārkārtējai un
pilnvarotai vēstniecei pie Svētā Krēsla (Vatikānā),
Maltas Bruņinieku Ordeņa, Čehijas Republikā,
Horvātijas Republikā un Spānijā. Grāmatā aplūkota
sasveicināšanās un iepazīšanās, etiķete katrai dienai,
apģērba kultūra, galda etiķete, lietišķās saskarsmes
kultūra, ģimene un svinīgi notikumi, protokols.
Saturā: Uzņēmējdarbība un lietišķā etiķete.
"Latvijas Finieris" - uzņēmums ar nākotni. Etiķetes
nozīme sabiedrības dzīvē. Sasveicināšanās un
iepazīšanās. Vizītkarte. Dāvanas. Ziedi. Etiķete katrai
dienai. Apģērbs ceļ cilvēku. Ielūgums. Galda etiķete.
Mielasta veidi. Restorāna etiķete. Smēķēšanas
etiķete. Lietišķās saskarsmes kultūra. Ģimene un
svinīgi notikumi. Citas kultūras mūs bagātina.
Protokols.
ISBN 9789984994529.
Etiķete. Lietišķā etiķete. Diplomātiskā etiķete.
Valsts etiķete.
5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
VIDES AIZSARDZĪBA
502

Cilvēks un daba : Engures ekoreģions / Māra Kļaviņa
un Viestura Meleča redakcijā. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2013. (Latgales druka). - 423
lpp. : il., kart., tab., diagr. ; 24 cm. - Ietver
bibliogrāfiju rakstu beigās. - Teksts latviešu val.,
priekšvārds un rakstu kopsavilkumi angļu val.
Saturs: Ievads. Biodaudzveidības
samazināšanās : problēmas sociālekoloģiskie
risinājumi / Vieturs Melecis, Māris Kļaviņš. Engures

ezera sateces baseina ģeoloģiskā uzbūve un reljefs :
to nozīme zemes lietojumveida un apdzīvojuma
struktūrā / Ivars Strautnieks, Ineta Grīne. Ainavas
Engures ezera sateces baseinā un tās ietekmējošie
faktori / Zanda Penēze, Imants Krūze, Anda Medene.
Engures ezera sateces baseina upju noteces
ilgtermiņa izmaiņas 20. un 21. gadsimtā / Līga
Kurpniece, Inese Latkovska, Elga Apsīte. Engures
ezera ūdeņu sastāvs un to ietekmējošie faktori /
Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Valērijs Rodionovs.
Engures ezera hidroekosistēmas attīstība un to
ietekmējošie faktori / Ilga kokorīte, Gunta Spriņģe,
Agrita Briede...[u.c.]. Engures ezera ihtiofauna /
Ēriks Aleksejevs, Jānis Birzaks. Engures ezera
ūdensputnus ietekmējošie faktori / Jānis Vīksne.
Veģetācijas struktūra un attīstības Engures ezera
sateces baseinā / Māris Laiviņš, Ģertrūde Gavrilova,
Anda Medene. Dabiskie zālāji Engures ezera sateces
baseinā - izmirstošas ekosistēmas vai neapzināts
resurss? / Solvita Rūsiņa, Agnese Priede, Linda Toča.
Divspārņu (Diptera, Brachycera) skaita un sugu
bagātības izmaiņas Engures ezera dabas parkā uz
antropogēno faktoru un klimata pasiltināšanās fona /
Viesturs Melecis, Aina Karpa, Kristaps Vilks. Rīgas
līča rietumu piekrastes ekosistēma : vides kvalitāte
un bioloģiskā daudzveidība / Solvita Strāķe, Anda
ikauniece, Madara Alberte...[u.c.]. Dažādu
apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz Engures
ezeru un tā piekrastes ekosistēmām / Roberts Šiliņš,
Aivars Mednis. Attīstības plānošanas loma Engures
ezera sateces baseina vides aizsardzības un
ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanā / Ēriks
Leitis. Engures ezera sateces baseina ilgtspējīgas
attīstības vēsturiskie aspekti - Engures jūrskolas
fenomens / Ēriks Leitis. Engures muižas teritorija,
uedzīvotāji un saimniecība (17. gs. beigas - 19. gs.
sākums) / Margarita Barzdeviča. Apdzīvojuma
vēsturiskās pārmaiņas20. gadsimtā Engures ezera
sateces baseinā : Mērsraga piemērs / Lāsma
Zēberga, Dzintars Ērglis. Sistēmdinamikas
izmantošanas iespējas Engures ezera vides procesu
modelēšanā / Mārcis Zariņš.
ISBN 9789984456652.
Ekosistēmas - Latvija - Engure.
Engure (Engures novads, Latvija). Engures
ezers (Latvija). Mērsrags (Mērsraga novads, Latvija).
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Batarags, Ričards. Latviskais pirts rituāls : Pirts
Rūķa stāsti / Ričards Batarags ; il. Klinta Roga ; foto:
Valts Kleins, Dainis Jansons, Baiba Bataraga, Ričards
Batarags. - Bātciems : [B.I.], 2012. - 99, [1] lpp. :
il. - Bibliogr.: 94.-95. lpp. - Šodien, tautas dēlu un
meitu – pirtnieku un pirtnieču “uzminēts” jeb no
tautas zemapziņas atcerēts un no informācijas
lauskām kopā “salīmēts”, latviskais pirts rituāls ir

stabili un droši nostiprinājis savu unikālo vietu
pasaules tautu pirts kultūras mantojumā un tā
dzīvajā pielietojumā. - Vāka fotogrāfija - "Meņģeļu"
dūmu pirtiņa brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā. . Autors uzrādīts titlp. 2. pusē.
Pirtis - Rituāls. Pirts. Latvieši - Sociālā dzīve un
paražas. Latvieši - Veselība un higiēna.
616
Danilāns, Anatolijs. Hroniskas aknu slimības /
Anatolijs Danilāns ; [medicīnas redaktore Maija
Šetlere ; māksliniece Iveta Bambere]. - [Rīga] :
Medicīnas apgāds, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 247,
[1]lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
- Joņodams pa medicīnas plašumiem, nejauši
ieskatījos savās pirms dažiem gadiem rakstītajās
hroniskām aknu slimībām veltītajās grāmatās un
pamanīju - lieta nav pabeigta! Abās grāmatās
hroniski hepatīti izložņāti pamatīgi, daudzkārt
secināts, ka hepatīta slimnieku bieds ir aknu ciroze.
Bet nav ziņu, ko lai ārsts pasāk, ja šis bieds ir klāt.
Esmu iemācījies nekad nenoslēgt savu prātu kādai
idejai, tāpēc apjausma, ka reiz sāktā lieta nav
pabeigta, sāka mani nežēlīgi vajāt. Vienaldzība baro
tumsu - arī šī doma neļāva man palikt vienaldzīgam
un lika no jauna gāzties aknu slimību dzīlēs. Ir kāds
iemesls, kura dēļ dažas grāmatas izdzīvo, kamēr
citas pazūd. Izzūd tās, kuru lappusēs jaušams
brīnumains noslēpums. Savas trīs aknu slimībām
veltītās grāmatas uzskatu par īsu skaņu aknu slimību
varenajā vēl neatskaņotajā simfonijā. Tagad saprotu,
ka manu grāmatu patiesais uzdevums bija atklāt
nevis atbildes, bet gan iedvest Jūsos apbrīnu par
ankām. Domu koncentrēšanās ir apgūstama prasme,
apgūstama ir māka saprats grūti saprotamo.
3. grāmata. Aknu ciroze.
ISBN 9789984813530.
Aknas - Slimības.
615.8
Ziņģīte, Inese, 1940-. Speķītim nav ne vainas :
jeb atziņas veselīgai dzīvei / Inese Ziņģīte, Anatolijs
Danilāns ; sast. Juris Lorencs ; vāka māksl. noform.
Aija Andžāne. - Rīga : Jumava, 2013. - 87 lpp. :
fotogr. - Garš,veselīgs mūžs - kā to sasniegt? Un kas
ir atslēgas, kas dažiem cilvēkiem ļauj būt fiziski un
garīgi mundriem līdz sirmam vecumam? Vai tikai
modernā medicīna un medikamenti? Bet varbūt
daudz lielāka nozīme ir dzīvesveidam un prasmei
dzīvot veselīgi? Par to savās zināšanās ar mums
dalās Inese Ziņģīte un profesors Anatolijs Danilāns.
ISBN 9789934113116.
Veselīgs dzīvesveids.
INŽENIERZINĀTNES. TEHNISKĀS ZINĀTNES
62
Chase, Kenneth.
Firearms : a global history to 1700 / Kenneth
Chase. - New York, NY : Cambridge University Press,
2009. - xvii, 290 p. : ill., maps ; 24 cm. - Bibliogr.:
p. 257.-284. . - Index: p. 285.-290.
ISBN 0521822742.
Bruņojums - Vēsture. Ieroči - Vēsture

LAUKSAIMNIECĪBA
63

Granstedt, Artur. Farming for the Future - with a
focus on the Baltic Sea Region / Artur Granstedt. [B.v. : Sodertorns Hogskola], 2012. - 133 p. : ill.
ISBN 9197501727.
UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658
Ross, Stephen. Fundamentals of Corporate Finance
/ Stephen Ross, Randolph Westerfield, Bradford
D.Jordan. - 10th ed. - New York : Irwin McGrawHill, 2013. - Xli, 899, A-10, B-5, C-3, D-3, I-24 : ill.
- Index: p.I-1, I-24.
ISBN 9780077479459.
KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA
674
Berķis, Aivars, 1936-. Finieris ikdienā un apbrīnā
: lieluzņēmums mainīgā pasaulē / Aivars Berķis,
Ēriks Hānbergs ; atb. red. Kristīne Kirkila ; lit. red.
Sarmīte Medne ; Dainas Girgensones māksl.
iekārtojums. - Rīga : Jumava, 2011. - 365, [1] lpp. :
il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Alf. rād.: 360.-[364.] lpp. Grāmata ir kultūrvēsturisks projekts par vienu no
Latvijas lielākajiem saplākšņu ražotājiem akciju
sabiedrību "Latvijas Finieris". A. Berķis un Ē.
Hānbergs grāmatā raksta par uzņēmuma vēsturi,
tajā apkopoti darbinieku stāstījumi, dažādas
interesantas "Latvijas Finiera" darbības norises.
ISBN 9789984389844.
Saplākšņa ražošana - Latvija - Vēsture.
MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ROKDARBI
746

746

Ītone, Džena. Tamborēšana : 300 padomi,
tehniskie paņēmieni un amata noslēpumi / Džena
Ītone ; no angļu val. tulk. Ieva Zagante ; red. Baiba
Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 160 lpp. : il.
- Izmēru tabulas: 152.-154. lpp. . - Alf. rād.: 158.159. lpp. - Grāmata paredzēta visdažādāko prasmju
līmeņu rokdarbniekiem. Tajā ir vairāk nekā 300
pamācību, ieteikumu un amata noslēpumu. - Oriģ.
nos.: Compendium of Crochet techniques.
Saturā: Tamboradatas, piederumi un dzija.
Apraksti un tehniskie zīmējumi. Izstrādājumu
modelēšana. Tehniskie paņēmieni. Tamborēšana pa
apli. Aizraujošās krāsas.Darba pabeigšana.
ISBN 9789934030819.
Tamborēšana. Rokdarbi.
Lesīte, Ineta. Stila noslēpumi / Ineta lesīte ;
[redaktore Ieva Heimane ; māksliniece Madara
Lesīte]. - Rīga : Jumava, [2013]. - 111, [1]lpp. : il. Sievietei ir svarīgi katru dienu izskatīties labi un būt
apmierinātai ar savu vizuālo tēlu. Šī grāmata ir tieši
tā, kas palīdzes atrast piemērotas nianses
klasiskajam stilam, atbilstošus audumus
romantiskajam stimlam un dos labus padomus, kā
abģērbu interesanti papildināt ar lakatiem un šallēm,
tos sasienot skaistos mezglos un veidojot
neatkārtojamu rotu.
ISBN 9789934113208.

Apģērbs. Mode.
DEKORATĪVAIS STIKLS UN KRISTĀLS
748
Glasstress Rīga : darbi no Berengo studijas,
Venēcija, Itālija : katalogs = Glasstress Riga : works
from the Berengo Studio, Venice, Italy : catalogue =
Glasstress Рига : работы студии Беренго, Венеция,
Италия : каталог / sast. un galv. red. Helēna
Demakova ; tekstu autori: Helēna Demakova,
Adriano Berengo, Laura Bresolina, Žans Blanšērs,
Nils Sakss ; tulk. angļu val. Andris Mellakauls ; tulk.
krievu val. Sergejs Timofejevs ; tulk. no angļu val.
Stella Pelše ; tulk. no itāliešu val. Līna Birzaka ; lit.
val. red.: latviešu val. Guna Kalniņa, angļu val.
Stella Pelše, krievu val. Aleksandra Zamatajeva ;
priekšv. sarakstīja Sarmīte Ēlerte, Nils Ušakovs ;
dizains: Ojārs Pētersons ; fotogr.: Frančesko
Allegreto, Normunds Brasliņš, Agnese Bremmane,
Alesio Buldrins, Vilnis Vītoliņš. - Rīga : Mākslas
muzejs "Rīgas Birža", 2011 (Jelgavas tipogrāfija). 184 lpp. : il., ģīm. ; 27 cm. - Bibliogr. norādes
parindēs. - Venēciju un Rīgu saista ne tikai Rīgas
Biržas arhitektūra, bet arī regulāra mūsu mākslinieku
dalība Venēcijas laikmetīgās mākslas biennālēs.
Mākslas muzeja "Rīgas Birža" atklāšanas izstāde
"Glasstress Rīga - darbi no Berengo studijas" iezīmē
jaunās iespējas, kuras līdz šim Rīgai un Latvijai bija
ierobežotas - sabiedrībai iepazīt kultūras vērtības
modernā un atbilstošā vidē. - Paral. latviešu, angļu,
krievu val.
ISBN 9789934823602.
Stikla māksla - 21 gs - Izstādes. Stikla māksla
- 20 gs - Izstādes. Stikla māksla - Latvija - Izstādes.
KINOMĀKSLA. FILMAS
791.4(474.3)
Pērkone, Inga, 1966-. Tu, lielā vakara saule! :
esejas par modernismu Latvijas filmās / Inga
Pērkone ; lit. red. Cilda Redliha ; māksl. Līga
Sarkane. - Rīga : Neputns, 2013 (Dardedze
hologrāfija). - 150, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 149.-[151.] lpp. . - Filmogrāfija: 139.148. lpp. . - Personu un filmu rādītājs: 132.-138.
lpp. - Mākslas doktores I. Pērkones grāmata ir
saistošs elegantu eseju krājums, veltīts maz pētītai
tēmai - modernismam Latvijas kinomākslā. Grāmata
aptver laika posmu no 20. gadsimta 60. gadiem līdz
mūsdienām. Laikā, kad mākslā oficiāli bija atzīta
tikai sociālistiskā reālisma metode, Rīgas poētiskajās
dokumentālajās filmās parādījās modernismam
raksturīgās iezīmes, īpaši Aivara Freimaņa un Herca
Franka, vēlāk - arī Jura Podnieka darbos. Mūsdienās
par pasaulē pazīstamāko Latvijas kino meistari
kļuvusi Laila Pakalniņa, kuru autore raksturo kā
spilgtu vēlīnā modernisma pārstāvi. Grāmata
adresēta visiem, kas interesējas par Latvijas
kinomākslu pasaules kultūras un teorētiskās domas
kontekstā. - Kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512032.
Kinofilmas - Latvija.

Vecgulbenes muiža [videoieraksts] : spa, hotel, cafe
: dokumentāla filma. - [Gulbene] : [B.i., b.g.]. - 1
DVD (7:30 min.).
Muižas - Latvija. Viesnīcas.
Vecgulbenes muiža - Latvija.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS
792(470)(092)
Высоцкая, Ирэна. Мой брат Владимир Высоцкий
: у истоков таланта / Ирэна Высоцкая. - Москва :
Астрель, 2012. - 191 с. - Книга двоюродной сестры
Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны
Высоцкой посвящена становлению поэта и
артиста, кумира нескольких поколений, истории
его семьи, друзьям и недругам, любви и
предательству, удачам и разочарованиям.
ISBN 9785271453847.
Aktieri - Padomju Savienība - Biogrāfijas.
791.4

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
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Holvūts, Aksels. Vispārīgās sintakses pamati /
Aksels Holvūts ; tulk. Lāsma Sirmule ; zin. red. un
priekšv. aut. Ilze Lokmane ; vāka dizains: Vanda
Voiciša. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012
(SIA "Dardedze hologrāfija"). - 142 lpp. : sh. ; 21
cm. - Bibliogr.: 135.-137. lpp. . - Palīgrād.: 139.142. lpp. - Grāmatā aplūkoti galvenie sintaktiskās
analīzes jēdzieni. Iztirzāti arī svarīgākie teorētiskie
pieņēmumi, kas veido galveno sintaktiskās analīzes
skolu pamatu. - Oriģ. nos.: Bendrosios sintaksės
pagrindai.
Saturā: Sintaktiskās struktūras principi.
Pamatelementi un papildelementi. Sintaktisko sakaru
tipi. Morfosintaktiskie sakari. Sintaktiskie sakari un
gramatiskās funkcijas. Teikums un vārdu
savienojums.
ISBN 9789984815756.
Gramatika, salīdzināmā un vispārīgā Sintakse.
Strods, Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica / Pīters
Strods. - [Atkārt. izd.]. - Rēzekne : Latgolas kulturas
centra izdevnīceiba, 2013. - 402 lpp. - Teksts
latgaliešu valodā. - 1. izdevums iznāca 1933. gadā.
ISBN 9789984292281.
Latgaliešu valoda - Pareizrakstība - Vārdnīca.
Latgaliešu valoda - Pareizrakstība.
Valodas situācija Latvijā: 2004–2010 / Pauls
Balodis, Māris Baltiņš, Vineta Ernstsone, Valts
Ernštreits, Gunta Kļava, Dite Liepa, Kristīne
Motivāne, Inese Muhka, Jānis Oga, Evija Papule,
Jānis Valdmanis, Anna Vulāne ; zin. red. Ina
Druviete ; atb. red.: Gunta Kļava, Inita Vītola ; lit.
red. Ieva Jansone ; priekšv.aut.: Jānis Valdmanis ;
dizains: Aija Andžāne, Gints Roderts. - [Rīga] :
Latviešu valodas aģentūra, 2011. - 224 lpp. : il.,
faks., tab., karte ; 30 cm. - Bibliogr.: 217.-224. lpp.
(142 nos.). - Lai noskaidrotu valodas situācijas
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attīstību Latvijā, ir veikta valodas situācijas izpēte no
2004. līdz 2010. gadam. Pētījumā sniegti dati un
fakti par Latvijas komplicēto valodas situāciju un
dotas atbildes uz daudziem jautājumiem. Rezultāti
rāda, ka joprojām valsts valodas lietojums ikdienā,
pakalpojumu sfērā ir nepietiekams. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Saturā: Valodas politika Latvijā. Latviešu
valoda Eiropas Savienībā. Valodas Latvijā: valodu
prasme, lietojums un lingvistiskā vide. Valsts valodas
lietojums sabiedriski nozīmīgākajās
sociolongvistiskajās jomās. Augšzemnieku dialekta,
latgaliešu rakstu valodas un latviešu literārās
valodas koeksistences problemātika. Lībiešu valodas
situācijas attīstība Latvijā. Latviešu valoda mūsdienu
globalizācijas apstākļos. Latvijas valodas politikas
uzdevumi nākotnē.
ISBN 9789984815541.
Valodas politika - Latvija - Pētniecība. Latviešu
valoda - Latvija - Politiskie aspekti - Pētniecība.
Latvija - Valodas - Pētniecība
Alltag, Beruf & Co. 2 : die Hörtexte des Kursbuchteils
/ [Norbert Becker, Jörg Braunert]. - Ismaning :
Hueber Verlag, 2009. - 2 CD (84 Minuten). (Deutsch als Fremdsprache).
ISBN 9783192315909.
Alltag, Beruf & Co. 1 : Hörtexte zum Kursbuch /
Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber
Verlag, 2009. - 1 CD (76 Min.). - (Deutsch als
Fremdsprache).
ISBN 9783191315900.
Alltag, Beruf & Co. 2 : Hörtexte zum Arbeitsbuch /
Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber
Verlag, 2009. - 1 CD. - (Deutsch als Fremdsprache).
- Zusammen mit "Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveau
A1/2".
Alltag, Beruf & Co. 1 : Hörtexte zum Arbeitsbuch /
Norbert Becker, Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber
Verlag, 2009. - 1 CD. - (Deutsch als Fremdsprache).
- Zusammen mit "Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveau
A1/1".
Becker, Norbert. Alltag, Beruf & Co. 1 :
Wörterlernheft : Niveau A1/1 / Norbert Becker, Jörg
Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2011. - 42 S.
: ill. - (Deutsch als Fremdsprache).
ISBN 9783191515904.
Becker, Norbert. Alltag, Beruf & Co. 1 : Kursbuch
+ Arbeitsbuch / Norbert Becker, Jörg Braunert. Ismaning : Hueber Verlag, 2011. - 119 S. : ill. + 1
CD mit den Hörtexten des Kursbuchteils. - (Deutsch
als Fremdsprache).
ISBN 9783191015909.
Becker, Norbert. Alltag, Beruf & Co. 2 : Kursbuch
+ Arbeitsbuch : Niveau A1/2 / Norbert Becker, Jörg
Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2011. - 119
S. : ill. + 1 CD mit den Hörtexten des Kursbuchteils.
- (Deutsch als Fremdsprache).

ISBN 9783192015908.
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Becker, Norbert. Alltag, Beruf & Co. 2 :
Wörterlernheft : Niveau A1/2 / Norbert Becker, Jörg
Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2013. - 48 S.
: ill. - (Deutsch als Fremdsprache).
ISBN 9783192515903.
Becker, Norbert. Alltag, Beruf & Co. 2 :
Lehrerhandbuch : Niveau A1/2 / Norbert Becker,
Jörg Braunert. - Ismaning : Hueber Verlag, 2010. 94 S. : ill. - (Deutsch als Fremdsprache).
ISBN 9783192415906.
Chazal, Edward de. Oxford EAP : a course in
English for academic purposes : upperintermediate/B2 : teacher's handbook / Edward de
Chazal & Sam McCarter. - Oxford : Oxford University
Press, 2012. - 152 lpp. + DVD-ROM un audio CD. Piel.: Oxford EAP: teacher's DVD-ROM. 2012; Oxford
EAP: audio CD. 2012.
ISBN 9780194001830. - ISBN
9780194001809(atcelts).
Chazal, Edward de. Oxford EAP : a course in
English for academic purposes : upperintermediate/B2 : [student's book] / Edward de
Chazal & Sam McCarter. - Oxford : Oxford University
Press, 2012. - 239, [1] lpp. : il. + 1 DVD-ROM. Oxford EAP develops the essential skills and
academic language for learners who are preparing to
study in English at university level, from foundation
courses to postgraduate research. - Piel.: Oxford EAP
: a course in English for academic purposes : upperintermediate/B2 DVD-ROM. 2012. - "Integrated skills
and language. Authentic academic texts. Lecture
extracts on DVD-ROM."--Vāks.
ISBN 9780194001786. - ISBN
9780194001762(atcelts).
Angļu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
Echo [skaņu ieraksts] : methode de francais : A1 :
fichier d'evaluatuion / [J. Girardet, C. Gibbe]. [France] : CLE International, [2010]. - 1 CD audio.
Echo [projicēts medijs] : methode de francais / [J.
Girardet, J. Pecheur]. - Paris : CLE International,
2010. - 1 DVD
Girardet, J. Echo [skaņu ieraksts] : methode de
Francais : A1 / J. Girardet, J. Pecheur. - [France] :
CLE International, [2010]. - 2 CD audio.
ISBN 9782090325522.
Girardet, J. Echo [elektronisks resurss] : methode
de Francais : A1 : version numerique / J. Girardet, J.
Pecheur. - [France] : CLE International, [2010]. - 1
DVD-ROM. - version numérique c'est : Aucune
installation requise; Une compatibilité avec tous les
TBI; Une utilisation également en vidéoprojection ou
sur ordinateur (Mac/PC); L'intégralité des
composants de la méthode : livre de l'élève, cahier
personnel d'apprentissage et guide pédagogique; Un
accès direct aux ressources (images, audio, vidéos,
exercices interactifs); Une navigation linéaire ou
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personnalisée; nombreux outils et fonctionnalités :
zoom, cache, stylo, surligneur, gomme…. - PC, MAC
compatible.
ISBN 9782090324860.
Girardet, J. Echo : methode de francais : A1 :
fichier d'evaluatuion + Fiches photocopiables / J.
Girardet, C. Gibbe. - [France] : CLE International,
[2010]. - 37 p : ill. + CD audio.
ISBN 9782090385656.
Girardet, J. Echo : methode de francais : A1 : livre
du professeur / J. Girardet, C. Gibbe. - Paris : CLE
International, 2011. - XXI, 135, [1] p.
ISBN 9782090385663
Girardet, J. Echo : methode de francais : A1 / J.
Girardet, J. Pecheur avec la collaboration de C.
Gibbe. - Paris : CLE International, 2011. - XVI, 145,
[1] p. + 1 DVD-ROM + Portfolio (21 p.).
ISBN 9782090385632.
Girardet, J. Echo : methode de francais : A1 :
Portfolio / J. Girardet, J. Pecheur. - Paris : CLE
International, 2010.
Oxford EAP [skaņu ieraksts] : audio CD : upperintermediate/B2 / [Edward de Chazal & Sam
McCarter]. - [Oxford] : Oxford University Press,
2012. - 1 CD. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes. . Kopā ar grām.: Oxford EAP : a course in English for
academic purposes : upper-intermediate/B 2 :
teacher's handbook / Edward de Chazal & Sam
McCarter. 2012.
ISBN 9780194001908.
Oxford EAP [videoieraksts] : teacher's DVD : upperintermediate/B2 / [Edward de Chazal & Sam
McCarter]. - [Oxford] : Oxford University Press,
2012. - 1 DVD-ROM. - Sistēmas prasības: PC:
Windows XP, Vista, 7; Pentium III, 500MHz
processor; 512 MB RAM; 1024x768 screen
resolution; DVD-ROM drive. Mac: Mac OS 10.5,10.6,
10.7; Power Mac G4; 512 MB RAM; 1024x768 screen
resolution; DVD-ROM drive. - Aprakstīts pēc diska
uzlīmes. . - Kopā ar grām.: Oxford EAP : a course in
English for academic purposes : upperintermediate/B 2 : teacher's handbook / Edward de
Chazal & Sam McCarter. 2012.
ISBN 9780194001847.
Oxford EAP [audiovizuāls materiāls] : a course in
English for academic purposes : upperintermediate/B2 / Edward de Chazal & Sam
McCarter. - [Oxford] : Oxford University Press, 2012.
- 1 DVD-ROM. - Sistēmas prasības: PC: Windows XP,
Vista, 7; Pentium III, 500MHz processor; 512 MB
RAM; 1024x768 screen resolution; DVD-ROM drive.
Mac: Mac OS 10.5,10.6, 10.7; Power Mac G4; 512
MB RAM; 1024x768 screen resolution; DVD-ROM
drive. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes. . - Kopā ar
grām.: Oxford EAP : a course in English for academic
purposes : upper-intermediate/B 2 : [student's
book] /Edward de Chazal & Sam McCarter. 2012. . -

"...include: lecture and student presentation extracts
as video files; seminar and tutorial discussion
extracts as audio files."--Diska ietvere.
ISBN 9780194001861.
LITERATŪRZINĀTNE
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Garsija Lorka, Federiko. Lekcijas / F. Garsija
Lorka ; [no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ;
grāmatā izmantoti Federiko Garsijas Lorkas
zīmējumi]. - Rīga : Neputns, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 134 lpp. : il., portr. ; 22 cm. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar Garsijas Lorkas
zīmējumiem. Tajā iekļautas četras lekcijas, kuru
autentiskumu mūsdienu literatūrzinātnieki
neapšauba: "Duende. Spēle un teorija", "Spāņu
šūpuļdziesmas", "Kantehondo. Andalūzijas senais
dziedājums" un "Dona Luisa de Gongoras poētisko
tēlu pasaule". Latviski izdotās Lorkas "Lekcijas"
domātas visplašākajam kultūras interesentu lokam
kā iedvesmojoša un izglītojoša lasāmviela.
ISBN 9789934512025.
Spāņu dzeja - Vēsture un kritika. Spāņu
literatūra.
Janelsiņa-Priedīte, Aija, 1942-. Zaļās zemes
dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki :
literatūrsocioloģisks pētījums / Aija Priedīte ; red.
Sigita Kušnere ; māksl. Agata Muze. - Rīga : Latvijas
Universitāte ; Zinātne, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). 254 lpp. : sh., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: [249.]-254.
lpp. un norādes parindēs. - A. Priedītes monogrāfijā
galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un
hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieku šī sava
zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko
pastāvīgi ietekmējušas politiskās idejas un to
ieviešana, kari un karu sekas - Latvijas kultūrvides
pārmaiņas. Pētījuma korpuss aptver vairāk nekā
5000 lappušu - 12 reālistiskā manierē rakstīti romāni
-, atspoguļojot laikposmu no zemnieku brīvlaišanas
19. gadsimtā līdz mūsdienām. Pētījums rāda, ka
mūsu reālistiskā literatūra par Latvijas lauku
iedzīvotājiem ir ne tikai latviskās identitātes
meklējumu atspoguļojums, bet arī Latvijas pēdējo
150 gadu dzīvās vēstures attēlojums. - Kopsav.
angļu val. - ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis
zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības
stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas" Projekta Nr.
2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09APIA/VIAA/087.
1. daļa.
Saturā: Par lauku iedzīvotājiem latviešu
zemnieku literatūrā. Lauku iedzīvotājs un publiskā
vide. Lauku iedzīvotāju mobilitāte latviešu literatūrā.
Lauku iedzīvotāju konflikti un to risinājumi. Lauku
iedzīvotāju vērtības un jēgpilna dzīve.
ISBN 9789984879314.
Latviešu romāni - Vēsture un kritika. Lauku
iedzīvotāji - Latvija - Daiļliteratūra.
Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100
: zinātnisko rakstu krājums / sas. Ausma Cimdiņa ;

Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte ;
māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2013 (SIA
"Dardedze Hologrāfija"). - 274, [1] lpp. : il., faks. ;
21 cm. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā.
Saturā: Rīgas teksts: Augusta Deglava "Rīga".
Rīgas teksta ģenēze latviešu literatūrā un A. Deglava
"Rīga" latviešu nacionālās identitātes meklējumos /
Ausma Cimdiņa. Strādniecība kā problēma A.
Deglava romānā "Rīga" / Ieva Kalniņa. Reliģiski
filozofisko jautājumu atspoguļojums Augusta
Deglava romānā "Rīga" / Ilona Miezīte. Rīdzinieces
stereotipos, prototipos un arhetipos: A. Deglava
"Rīga" / Linda Kusiņa. Pikareskie motīvi Augusta
Deglava romānā "Rīga" / Elīna Skujiņa. Augusts
Deglavs un "Rīgas" valoda / Daina Nītiņa. Augusta
Deglava personīskās pieredzes reminiscences,
atveidojot Rīgas kokzāģētavas / Andrejs Grāpis.
Ieskats Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuves
materiālos par A. Deglavu. Deglava un Raiņa
sarakste / Sarmīte Līdaka. Kāpēc Pēterim Krauklītim
bija jādodas uz Rīgu laimi meklēt? / Aija Priedīte.
Kas to "Rīgu" kaldināja / Roalds Dobrovenskis.
Pilsētas teksts: citas Rīgas. 20. gadsimta sākuma
Rīga: jūgendstils un nacionālā identitāte / Sandra
Ratniece. Rīgas un rīdzinieku mītu aspekts Andreja
Upīša darbu ekranizācijās / Jūlija Dibovska. Rīgas
tēls pēdējā pusgadsimta latviešu dzejā / Valdis
Ķikāns. Rīga - Marģera Zariņa prozas pilsēta / Evija
Veide. Aizmirstā galvaspilsēta: Rīga Andras
Neiburgas prozā / Jānis Ozoliņš. Pilsēta un pilsētnieki
antīkajā tekstā / Vita Paparinska. Latīņvalodīgie
vaibsti Rīgas sejā / Ilze Rūmniece.
ISBN 9789984879376.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.
Rīga (Latvija) - Literatūrā.
9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ARHEOLOĢIJA
902(474.3)

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē
: veltījums rakstu krājumu sērijas "Senā Rīga"
nodibinātājam Latvijas ZA akadēmiķim profesoram
Dr. habil. hist. Andrim Caunem 75 gadu jubilejā /
red. kol.: Andris Celmiņš, Mārīte Jakovļeva, Ieva Ose
(atb. red.) ; red.: Ināra Stašulāne, Vija Stabulniece
(angļu val.), Ilona Pozņaka (Vacu val.) ; māksl. Ināra
Jēgere ; uz 1. vāka Ilgvara Gradovska foto ; LU
Latvijas vēstures institūts, Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejs. - Rīga : Latvijas vēstures
institūta apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 534
lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 27 cm. - Andra Caunes
publikācijas, 2002-2011: 16.-46. lpp. / sast. Cilda
Caune, Ieva Ose. . - Bibliogr. rakstu beigās. Kopsav. angļu un vācu val.
7.
Saturs: LZA akadēmiķim Dr. habil. hist.

902(474.3)

profesotam Andrim Caunem - 75 / Ēvalds
Mugurēvičs. I. PĒTĪJUMI RĪGAS ARHEOLOĢIJĀ UN
NUMISMĀTIKĀ: 800 gadu dokumentālajām liecībām
par monētu kalšanu Rīgā / Tatjana Berga. 14.-16.
gadsimta tuvcīņas ieroči Rīgā / Rūdolfs Brūzis.
Iekšrīgas 13.-18. gadsimta apbedīšanas vietu
arheoloģiskā izpēte / Andris Celmiņš. Traumas un
ievainojumi Rīgas 13.-18. gadsimta iedzīvotājiem /
Guntis Gerhards. Rīgā atrastā 16.-17. gadsimta
Ķelnes un Frehenas akmensmasas keramika ar
plastisko dekoru / Ilze Reinfelde. Rīgas Sv. Pētera
baznīcas kapsētas apbedījumu stratigrāfija / Roberts
Spirģis. Rīgā, Mārstaļu un Peitavas ielā, atrastās 13.16. gadsimta koka senlietas un celtniecības liecības /
Dagnija Svarāne. Kaula un raga priekšmeti no Rīgas
Doma laukuma arheoloģiskajiem izrakumiem / Silvija
Tilko. Rīgas Sv. Pētera baznīcas kapsētā apbedīto
13.-17. gadsimta iedzīvotāju bioarheoloģiskie aspekti
/ Gunita Zariņa. II. PĒTĪJUMI RĪGAS VĒSTURĒ UN
ARHITEKTŪRĀ: Rīgas kapitulācija 1710. gadā.
Historiogrāfisks apskats / Muntis Auns. Rīgas 1709.1710. gada aplenkums un Saksijas diplomātija /
Mārīte Jakovļeva. Informācijas izplatīšanās Rīgā
1700.-1710. gadā par Lielā Ziemeļu kara notikumiem
/ Margarita Barzdeviča. Rīgas aplenkums un
padošanās Krievijas karaspēkam 1709.-1710. gadā /
Anita Čerpinska. Kobronskansts pārbūves 17.
gadsimtā un 18. gadsimta sākumā - zviedru
inženieru ieceres un to realizācija / Ieva Ose. Rīgas
rātsnama arhitektūra no 14. līdz 18. gadsimtam.
Rekonstrukcija (koriģējums 2009. gadā nepilnīgi
publicētajam rakstam) / Gunārs Jansons. Rīgas
kafejnīcas un Kārļa Ulmaņa autoritārā ideoloģija
(1934-1940) / Ineta Lipša. Rīgas pašvaldības
laikrakstu kioski laikā no 1918. līdz 1940. gadam /
Zita Pētersone. Tipogrāfiju ēkas iekšpilsētā 19.
gadsimta beigās - 20. gadsimta sākumā / Guna
Vainovska. III. NO RĪGAS VĒSTURES UN
KUĢNIECĪBAS MUZEJA KRĀTUVES: Amatu
organizāciju karogi Rīgā vietniecības laikā (17871797) / Anita Gailiša. Rihards Jūliuss Štegmans un
viņa plāni Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
krājumā / Ingrīda Miklāva. Smilšu pulksteņi Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā / Rasa
Pārpuce.
ISBN 9789984824260.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Rīga.
Arhitektūra - Latvija - Vēsture - Rīga.
Rīga (Latvija) - Antikvitātes. Rīga (Latvija) Vēsture.
Svarāne, Dagnija, 1952-. Pētījumi Latvijas seno
metālu tehnoloģijā. 11.-17. gadsimts : monogrāfija /
Dagnija Svarāne ; māksliniece Ināra Jēgere; Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga :
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2013 (Jelgava :
SIA Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : il. Bibliogr.: 206.-217. lpp. - Monogrāfija "Pētījumi

Latvijas seno metālu tehnoloģijā" ir autores ilggadēju
pētījumu rezultātu apkopojums, kurā īpaša uzmanība
pievērsta seno rotkaļu darbarīku, darba paņēmienu
un izstrādājumu izejvielu analīzei. Parādīta arī 12.14. gadsimta Latvijas kalēju augstā amata prasme,
rotājot dzelzs priekšmetus ar sudrabu sarežģītajā
tausijas tehnikā, kas mūsdienu Eiropā ir reti lietota
un gandrīz aizmirsta. - Kopsavilkums angļu valodā. Virstitulā: Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures
Institūts.
ISBN 9789984824291.
Arheoloģija - Latvija. Rotkaļi - Latvija. Kalēji Latvija - 12 -14 gs. Rotaslietas, seno laiku - Latvija.
Metāla izstrādājumi - Latvija - Vēsture.
Metālapstrāde, viduslaiku - Latvija. Metālapstrāde Latvija - Vēsture.
Latvija - Antikvitātes.
ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

Grīnbergs, Andris, 1974-. Zemgales reģiona senās
kulta vietas = The ancient cult sites of Zemgale
region / Andris Grīnbergs ; foto: Andris Grīnbergs. Jelgava : Zemgales Plānošanas reģions, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 221 lpp. : il., kartes ; 25 cm.
- Bibliogr.: 216. lpp. (16 nos.). - A. Grīnberga
grāmata sniedz pārskatu par Zemgales, Sēlijas un
nedaudz arī Vidzemes dienvidaustrumu reģionā
mūsdienās zināmajām senajām kulta vietām.
Grāmatā aprakstītie objekti ir kulta vietas un tādas
mitoloģiskās vietas, kas arī varētu būt bijušas kulta
vietas, bet nav drošu apliecinājumu. Te ir liela
daudzveidība - dažāda lieluma akmeņi, dažādu sugu
koki, vairāki avoti, kā arī kalni un pa kādam arī cita
tipa objektam. 70 aprakstīto senvietu vidū ir
pārliecinošas un slavenas senās kulta vietas. - Paral.
latviešu un angļu val.
ISBN 9789984496535.
Svētās vietas - Latvija.
Zemgale (Latvija) - Vēsture.
913(450)(03)
Roma : ceļvedis / no angļu val. tulk. Andžela
Šuvajeva ; tulk. red. Kristīne Kupce. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2012. - 448 lpp. : krās. il., kartes ; 23
cm. + 1 lp. salocīta karte. - (DK ceļvedis). - Ielu
rād.: 396.-419.lpp. . - Alfab. rād.: 420.-443. lpp. Pievienota Romas pilsētas karte. - Oriģ. nos.: Rome.
ISBN 9789934027864.
Roma (Itālija) - Ceļveži.
BIOGRĀFIJAS. DZĪVESSTĀSTI
929

Fēgezaks, Zigfrīds fon. Baltiešu gredzens :
[autobiogrāfisks romāns] / Zigfrīds fon Fēgezaks ;
tulk. un iev., 7.-10. lpp., aut. Pēteris Bolšaitis ; red.
Zigrīda Krauze ; māksl. Daiga Brinkmane ; foto:
Imants Urtāns, Madara Abiķe. - [Rīga] : Vesta LK,
2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 800 lpp. : il. ; 25 cm. (Laika grāmata). - "Baltiešu gredzens" sākas ar
autora agrās bērnības atmiņām un beidzas ar
pēdējām atvadām no Latvijas līdz ar baltvāciešu
repatriāciju uz Poliju. Autobiogrāfiskais romāns

"Baltiešu gredzens" pēc būtības ir "Senču un
pēcteču" turpinājums, balstīts uz autora atmiņām. Oriģ. nos.: Baltische Tragödie. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Saturā: Gaujas zelts. Valdnieki bez valkīrām
Aurels nav Zigfrīds. Baltiešu mijkrēslis.
ISBN 9789934829680.
Autobiogrāfiskā proza, vācu - Latvija.
Vācbaltieši - Latvija.
EIROPAS VĒSTURE
94(4)

94(4)

Briggs, Asa. Modern Europe, 1789-present / Asa
Briggs, Patricia Clavin. - 2nd. ed. - Harlow : Pearson
Education Limited, 2003. - xix, 458 p. : fig., maps. Index: p.434.-458.
Contents: 1.Revolution and Empire: Experience
and Impact, 1789-1815 2. Order and Movement,
1815-1848 3. Nation Building, 1848-1878 4. Rivalry
and Interdependence, 1871-1914 5. Modernity 6. A
European civil War, 1914-1918 7. A New Order?
1919-1929 8. Guns and Butter, 1929-1939 9. From
European to World War, 1933-1945 10. Freezing and
Thawing Postwar Europe, 1945-1969 11.
Reconstructing Europe, 1945-1968 12. Towards a
United Europe, 1968-2002 13. Post-Modern?
Bibliographical Essay Index.
ISBN 9780582772601.
Eiropa - Vēsture.
Freedman, Russell. The War to End All Wars :
World War I / Russell Freedman. - Boston :
Houghton Mifflin Harcourt, 2010. - 176 p. : ill. Index: p. 171-176.
ISBN 9780544021716. . - ISBN
9780547026862
821 DAIĻLITERATŪRA
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Ādmīdiņš, Reinis, 1939-2010. Teitan un tagad :
pilsētas un pagasta dzīves ainiņas / Reinis Ādmīdiņš.
- Rīga : Didam, 2008. - 230, [1] lpp. ; 20 cm. Teitan un tagad. Tā ir vieta, kur pagātne tiekas ar
tagadni un ietiecas nākotnē ar visu, kas labs un ne
tik labs. Jo cilvēka daba ir nemainīga. Bet varbūt
mainīga? Grāmatas autors R. Ādmīdiņš cenšas rast
atbildi uz šo jautājumu, izvērtējot to caur humora un
satīras prizmu.
Saturs: I. nod. Pilsētas naudīgais gaiss. Kā
perestroika sākās. Kangara vakariņas. Kropļu
ģimene. Paēdušais. Miljonāru dzīres. Zīlēšana.
Dziesma uz asfalta. Pudele alus. Ierēdņu armija. Balti
krekli bēniņos. Viens ābols. Personas kods. Fonds.
Izgudrojums. Arī no bezizejas ir izeja. Viss man viļas.
Atsitiena cena. Nodokļu maksātāji pirmsvēlēšanu
karuselī. Rīkosimies radikāli!. Atkal uz Zviedriju.
4000:800=5. Sūdzība. Doma laukums. Stulbie auni.
Dāmu sarunas. Māksla pieder tautai. Barbaras
kundzes monologi. Grābekļi. Bikses. Divreiz.
Sajukums pirms vēlēšanām. Viss par naudu. II. nod.
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Pagasta pieneņpūku laiks. Esmu rakstvedis. Pirmā
iepazīšanās. Siena laiks. Policista Alvila atzīšanās.
Jauna dziesma senās skaņās. Teņa sapnis. Līgo nakts
ugunskura dūmos. Parūka. Nost ar pesimistiem!.
Lielā notikuma gaidās. Kompromatu karš. Slepens
uzdevums. Neliela atkāpe: viela pārdomām.
Abreviatūra. Pēc vētras. Cipari un skaitļi. Bedre.
Tautas glābējs. Liberālisms. Cūcība, ar kuru
jārēķinās. Kā rūdījās tērauds Nepiedienīgs
piedāvājums. Lāčplēsis un kangari. Ķekatu laiks.
Špickas, intīmklubs un citas labas lietas.
Mēģinājumā. Ilūziju vara. Atvainošanās. Uz reformu
ceļa. Realitātes šovs. Uz eirosavienības sliekšņa. Ko
liks, to darīšu. Ja moris sāktu runāt. Pēc senču
likuma. Viss turpinās. III. nod. Pie mums bija
atbraucis dzejnieks. Sarīkojumā. Kas ir dzeja?.
Dzejas teorija. Audzināšana. Dievs mazgā kājas.
Nēģeris. Zaglis. Dzīve, kāda tā bija. Lakstīgala un
dzeguze. "Īstie" dzejnieki. Lasītājs un dzejnieks.
Laimes lutekļa noslēpums. Ko rakstīt?. Feļetonista
liktenis. Konkurss. Talanti un upuri. Mātes vārdi.
Rīgas gaiss. Bezmiegs. Baltais limuzīns. Grafomāns.
Dzeltena aploksne. Padoms. Laime. Dzejnieku mājā.
Ārsts un paciente. Dzejoļa dvēsele. Dzejas koks.
Atskaņas. Esejiska kritika. Ābeles. Marts. Medības.
ISBN 9789984755540.
Stāsti, latviešu.
Andersone, Marina. Pakļāvības svētnīca : romāns /
Marina Andersone ; tulkojums latviešu valodā: Anna
Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 285 lpp. ; 20
cm. - (Kompliments 18+). - Oriģ. nos.: Haven of
Obedience. - Izdošanas ziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934034954.
Angļu romāni.
Bauere, Inguna, 1960-. Lizete, dzejniekam lemtā :
[Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts] / Inguna
Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece Vita
Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013] (Preses nams
Baltic). - 429, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - I.
Baueres izdevums sagatavots izmantojot nesaīsinātu
manuskripta tekstu. Tas papildināts ar divdesmit līdz
šim nepublicētām nodaļām: atklātas siltas gaismas
pielietās Lizetes Skalbes (1886-1972) bērnības
dienas, topošās tulkotājas pirmā iepazīšanās ar
lielajiem klasiķiem, Lizetes mīlestības un šaubu
mirkļi, reti kur citur izlasāmas dzejnieka Kārļa
Skalbes (1879-1945) pārdomas ticības jautājumos.
Tas ir darbs ar kultūrvēsturisku nozīmi, kurā Lizetes
un dzejnieka attiecību fonu veido tā laika sabiedriskā
vide ar daudziem pazīstamiem latviešu dzejniekiem,
rakstniekiem, māksliniekiem un politiskajiem
darbiniekiem.
ISBN 9789934029509 (ies.).
Autoru laulātie draugi - Latvija - Biogrāfijas.
Autori, latviešu Devero, Džūda. Lavandas rīts : [romāns] / Džūda
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Devero ; no angļu val. tulk. Anda Smilga ; vāka
dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2013
(SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 416 lpp. - Piecu gadu
vecumā Džosija zaudē māti. Drīz mājā ienāk pamāte
un divas viņas meitas. Kādudien Džosijas ceļš aizved
uz vientuļās vecās kundzes Edi māju, kur meitene
tiek uzņemta ar sirsnību un mīlestību. Edi kundze,
aizejot mūžībā, mantojumā atstāj vairāk jautājumu
nekā atbilžu. Un tad Džosija atrod kādu īpašu
pavedienu uz pagātnes notikumiem, kuri atklāj viņas
dzimtas noslēpumus un pareģo nākotni... - Oriģ.
nos.: Lavender Morning.
ISBN 9789984356525.
Amerikāņu romāni.
Aivars, Eduards, 1956-. Minimas jeb Zemestrīce
zābakā / Aivars Eipurs ; red. Dace Sparāne ; māksl.
Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. 173, [1] lpp. ; 18 cm. - A. Eipurs grāmatā stāsta par
piedzīvoto Jelgavas ielās. Tajā publicēti īsprozas
teksti, ko autors pats nodēvējis par minimām.
Dzejnieks ļoti asprātīgi apraksta atsevišķas
situācijas, kurās, visticamāk, pats ir nonācis. Viena
minima ir par to, kā viņam sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par ielas šķērsošanu pie
sarkanās gaismas, otra – par iekšējo dilemmu: vērot
vai palīdzēt, trešā – ierosinājums laikā, kamēr
jāgaida iedegamies luksofora zaļais signāls, lasīt
grāmatas. Vietēja zemestrīce zābakā caur
notikumiem daudziem no mums gadās vai ik gadu,
bet, ja vērojam cilvēku tuvplānā, tad katru dienu –
emocionāli. Ar zemestrīci grāmatā galvenokārt
domāta A. Eipura un katra cilvēka emocionālā
sakāpinātība.
ISBN 9789984887388.
Latviešu proza.
Erss, Ādolfs, 1885-1945. Diogena precības : stāstu
krājums / Ādolfs Erss ; Pētera Jankava sakārt. un
red. ; iev. aut. Jānis Lībietis ; Māra Jonova dizains. Rīga : Atēna, 2013 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). 197, [1] lpp. : ģīm. ; 24 cm. - Prozaiķis un dzejnieks,
publicists un tulkotājs Ā. Erss (1885-1945) bija
bagāta un sarežģīta personība ar traģisku likteni.
1944. gada novembrī čekisti Ā. Ersu apcietināja, un
no Centrālcietuma viņš vairs neatgriezās. Laimīgas
sakritības dēļ stāstu krājuma manuskripts netika
iznīcināts, rakstnieka tuvinieki to slepus glabāja līdz
pat šim brīdim. Tagad šis stāstu krājums beidzot ir
sagaidījis izdošanu grāmatā, kurā ietverta arī Ā. Ersa
autobiogrāfiskā apcere "Man trīsdesmit gadu".
Saturs: Saimnieka diena. Divi pagasti. Diogena
precības. Aizsalušais ezers. Norūdītā sirds. Kalnieši.
Vasaras talcinieki. Saimnieks un zirgs. Man trīsdesmit
gadu : autobiogrāfiska apcere.
ISBN 9789984344515.
Stāsti, latviešu. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Hānbergs, Ēriks, 1933-. Labvakar, priekšsēdētāj! :
kolhozu un sovhozu laiki / Ēriks Hānbergs ;
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[redaktore Evija Veide ; māksliniece Dina Ābele ;
grāmatā izmantoti Ulda Brieža fotoattēli]. - Rīga :
Jumava, [2013]. - 191, [1]lpp. : il. - Grāmata par
kolhozu laiku no to pirmssākumiem līdz 80. gadu
beigām. Ikdiena, omulības, fakti un notikumi.
Centrālā persona - Jānis Blūms. Ilggadējs kolhoza
priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
ISBN 9789934112980.
Kolhozi.
Holdstoks, Roberts. Mitago mežs : [romāns] /
Roberts Holdstoks ; no angļu val. Zane Rozenberga ;
Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2013 (A/s "Poligrāfists"). - 331, [4]. lpp. - Mīts un
realitāte arī mūsdienu cilvēkam nav nesavienojami,
stingri nošķirami jēdzieni. Savukārt šajā fantastiskajā
romānā zinātne nav nošķirama no poēzijas. - Oriģ.
nos.: Mythago Wood.
ISBN 9789934028014.
Angļu romāni. Fantastiskā proza.
Kolbergs, Andris, 1938-. Eņģeļu purvs : scenārijs
pilnmetrāžas kinofilmai ; Sirreāls gadījums :
krimināla traģēdija divās daļās / Andris Kolbergs ;
[redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis]. Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 165 lpp. : il. Grāmatā ir lasāms scenārijs pilnmetrāžas kinofilmai
Enģeļu purvs, kā arī luga – krimināla traģēdija divās
daļās Sirreāls gadījums. Arī šajos darbos Latvijas
kriminālromānu maestro Andris Kolbergs raksta par
sev tuvajām tēmām – Latvijas vēsturi, sabiedrību un
cilvēku attiecībām, iepinot sev raksturīgo humoru.
ISBN 9789984887371.
Kinofilmu scenāriji. Latviešu drāma.
Krustkalne, Ingeborga, 1933-. Folkloriste :
[romāns] / Ingeborga Krustkalne ; vāka dizains:
Didzis Cinovskis. - Tukums : aut. izd., 2009 (SIA
"Tipogrāfija Universums A"). - 284 lpp. ; 23 cm. - I.
Krustkalnes romāns vēstī par kādu folkloras
ekspedīciju, par mūsdienu attieksmi pret tautas
garamantām, bet ne tikai par to. Galvenā romāna
tēma ir mīlestība. Daiga Sila folkloras ekspedīcijā
kādā vientuļā lauku sētā sastop savu sapņu princi.
Mīlestība ir abpusēja. Tikai tā jau no paša sākuma ir
apdraudēta...
ISBN 9789984396408.
Latviešu romāni.
Leja, Artūrs. Mežanorās : romāns / Artūrs Leja. Rīga : Artūrs Leja, [2012]. - 271 lpp. : il. ; 21 cm. A. Lejas romānā attēlotie notikumi ņemti no dzīves.
Par tiem autors dzirdēja stāstām, kad bija vēl mazs
zēns. Notikumu turpinājums mūsu dienās attēlots
pēc autora iztēles.
ISBN 9789984496726.
Latviešu romāni.
Levī, Marks. Vārdi, kurus viens otram nepateicām /
Marks Levi ; [no franču valodas tulkojusi Sintija
Rimšele ; Artūra Zariņa vāka dizains]. - Rīga :
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Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [2]
lpp. ; 19 cm. - (Jauna franču līnija). - Dzirkstošs kā
šampanietis, melodisks kā franču šansons, autora
romāns ir īsts saldēdiens literārajā ēdienkartē. Gaišas
enerģijas caurstrāvota, šī grāmata kusīs jūsu rokās
kā baltās šokolādes gabaliņš - gards un smeldzīgs,
atgādinot par patiesajām dzīves vērtībām - cilvēkam
atvēlēto laiku, kurā jābauda ik sekunde. Šī grāmata
būs dārgumu lādīte jūsu dzīves svētkiem. Varat to
taupīt pa gabaliņam ik dienu vai kāri notiesāt vienā
naktī. Varat to uzdāvināt draugam vai palutināt sevi,
jo te viss ir vienuviet - asaru mutautiņš, mierinošs
vīna malks, silta sega, zem kuras paslēpties, drauga
plecs, sargeņģeļa pieskāriens, komiski pārpratumi,
kriminālas intrigas, sadzīves traģēdijas un liela
mīlestība. - Oriģ. nos.: Toutes ces choses qu'on ne's
est pas dites.
ISBN 9789984356518.
Franču romāni.
Nilsone, Juhanna. Rozes skaistās un ilgotās. SOS :
[romāns] / Juhanna Nilsone ; no zviedru valodas
tulkojusi Dace Deniņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. Rīga : Kontinents, 2013. - 347, [2]lpp. - Romāns ļauj
ieskatīties cilvēka dvēseles dzīlēs. Grāmata stāsta
par visiem sabiedrības slāņiem un uzdod jautājumus,
uz kuriem saņemam neparedzamas, dzīvesgudras un
dzirkstoša humora pilnas atbildes. Šajā meistarīgi
savītajā stāstā satiekas visdažādākie ļaudis. Grūti
iedomāties, kas viņiem varētu būt kopīgs. Vienīgais
spēks, kas viņus vieno, ir grāmatas centrālais tēls nesavtīgi mīlošais Benjamins. Romāna sižets ar
hipnotizējošu spēku pārņem lasītāja maņas, liekot
izjust vērtīgas atklāsmes un mīlestības pieskārienu
dvēselei. - Oriģ.nos.: SOS från Mänskligheten.
ISBN 9789984356372.
Zviedru romāni.
Noklīdis akords : Latviešu haiku : [6. latviešu haiku
izlase] / [satsādijis Jānis Pētersons ; Normunda
Cercina un Andra Vētras fotogrāfijas]. - Rīga :
Drukātava, 2012. - 143 lpp. : il. - Šī ir sestā haiku
izlase – jaunākajam autoram ir deviņi, vecākajam –
78 gadi. Šoreiz izlasē piedalās arī Valdis Jansons
(1957) – mazliet noslēpumains autors, jau skolas
gados sācis rakstīt haiku, atpazīstams pēc
publikācijām internetā. Grāmatas tituldzeja ”Noklīdis
akords” uzrakstīta 1984.gadā – trīs gadus pirms
latviski parādījās Gunas Eglītes japāņu haiku ”Zāles
ēna, spāres ēna”. Var sacīt, ka ar šo brīdi latvieši
pievienojās pasaulē populārākajam dzejas žanram –
haiku.
ISBN 9789984853635.
Haiku.
O'Riordena, Keita. Romas brīvdienas : [romāns] /
Keita O'Riordena ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta
Vaivode ; Daira Hofmaņa vāka dizains]. - Rīga :
Kontinents, 2013. - 395, [5]lpp. - Romāna galvenā
varone ir Konija – laimīga sieva un māte, kura savā
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dzīvē bauda patiesu drošības izjūtu. Viņa pat
nevarēja iedomāties, ka Romas brīvdienās piedzīvotā
nejaušā tikšanās aizsāks notikumu virkni, kas
satricinās viņas ikdienišķo eksistenci, svētlaimīgo
ģimeniskumu pārvēršot bīstamā apsēstībā. Šis ir
vēstījums par sievietes sirdī dziļi mītošām bailēm – ja
nu vīrs nejauši sastop savu mūža mīlestību? To, kura
bijusi pirms viņas, to, kuru vīrietis tā arī nav spējis
pa īstam aizmirst. - Oriģ.nos.: Loving Him.
ISBN 9789984356365.
Īru romāni.
Purpura karaļa galmā : latviešu autoru fantāzijas un
fantastikas stāsti / mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga
: Apgāds Zvaigzne ABC, [2013] (A/s Poligrāfists). 309 lpp. - Izlasē publicēti sešpadsmit 2011. gadā
notikušā literārā konkursa "Sapņu laiks" uzvarētāju
stāsti. Lielākajai daļai no autoriem šī ir pirmā
publikācija.
Saturs: Kvarku pavēlnieks ; Cūka / Didzis
Sedlenieks ; Glābiņš ; Ēšanas traucējumi / Daca
Znotiņa ; Punkts pie apvāršņa ; T-persona / Ilze
Eņģele ; Zemes smarža / Līga Ezera ; Kaimiņiene /
Santa Brauča ; Nemiera gars / Vilis Kasims ; Ledus /
Santa Senkāne ; Krātiņš / Guntis Eņģelis ; Stāsts par
kādām beigām / Kristīne Zute ; Kritusī zvaigzne /
Armands Skutelis ; Raiannonas turnīrs / Līga Sproģe
; Snaudas eksperts / Artūrs Dedzis ; Purpura karaļa
galmā / Arnis Buka.
ISBN 9789934030246.
Stāsti, latviešu. Fantastiskā proza.
Putene, Alise. Ārsts Matīss Grauds : [romāns] /
Alise Putene ; vāka dizains: Viesturs Reķis ; red.
Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība,
[2013]. - 141 lpp. - A. Putene ir viena no autorēm
Cēsu novada dzejas kopkrājumos "Man vārds ir uz
mēles" un "Pieskāriens". Ar romānu "Likteņvalsis" A.
Putene pieteica sevi ka prozas autore. Šis ir viņas
otrais romāns, kas piesaistīs lasītāju ar romantisko
sižetu, Latvijas cilvēku likteņu atklāsmi, skaisto
dabas tēlojumu un jauko valodu. - Izdošanas vieta
precizēta ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984835617.
Latviešu romāni.
Raups, Edvīns, 1962-. Mirklis šis : [dzeja] / Edvīns
Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2013. - 70, [1]lpp. - Jaunais dzejas krājums
paver jaunus apvāršņus autora daiļrades virzībā.
Parādās apziņas un zemapziņas saspēle, un tieši
dzejas valodas neierobežotība ļauj brīvi virzīties pār
intelekta nospraustajām robežām. Kā teic pats
autors: “Mūsu apziņas radītie burti alkst arvien
ciešāku brālību ar zemapziņā snaudošu domu. Dzīļu
gudrības atveras līdzīgi dzejas rozei.”.
ISBN 9789984234298.
Latviešu dzeja.
Гришковец, Евгений(Евгений Валерьевич),
1967-. Письма к Андрею : записки об искусстве /
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Евгений Гришковец. - Москва : Махаон ; АзбукаАттикус, 2013. - 166 с. - Эта книга - попытка
ответить на вопросы об искусстве человеку,
искусство любящему. Человеку, переживающему и
способному к сопереживанию. Человеку,
способному затрачивать своё время и силы на
любовь к музыке, кино и литературе, несмотря на
собственную непростую жизнь. С большим
желанием помочь и поддержать в любви к
искусству и в любви к жизни.
ISBN 9785389052147.
Krievu proza.
Крюкова, Елена. Царские Врата : [роман] /
Елена Крюкова. - Москва : Эксмо, 2013. - 345, [3]
с. - (Судьба в зените). - Судьба Алены – героини
романа Елены Крюковой «Царские врата» –
удивительна. Этой женщине приходится пройти
путь от нежности к жесткости, от улыбок к слезам,
от любви к ненависти и… прощению. Крюкова
изображает внутренний мир героини, показывая
нам, что в одном человеке могут уживаться и
Божья благодать, и демоническая ярость.
Мятежная и одновременно ранимая Алена
переходит грань Добра и Зла, чтобы спасти того,
кого любит больше всех на свете….
ISBN 9785699624881.
Krievu romāni.
Ларссон, Оса. Пока пройдет гнев твой : [роман путешествие по тонкому льду между любовью и
ненавистью] / Оса Ларссон ; [пер.с швед. О.Б.
Бочнковой]. - Москва : Эксмо, 2013. - 349, [3] c. (Misterium). - Местные жители поведали
влюбленной парочке, Вильме Перссон и Симону
Кюро, о том, что в отдаленном озере Виттангиярви лежит немецкий транспортный самолет,
упавший туда в конце войны. Молодые люди, оба
неплохие ныряльщики, загорелись идеей
спуститься на дно озера и исследовать рухнувший
с неба борт. Их не смутило то, что сейчас зима и
озеро покрыто толстым слоем льда. Симон и
Вильма погрузились в холодные воды через
полынью. Однако наверх они так и не поднялись…
Несчастный случай при погружении в
экстремальных условиях? Следователь АннаМария Мелла и прокурор Ребекка Мартинссон
считают иначе. Они нашли следы, говорящие о
том, кто-то не дал погибшим всплыть на
поверхность. Но ведь у Вильмы и Симона не было
врагов? Или они прикоснулись к какой-то тайне?.
- Oriģ. nos.: Till Dess Din Vrede Upphör.
ISBN 9785699622450.
Zviedru romāni.
Маринина, Александра, 1957-. Оборванные
нити : [детективный роман] / Александра
Маринина. - Москва : Эксмо, 2013. - 413, [3] c. (Королева детектива). - Судмедэксперт Сергей
Саблин - человек кристально честный,
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бескомпромиссный, но, при этом, слишком
прямолинейный - многим кажется грубым, с
тяжелым характером. Да что там многим - всем,
включая родную мать и любимую женщину. Но для
врача Саблина истина - главное, на сделки с
совестью он не идет, чем бы его ни приманивали и
чем бы ни грозили люди, заинтересованные в тех
или иных выводах вскрытия.
том.3.
ISBN 9785699619825.
Detektīvromāni, krievu.
Солженицын, Александр Исаевич, 19182008. Один день Ивана Денисовича : рассказы
60-х годов / Александр Солженицын. - СантПетербург : АзБука, 2012. - 349, [3] c. - (Азбука Классика). - В настоящее издание вошли
рассказы, написанные Александром
Солженицыным в 60-е годы: "Один день Ивана
Денисовича", "Матренин двор", "Захар-Калита" и
другие.
Содержание: Один день Ивана Денисовича.
Матрёнин Двор. Правая Кисть. Случай на станции
Кочетовка. Для пользы дела. Захар-Калита. Как
жаль. Пасхальный крестный ход.
ISBN 9785389028173.
Krievu proza.
Соломатина, Татьяна. От мужского лица :
рассказы / Татьяна Соломатина. - Москва : Эксмо,
2013. - 313, [7] c. - (Акушер-ХА! Проза Т.
Соломатиной). - Танюша, твоя маленькая
повестушка про рисовальщика – очень и очень
поэтичная умная проза и психологически
достоверно мужская, что придает крепость
искусству перевоплощения. Надо полагать, в той
жизни ты была мужиком, а перебор с куревом и
пьянью убеждает меня в правильности оной
гипотезы. Читал с интересом и удовольствием,
хотя книгами я уже обхавался почти до
несварения букв. Короче, поимел аппетит и умял
под мысленную кружку эля.
Содержание: Рисовальщик. Красные птицы
ночи. Весь белый свет. Туман. Собака. Стена.
ISBN 9785699604081.
Krievu proza.
Сушко, Юрий. Дети Есенина : А разве они были?
/ Юрий Сушко. - Москва : Эксмо, 2013. - 318 с. (Биографии великих). (Неожиданный ракурс). Впервые собраны воедино разрозненные и
противоречивые факты о сложных и трагических
судьбах четырех детей Сергея Есенина. Великий
русский поэт словно до капли выбрал у будущих
поколений творческий талант, и они, лишенные
божественного дара, скитались по жизни,
переживая один удар судьбы за другим. Старший
сын Юрий, рожденный от гражданской жены поэта
Анны Изрядновой, был расстрелян в 1937 году как
соучастник антисталинского заговора. Актриса
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Зинаида Райх родила Есенину дочь Татьяну и сына
Костю. Константин Сергеевич Есенин после войны
долгое время работал в строительстве, потом
занялся журналистикой, но ничем особенно себя
не проявил и тихо скончался в 1986 году. Татьяна
тоже работала журналисткой и пережила брата на
шесть лет. Последний сын, Александр, рожденный
от переводчицы Надежды Вольпин, пережил
ссылку, психушки и в 1972 году эмигрировал в
Америку, где живет по сей день.
ISBN 9785699617258.
Biogrāfiskā proza, krievu.
Толстая, Татьяна, (Татьяна Никитична), 1951. Не кысь / Татьяна Толстая. - Москва : Эксмо,
2013. - 606 с. - Впервые в одном сборнике
собраны лучшие рассказы, статьи, эссе и
интервью Татьяны Толстой. Эта книга –
лирическая и остроумная, ироничная и
пронизанная ностальгией по детству – доставит
вам истинное удовольствие.
ISBN 9785699437412.
Krievu romāni.
Устинова, Татьяна Витальевна, 1968-. Сразу
после сотворения мира : [детективный роман] /
Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2012. - 349,
[3] c. - (Первая среди Лучших). - Жизнь Алексея
Плетнева в самый неподходящий момент сделала
кульбит, "мертвую петлю", и он оказался в
совершенно незнакомом месте - деревне Остров
Тверской губернии! Его прежний мир рухнул, а
новый еще нужно сотворить. Ведь миры не
рождаются в одночасье!.
ISBN 9785699603824.
Detektīvromāni, krievu.
Хармс, Даниил(Даниил Иванович), 19051942. Четвероногая ворона / Даниил Хармс. Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 348, [4] c. (Главные книги). - Кто он, загадочный Даниил
Хармс, - наивный гений, мастер эпатажа или
лукавый мистификатор, тщательно скрывавший
свою, как писал Маршак, "классическую основу"?
В любом случае его творчество, ясное и
одновременно таинственное, даже в начале ХХI
века остается одной из самых ярких и сложных
загадок русской литературы. В настоящий сборник
вошли избранные произведения Хармса:
стихотворения, проза, драмы, трактаты и статьи.
ISBN 9785389051379.
Krievu dzeja. Krievu proza.

