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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
STANDARTIZĀCIJA UN STANDARTI
Elektrotehnikas dokumentu gatavošana : Latvijas
006
valsts standarts EN 61082-1 / Latvijas standarts. - Rīga :
VSIA Latvijas Standarts, 2006. - 5, [211] lpp. : tab., diagr. Bibliogr.: 209.-211.lpp. - Lappušu numerācijai lietoti tikai
nepārskaitļi. . - Eiropas standartam EN 61082-1:2006 ir
Lavijas standarta statuss. Eiropas standarta teksts apstiprināts
kā nacionālais standarts bez izmaiņām tā saturā.
1.daļa. Noteikumi
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES KOPUMĀ
Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls= Journal of the
009
Humanities / Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas
zinātniskais institūts ; redaktore Ilze Šuplinska ; foto Māris
Justs. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012. - 154 lpp. :
att., tab. ; 21 cm. - Latviešu, latgaliešu, krievu un angļu val.
4.
Saturā: Dažas piezīmes par latgaliešu grāmatām
kopkatalogā "Seniespiedumi latviešu valodā 1525-1855"
(1999)/ Skaidrīte Kalvāne. Tirgus fenomens Latgales kultūrā
/ Angelika Juško-Štekele. Latgaliešu anekdotes: lingvistisko
kontaktu izpausmes / Antra Kļavinska. Numeraļu
montuošonys problemys latgalīšu volūdā / Aņss Ataols
Bierzeņš. Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrainavā,
rakstos un stāstos / Andrejs Svilāns, Daina Roze, Valentīns
Lukaševičs. Susātiva koncepts latgaliešu kultūrtelpā / Ilga
Šuplinska. Raiņa dzejoļi latgaliešu valodā / Olga Senkāne.
Latgales latvieša identitātes pozicionējums laikrakstos
"Rēzeknes Vēstis", "Vietējā Latgales Avīze", "Latgales
Laiks" (2008-010) / Sandra Murinska. Telpas kategorija
Latgales reģiona lingvistiskajā ainavā / Solvita Pošeiko.
: 300 eks.
ISSN 1691-5569.
Humanitārās zinātnes.
BIBLIOTĒKAS UN BIBLIOTĒKZINĀTNE
028
Birkerts, Sven.
The Gutenberg elegies : the fate of reading in an electronic
age / Sven Birkerts. - New York : Fawcet Columbine, 1994. XIV, 231 p. - Bibliogr.: p. 231.
ISBN 0449910091
ROKRAKSTI. RETIE IZDEVUMI
Album amicorum : piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.)
09
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā : rokrakstu
katalogs = Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek

der Universität Lettlands (16.-19. Jh.) : Handschriftenkatalog
/ sastādījusi Aija Taimiņa ; vācu valodā tekstus tulkojuši:
Valdis Bisenieks, Inessa Ivančikova ; vācu valodas tekstu
redaktori: Andris Levāns, Tomass Taterka ; latviešu valodas
tekstu redaktores: Gita Bērziņa, Ieva Zarāne ; grāmatas un
vāka dizainu veidojis Aivars Plotka. - Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). lxxxix, 365 lpp. : il., faks. ; 23 x 23 cm. - Bibliogrāfija tekstā
un palīgrādītāji: 250.-363. lpp. - Piemiņas albums - rokraksta
literatūras atzars, kas radies aptuveni pirms 460 gadiem un
vēl joprojām ir aktuāls un mīļš jauniešiem. Piemiņas albums
laika gaitā mainījis gan savu ārējo veidolu, gan saturu un
piederību. Rokrakstu katalogā izmantoti attēli no Latvijas
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts
vēstures arhīva un Herdera institūta Marburgā krājumiem. Teksts latviešu un vācu valodā.
ISBN 9789984455891 (ies.).
Atmiņu albumi - Agrīnie darbi līdz 1800. Arhīvi –
Katalogi.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOSOFIJA
133

14

PSIHOLOĢIJA
159.922.7

Semjonova, Anastasija. Mēness kalendārs ikdienas dzīvē :
ar pielikumu 2014. gadam / Anastasija Semjonova, Olga
Šuvalova ; no krievu valodas tulkojusi Lilita Kainaize ; vāka
mākslinieciskais noformējums: L. Apine. - Rīga : Vieda,
Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2013 (SIA "Latgales
druka"). - 222, [24] lpp. : tab. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Лунный
календарь в повседневной жизни.
ISBN 9789984782812.
Cilvēks - Vides ietekme - Kalendāri.
Mēness - Kalendāri.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900.
[Götzendämmerung]
Twilight of the idols, or, How to philosophize with a
hammer / Friedrich Nietzsche ; translated with an
introduction and notes by Duncan Large. - Oxford World's
Classics pbk. ed. (re-issued). - Oxford : Oxford University
Press, 2008. - xlii, 124 lpp. ; 20 cm. - (Oxford world's
classics). - Bibliogrāfija piezīmēs: [83.]-111. lpp. un rādītājs:
[112.]-124. lpp. - Oriģ. nos.: Götzendämmerung.
ISBN 9780199554966 (pbk.).
Drakermena, Pamela. Bērnu audzināšana franču gaumē :
kāda māte iepazīst franču bērnu audzināšanas gudrības /
Pamela Drakermena ; no angļu valodas tulkojusi Zelma Buile
; redaktore Ilze Vācere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 311, [1] lpp. ;
22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-306. lpp. un alfabētiskais
rādītājs: 307.-[312.] lpp. - Oriģ. nos.: Bringing up bébé: one
American mother discovers the wisdom of French parenting.
ISBN 9789934035968.
Bērna audzināšana - Francija. Vecāki un bērns -

159.94

159.92

159.95

159.92

Francija. Vecāku stāvoklis - Francija. Bērna audzināšana Amerikas Savienotās Valstis. Vecāki un bērns - Amerikas
Savienotās Valstis. Vecāku stāvoklis - Amerikas Savienotās
Valstis.
Franks, Pjērs. Vēlēšanās, kas piepildās / Pjērs Franks ; no
vācu valodas tulkojis Kaspars Poikāns ; vāka
mākslinieciskais noformējums Kristīne Martinova ; redaktore
Marta Ābele. - Rīga : Jumava, [2013]. - 133, [2] lpp. Latvijas lasītāju iemīļotās grāmatas "Rezonanses likums"
autors Pjērs Franks vaļsirdīgi stāsta par dzīvē pieredzēto, kas
iedvesmojis izstrādāt 7 principus pārdrošāko vēlmju
piepildīšanai. - Oriģ. nos.: Erfolgreich wünschen / Pierre
Franckh.
ISBN 9789934114052.
Dzīves veidošana.
Keltikangasa-Jervinena, Līsa. Augsta pašapziņa : kā to
izkopt sevī un citos / Līsa Keltikangasa-Jervinena ; no somu
valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors Gints Tenbergs
; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 228, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.:
Hyvä itsetunto.
ISBN 9789934036507 (ies.).
Pašapziņa. Pašuztvere, bērna. Pašuztvere, pusaudžu.
Pašcieņa, bērnu. Pašcieņa. Personības attīstība. Pašapziņa Somija.
Robinsons, Kens. Ne tikai ar prātu : mācāmies būt radoši :
citāds viedoklis par cilvēku spējām, intelektu un izglītību /
Kens Robinsons ; no angļu valodas tulkojusi Ligita
Lukstraupe ; redaktore Elīna Vanaga ; Vitas Lēnertes vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 310, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 296.-301. lpp. un
rādītājs: 302.-310. lpp. - Oriģ. nos.: Out of our minds.
ISBN 9789934039614 (ies.).
Radošās spējas. Radošā domāšana. Radošā domāšana Sociālie aspekti. Jaunrade (literārā, mākslinieciskā utt ) Sociālie aspekti.
Данилин, Александр. Вопросы психотерапевту :
отвечает доктор Алекандр Данилин / Алекандр Данилин.
- Москва : Исолог, 2013. - 320 с. - Ответы на вопросах
слушателей радиопрограммы "Серебряные нити".
Содерж.: О любви, ревности и проблемах пола ; О
внутриличностных проблемах ; О политике, философии,
культуре и религии ; О семейных конфликтах и
проблемах с детьми ; О психических зависимостях,
пьянстве, наркомании и психотропных препаратах ; О
фантазии, мечтах, сновидениях и состоянии трансаО
книгах, выступлениях и тренингах ; О страхах, неврозах,
истерии ; Приложение. Тренинги.
ISBN 9785905670022.
Starppersonu attiecības. Atkarības vielu lietošana.
Psihiskā veselība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
2-1

Grīns, Anselms. Debesu sūtņi ikdienā : 33 eņģeļi visiem
dzīves gadījumiem / Anselms Grīns ; no vācu valodas
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tulkojusi Inese Golovocka ; māksliniece Dina Ābele ;
redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Apgāds Jumava, [2013]. 136 lpp. : il. - Ir situācijas dzīvē, kad vienkārši ir
nepieciešams eņģelis. Tie nekādā gadījumā nav tikai lielie
izbīļi, bet arī ikdienas mokas un sīkas ļaunprātības:
piemēram, situācija, kad stāvam sastrēgumā un netiekam
vairs uz priekšu. Vai tad, kad viss kļūst pārāk sarežģīti, kad
kādam no visām pusēm nāk virsū viena prasība pēc otras, un
stress atkal aizdzen iekšējo mieru. Kad jūtamies pārguruši un
iztukšoti. Kad pārņem nogurums, lai gan ir vēl taču tik daudz
darāmā. Tad mums nav jāpaļaujas uz sevi vien, nav
krampjaini jāmēģina kaut ko mainīt. Šādas situācijas ir
brīnišķīgas iespējas paļauties uz to, ka mēs neesam atkarīgi
tikai paši no sevis, ka Dievs sūta mums debesu vēstnešus,
dod mums impulsu - kādu klusu vēsti no mūsu dvēseles
dziļumiem, kas izmaina īstenību un pārveido to.Mums tikai ir
jābūt ļoti vērīgiem.
ISBN 9789934113635.
Sargeņģeļi.
Reliģiski filozofiskās idejas Latvijā : 20. gadsimta 1. puse /
Solveigas Krūmiņas-Koņkovas zinātniskajā redakcijā ;
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga : FSI, c2013 (Mārupe : Drukātava). - 202, [2] lpp. :
portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs, personu rādītājs: 189.-191. lpp. - Teksts latviešu
valodā, priekšvārds un kopsavilkums angļu valodā.
2. grāmata. Dieva ideja.
ISBN 9789934506093.
Reliģija - Filozofija - 20 gs - Vēsture.
Roberta, Naima B. No manu māsu lūpām / Naima B.
Roberta ; no angļu val. tulk. Laila Brence ; Ilzes Isakas vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). 351 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: From my sisters' lips. - Alf.
rād.: [348.]-351. lpp.
ISBN 9789934038389.
Islāms - Lielbritānija - Biogrāfijas. Musulmanietes Sociālais stāvoklis. Musulmanietes - Sociālā dzīve un
paražas. Islāmam pievērstie - Biogrāfijas. Islāms. Sievietes
islāmā.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
DEMOGRĀFIJA
314

314

Bērziņa, Kristīne.
Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju
Latvijā 2011.gadā = Policy report on migration and aslym
situation in Latvia, reference year 2011 / Kristīne Bērziņa,
Linda Krūmiņa ; [par ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs
Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga :
Eiropas migrācijas tīkls, 2012. - 109 lpp. : tab. - Ziņojums
pieejams tiešsaistē. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli
latviešu un angļu val.
Bērziņa, Kristīne.
Vīzu politika Latvijā kā migrācijas pārvaldīšanas veids :
izpētes darbs = Visa policy in Latvia as a migration channel :

314

314

314

SOCIOLOĢIJA
316.4

316.3

316

316

research study / Kristīne Bērziņa ; Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde. - Rīga : Eiropas migrācijas tīkls, 2011. - 135
lpp. : tab. - Pieejams tiešsaistē. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts
paralēli latviešu un angļu val.
Kalvāne, Valija.
Pārskats "Migrācijas un patvēruma politikas struktūra
Latvijā" = Report "Organisation of migration and asylum
policy in Latvia" / Valija Kalvāne, Sarmīte Veģere ; [par
ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla
Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga : Eiropas migrācijas tīkls,
2011. - 115 lpp. : tab. - Ziņojums pieejams tiešsaistē. - Ietver
bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val.
Krūmiņa, Linda.
Latvijas praktiskā rīcība nelegālās migrācijas mazināšanai
: [izpētes darbs] : Rīgā, 2011. gada oktobrī = Practical
measures taken by Latvia for reducing irregular migration :
[research study] : Riga, October 2011 / Linda Krūmiņa,
Solvita Gindra, Ineta Logina ; Eiropas migrācijas tīkls. - Rīga
: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 2011. - 135 lpp. :
tab. ; 21 cm. - Teksts pieejams tiešsaistē. - Bibliogr.: 122.135. lpp. un norādes parindēs. - Paral. latviešu un angļu val.
Siliņa-Osmane, Ilze.
Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju
Latvijā 2010.gadā = Policy report on migration and aslym
situation in Latvia, reference year 2010 / Ilze Siliņa-Osmane,
Linda Krūmiņa, Mareks Hoņavko ; [par ziņojuma izstrādi
Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla Latvijas
kontaktpunkts]. - Rīga : Eiropas migrācijas tīkls, 2011. - 115
lpp. : tab. - Ziņojums pieejams tiešsaistē. - Ietver
bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val
Havards, Aleksandrs. Līderis un tikums : ceļš uz personas
pilnību / Aleksandrs Havards ; no krievu un angļu valodas
tulkojis Pēteris Bankovskis ; literārā redaktore Inese
Treimane ; māksliniece Laura Feldberga. - [Rīga] : KALA
Raksti, 2013. - 163, [3] lpp. ; 21 cm. - (Mieram tuvu
dzīvesskola). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ.
nos.: Virtuous Leadership.
ISBN 9789984871189.
Tikumi. Teoloģiskie tikumi. Līderība - Morālie un
ētiskie aspekti. Līderība - Reliģiskie aspekti - Kristietība.
Dzīves veidošana.
The Gendered Society Reader / edited by Michael S.Kimmel,
Amy Aronson, Amy Kaler. - Canadian ed. - Toronto : Oxford
University Press, 2008. - xvi, 448 p. - Bibliogr. at the end of
themes.
ISBN 9780195421668
Knutilla, Murray Kenneth.
Introducting Sociology : a critical approach / Murray
Knuttila. - 3rd ed. - Toronto : Oxforf University Press, 2005.
- x, 372 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references and
index.
ISBN 0195420276. . - ISBN 9780195420272
Reading Sociology : Canadian perspective / edited by Lorne
Tepperman and Harley Dickinson. - Ontario : Oxford

University Press, 2007. - xvii, 318 p. : ill., tab.
ISBN 9780195422924ading Sociology : Canadian
perspective / edited by Lorne Tepperman and Harley
Dickinson. - Ontario : Oxford University Press, 2007. - xvii,
318 p. : ill., tab.
ISBN 9780195422924
316.774
O'Shaughnessy, Nicholas Jackson.
Media & society / Michael O'Shaughnessy & Jane Stadler.
- 4th ed. - South Melbourne, Vic. : Oxford University Press,
2008 (2011). - xix, 516 lpp. : il., kartes ; 26 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (492.-507. lpp.) un rādītāju. - Iepriekšējais izd.
(2005) ar nos.: Media and society : an introduction.
ISBN 9780195562408 (pbk.).
The social psychology of communication / edited by Derek
316.77
Hook, Bradley Franks, Martin W. Bauer. - Hampshire :
Palgrave Macmillan ; New York, 2011. - xv, 371 p. : il. ; 22
cm. - Bibliogrāfija: 331.-366. lpp. un rādītājs.
ISBN 9780230247369 (pbk.). . - ISBN 0230247369
(pbk.).
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Runce, Inese. Mainīgās divspēles : Valsts un Baznīcas
322(474.3)
attiecības Latvijā: 1906-1940 / Inese Runce ; redaktore Arta
Jāne ; vāka dizaina autore Baiba Dūdiņa. - Rīga : FSI, 2013
(Mārupe : Drukātava). - 366, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija:
334.-[345.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs:
362.-[367.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - "Monogrāfija
ir sagatavota LU aģentūrā LU Filozofijas un socioloģijas
institūts un izdota ar Valsts pētījumu programmas "Nacionālā
identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)" projekta "Nacionālā un eiropeiskā identitāte"
finansiālu atbalstu."--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934506079.
Baznīca un valsts - Latvija - Vēsture.
Latvija - Baznīcas vēsture - 20 gs.
Baltic Sea Region after the Enlargement of the European
327(4)
Union: future prospects / Raimonds Graudiņš, Kristīne
Krūma, Žaneta Ozoliņa, Toms Rostoks, Gatis Pelnēns ; ed. in
chief Žaneta Ozoliņa ; foreword by Ģirts Valdis Kristovskis ;
cover design Andris Nikolajevs. - Riga : Zinātne, 2006 (SIA
tipogrāfija "Pērse"). - 107, [1] lpp. : diagr., ģīm., tab. ; 21 cm.
- Bibliogr. norādes parindēs.
ISBN 9984767825*.
321.7
Cairns, James, 1979-.
The Democratic Imagination : envisioning popular power
in the twenty-first century / James Cairns, Alan Sears. Toronto : University of Toronto Press, 2012. - xii, 211 p. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781442605282
320
Dickerson, Mark.
An Introduction to Government and Politics : a Conceptual
Approach / Mark Dickerson, Thomas Flanagan, Brenda
O`Neill. - 8th ed. - Ontario : Nelson Education, 2010. XXXIV, 480p., [57] p. : ill., tab. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9780176500429
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323

321.7

327.7

320

Farney, James Harold.
Social Conservatives and Party Politics in Canada and the
United States / James Harold Farney. - Toronto : University
of Toronto Press, 2012. - viii, 168 p. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 978144261260
Hayes, Christopher, 1979-.
Twilight of the Elites : America after Meritocracy /
Christopher Hayes. - 1st ed. - New York : Broadway
Paperbacks, 2012. - 292 p. - Bibliography: p.277.-280.
ISBN 9780307720467.
Home and Native Land : unsettling multiculturalism in
Canada / edited by May Chazan, Lisa Helps, Anna Stanley
and Sonali Thakkar. - Toronto : Between the Lines, 2011. viii, 243 p. : ill. - Includes bibliograpgical references and
index.
ISBN 9781897071618
Ideas, Interests, and Issues : readings in introductory politics
/ edited by George A.MacLean, Brenda O`Neill. - 2nd ed. Toronto : Pearson Prentice Hall, 2009. - xiii, 370 p. : tab., sh.
- Glossary of Terminology: p.362.-370.
ISBN 9780132068963.
Mintz, Eric.
Politics, power and the common good : an introduction to
political science / Eric Mintz, David Close, Osvaldo Croci. 3rd ed. - Toronto : Pearson/Prentice Hall, 2012. - xxvi, 510 p.
: il., tab., diagr. - Includes bibliographical references.
ISBN 9780131384774
Multiculturalism and immigration in Canada : an
introductory reader / edited by Elspeth Cameron. - Toronto :
Canadian Scholars' Press, 2004. - xxiv, 426 lpp. : diagr., sh.,
tab. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās).
ISBN 9781551302492
Nations in transit 2012 : democratization from Central
Europe to Eurasia / edited by Sylvana HabdankKołaczkowska, Katherin Machalek and Christopher T.
Walker. - New York : Freedom House ; Washington, 2013. 610 p. : tab. - (Nations in transit).
ISBN 9781442220461
Potter, Evan H.
Branding Canada : projecting Canada's soft power through
public diplomacy / Evan H. Potter. - Montreal : McGillQueen's University Press, c2009. - xvi, 368 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references and index.
ISBN
9780773534520 (pbk.).
Studying Politics : an introduction to political science / edited
by Rand Dyck. - 3rd ed. - Toronto : Nelson Education, 2009.
- xx, 504 p. : ill., tab. - Includes bibliographical references
and index.
ISBN 9780176105396.

EKONOMIKA
TŪRISMA EKONOMIKA
338.483
Grizāne, Tamāra.
Kultūrvēsturisko parku publiskā vērtība un izmantošana
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā : promocijas darba

338.48

338.486

338.48

338.48

338.48

338.484

339

339.9

kopsavilkums Ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda
iegūšanai = Public value and use of heritage parks in North
Vidzeme biosphere reserve : resume of the Ph.D. thesis for
the scientific degree of Dr.oec. / Tamāras Grizānes ;
[promocijas darba zinātniskā vadītāja Līga Mihejeva] ;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas
fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2013. - 128 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Promocijas darba
kopsavilkums (Dr.oec.)--Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, 2013. - Bibliogrāfija: 6.-9. lpp. - Teksts latviešu
un angļu valodā.
ISBN 9789984481135.
Understanding Chinese Outbound Tourism : what the
Chinese blogosphere is saying about Europe / World Tourism
Organization, European Travel Commision. - Madrid :
UNWTO, 2012. - viii, 53 p. : tab., sh. - Bibliography: p.53.
ISBN 9789284414390. . - ISBN 9789299006641
UNWTO.
Sustainable Tourism Governance and Management in
Coastal Areas of Africa / UNWTO. - Madrid : UNWTO,
2013. - viii, 92 p. : tab. - (UNWTO Publications). - Bibliogr.:
p.91.-92.
ISBN 9789284414734
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 11, June 2013
/ World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism
Organization UNWTO, 2013. - 8, [32] p. : ill., fig. - Pieejams
arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 11.
ISSN 1728-9246
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 11, October
2013 / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization UNWTO, 2013. - 8, [32] p. : ill., fig. Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 11.
ISSN 1728-9246
UNWTO World Tourism Barometer : Volume 11, August
2013 / World Tourism Organization. - Madrid : World
Tourism Organization UNWTO, 2013. - 8, [32] p. : ill., fig. Pieejams arī tīmeklī: www.unwto.org.
Volume 11.
ISSN 1728-9246
World Tourism Organization.
UNWTO High-level Regional Conference on Green
Tourism : final report / UNWTO. - Madrid : UNWTO, 2013.
- iv, 123 p. : ill.,tab., sh. - (UNWTO Conference
proceedings).
ISBN 9789284415458.
Freeland, Chrystia.
Plutocrats : the rise of the new global supper-rich and the
fall of everyone else / Chrystia Freeland. - New York :
Penguin Press, 2012. - xv, 330 p. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9780143124061
Strange, Susan, 1923-.
The retreat of the state : the diffusion of power in the world

economy / Susan Strange. - 13th printing. - Cambridge :
Cambridge University Press, 2010. - xvii, 218 lpp. (Cambridge studies in international relations ; 49). - Bibliogr.
un rād.: 200.-248. lpp.
ISBN 9780521564403
Tourism and Souvenirs : glocal perspectives from the
338.488
margins / edited by Jenny Cave, Lee Jolliffe and Tom Baum.
- Bristol : Channel View Publications, 2013. - xii, 205 p. : ill.,
maps. - (Tourism and Culture Change ; 33). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781845414054
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz
342.7
tiesu praksei : 2008-2011 / Latvijas Cilvēktiesību centrs. [Rīga] : Latvijas Cilvēktiesību centrs, c2011 (Puse plus). 112 lpp. ; 24 cm. - Ziņojums pieejams tiešsaistē. - Ietver
bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
347.6
Hodgina, Reičela.
Konvencijas par bērna tiesībām ieviešanas praksē
rokasgrāmata / Reičela Hodinga, Pīters Ņūvels ; Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas oficiālais tulkojums. - pilnībā
pārstrādāts izdevums. - Ženēva : UNICEF, 2002. - xix, 652
lpp. : il.
ISBN 9280638815
Leja, Māris. Krāpšanas aktuālie jautājumi Latvijas un
343
ārvalstu tiesībās / Māris Leja. - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
2013 (Poligrāfists). - 634 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [573.]634. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
Saturs : Viltus ; Ļaunprātīga uzticēšanās izmantošana kā
patstāvīgs krāpšanas veids ; Maldība ; Maldinātās personas
rīcība ar mantu ; Krāpšanas priekšmets ; Mantisks zaudējums
; Krāpšanas subjektīvā puse ; Krāpšanas norobežošana no
krimināli nesodāma viltus ; Noziedzīgu nodarījumu ideālā
kopība un krāpšana ; Notiesāšana uz alternatīvu konstatējumu
pamata.
ISBN 9789934508066.
Krāpšana. Krāpšana - Latvija. Maldināšana.
Maldināšana - Latvija.
Mežulis, Dainis. Krimināltiesības shēmās : vispārīgā daļa /
343
Dainis Mežulis. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2013
(Drukātava). - 169 lpp. : shēmas. - (Tiesību zinātņu bibliotēka
; 35).
Saturs: Krimināltiesības ; Krimināllikums ;
Krimināllikuma darbība laikā un telpā ; Noziedzīgs
nodarījums ; Kriminālatbildību izslēdzošie apstākļi ; Sods ;
Soda noteikšana ; Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda
; Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības ; Medicīniska
rakstura piespiedu līdzekļi ; Juridiskajām personām
piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
ISBN 9789984828824.
Krimināltiesības.
Torgāns, Kalvis, 1939-. Līgumu un deliktu tiesību
problēmas / Kalvis Torgāns ; priekšvārdus sarakstīja: Jānis
Kārkliņš, Lauris Rasnačs ; mākslinieciskais noformējums:
Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2013

(Poligrāfists). - 282 lpp. : tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [264.]282. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - K. Torgāna grāmata
sniedz detalizētu, padziļinātu apskatu par līgumu un deliktu
tiesību unifikācijas darbiem Eiropas Savienībā, kā arī plašākā
mērogā par fundamentālām problēmām, ar kurām Saskaras
Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, likumdevēji,
tiesas un tiesību zinātnieki tirdzniecisko sakaru globalizācijas
apstākļos. Tajā apkopotas pašas aktuālākās civiltiesību
problēmas. Grāmata adresēta maģistra studiju programmas
studentiem, juristiem un interesentiem.
ISBN 9789934508080 (ies.).
Līgumi - Latvija. Līgumi. Civiltiesību pārkāpumi.
Civiltiesību pārkāpumi - Latvija. Saistību tiesības.
VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / LR
351
Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcija. Rīga : Ceļu satiksmes drošības direkcija, 2013 (Preses nams
Baltic). - 213, [11] lpp. : krās. il. + piel. Pareizo atbilžu tab.
(1 lp).
ISBN 9789934814679.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumu
krājumi.
Latvija - Ceļu satiksmes noteikumi - Uzdevumu
krājumi.
IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA. MĀCĪŠANA
Laikmets un personība : rakstu krājums / sastādītāja, ievada
37(474.3)(092)
autore un zinātniskā redaktore Aīda Krūze ; literārā redaktore
Rita Cimdiņa. - Rīga : Izdevniecība RaKa, 2013. - 414 lpp. :
il. - Rakstu krājums atklāj dažādu izglītības institūciju pirmsskolas, skolas un augstskolas - pedagogu zinātnisko,
metodisko un pedagoģisko darbību. Lielākā daļa rakstu veltīti
personībām pirmsskolas pedagoģijā. Grāmatas adresāts pedagogi, studenti, vecāko klašu skolēni, pedagoģijas
vēstures pētnieki.
14.
ISBN 9789984462929.
Izglītība, pirmsskolas.
37.015
Wotherspoon, Terry.
The Sociology of Education in Canada / Terry
Wotherspoon. - 3rd ed. - Ontario : Oxford University Press,
2009. - xii, 340 p. : tab., ill. - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9780195426601
ETNOL0ĢIJA. ETNOGRĀFIJA. FOLKLORA
Karlsone, Anete. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība
391(=174)
Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā : Song festivals
and the development of national-style dress in Latvia in the
late 19th and 20th centuries / Anete Karlsone ; [angļu valodā
tulkojis Valdis Bērziņš] ; redaktore Antra Legzdiņa ;
mākslinieks Mārtiņš Plotka. - Rīga : Zinātne, c2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 223, [1] lpp. : il., karte, faks. ; 30 cm. Bibliogrāfija: 215.-[224]. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Monogrāfija sagatavota VPP "Nacionālā identitāte" ietvaros-Titlp. otrā pusē.
ISBN 9789984879482.

Tautastērps - Latvija - Vēsture. Dziesmu svētki Vēsture.
Latvju rakstu zīmes : Latvju dzīvesziņa / [sastādītāja I.
Liepkalna]. - [Rīga] : Arto-1, c2013. - 39, [1] lpp. : il. ; 21
cm. - Bibliogrāfija: [40.] lpp. - Latvju rakstu zīmēs un
dažādajos ornamentos ir kodēta informācija, kas ir uztverama
tikai tad, kad ar to sāk apzināti darboties. Latviešu tautas
reliģija ir dainas un tautasdziesmas. Dainās ir lūgšana, tautas
dzīvesziņa un gudrība. Lieto visu ar apdomu un prātu.
ISBN 9789934834554.
Zīmes un simboli - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu.

391(=174)

TIKUMI UN PARAŽAS
Ивик, Олег. История свадеб / Олег Ивик. - Москва :
392
Текст, 2009. - 316, [1] с. - О свадебных ритуалах и
брачных обычаях, бытовавших в разные времена - от
древности до наших дней - и в различных культурах,
рассказано в этой книге обстоятельно и увлекательно.
Автор приводит тексты исторических документов,
описывающие свадебные церемонии и брачные обряды
античного мира, Средневековья и Нового времени.
Читатель узнает об особенностях этих ритуалов и
обычаев у христиан и мусульман, иудеев и индусов,
китайцев и многочисленных народностей России,
народов Севера, островитян Тихого океана...
ISBN 9785751608149.
Kāzas. Laulību paražas un rituāli.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
MATEMĀTIKA
519.2

Pagano, Robert R.
Understanding Statistics in the Behavioral Sciences /
Robert R.Pagano. - 9th ed. - Belmont : Wadsworth Cengage
Learning, 2010. - XXVIII, 599 p. : ill., tab. - Glossary:
p.580.-588. . - Index: p.589.-599.
ISBN 9780495596523

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

Bleka, Džesika K. Pretiekaisuma recepšu grāmata : receptes
un dzīvesveids labai veselībai / Džesika K. Bleka ; no angļu
valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktors Elviss Ozols ;
priekšvārda, 7.-8. lpp., autors Diks Tomms ; Māra Garjāņa
vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2013. - 251 lpp. : il., tab.
; 23 cm. - Bibliogrāfija: 245.-251. lpp. - Pasargājiet sevi un
ģimeni no sirds slimībām, artrīta, diabēta un citiem veselības
traucējumiem! Grāmatā iekļautas vairāk nekā simts vienkārši
pagatavojamu un uzturvielām bagātu ēdienu receptes, kā arī
interesanta un pilnvērtīga informācija par daudziem
produktiem, to īpašībām un ārstniecisko pielietojumu. - Oriģ.
nos.: The anti-inflammation diet and recipe book.
ISBN 9789984869421.
Iekaisums - Diētas terapija - Receptes. Kulinārija.

615.8

61(474.3)(092)

618

400 padomi veselībai un skaistumam Latvijā : par
dzīvesprieku, vingrumu, slaidumu, enerģiju, pret sāpēm,
stresu, lieko svaru, novecošanu / sastādījusi Indra Ozoliņa ;
redaktors Ilmārs Birulis ; foto Dāvis Ozoliņš. - Rīga : Lauku
Avīze, 2013 (Rēzekne : Latgales druka, SIA). - 239, [1] lpp. :
il. - Populārzinātnisks izdevums par tradicionaļās medicīnas,
alternatīvās medicīnas un skaistumkopšanas mūsdienu
iespējā mūsu ikdienā.
ISBN 9789984878867.
Skaistums, cilvēka. Veselība.
Ebela, Inguna, 1953-. Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā /
sastādītāja un autore Inguna Ebela ; redaktori: Jānis Loja,
Laura Slišāne, Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja: Valdis
Zatlers, Jānis Stradiņš ; vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Latgales druka). 479 lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm + 1 CD. - Bibliogrāfija:
467.-473. lpp. un personu rādītājs: 474.-479. lpp. - I. Ebelas
grāmatā aplūkota pediatrijas attīstība Latvijā. Ebelu dzimtas
vēsture sniedz ieskatu, kā veidojusies latviešu turīgā
vidusšķira, akadēmiskā inteliģence. Grāmatā ievietotas
Gedimina Ebela "Atmiņu burtnīcas" par medicīnas studenta
gaitām Pēterburgā, revolūcijā, Pirmā pasaules kara frontēs,
brīvajā Latvijā un totalitārajā režīmā. Diskā - ārsta un
pianista profesora Ivara Ebela ieskaņotie F. Lista un S.
Rahmaņinova klavierkoncerti. - Pielikumā: 1 CD: Pie
klavierēm ārsts un pianists profesors Ivars Ebels.
Autori: Ingrīda Ābola, Daiga Akmentiņa, Raitis
Apalups, Marija Azāne, Enoks Biķis, Leons Briedis, Dzintra
Celmiņa, Ingrīda Circene, Tamāra Čēma, Aina Dālmane,
Gedimins Ebels, Nikolajs Fedorovskis, Dace Gardovska,
Jānis Gaujēns, Daina Graubiņa, Biruta Kaminska, Paulīne
Kārkliņa, Vladimirs Kaupužs, Maija Kokare, Aija
Manjakova, Margrieta Lapsiņa, Baiba Lesiņa, Jeļizaveta
Livšica, Brigita Lūkina, Dace Matule, Aina Muceniece,
Raimonds Pauls, Māra Pilmane, Edvīns Platkājis, Terēze
Pole, Silvija Remberga, Maija Rezņika-Martova, Ingrīda
Rumba-Rozenfelde, Džemma Skulme, Sandra Strence, Vija
Švābe, Māra Tūtere, Jānis Vētra, Aina Vīgrante, Uldis
Vikmanis, Arnis Vīksna, Romāns Vitkovskis, Jeļena
Voskresenska, Aija Žilēvica.
ISBN 9789984457673 (ies.).
Pediatri - Latvija - Biogrāfijas. Ārsti - Latvija Biogrāfijas.
Ginekoloģija / Ilzes Vībergas redakcijā ; autori: Ilona
Auziņa, Svetlana Andrējeva, Ieva Baidekalne, Dace Baltiņa,
Eva Barkāne, Jurģis Dzenis, Ludmila Eņģele, Biruta
Geidāne, Zane Grabe, Valerija Grjunberga, Irina Jermakova,
Līga Kozlovska, Olita Kravčenko, Gunta Lazdāne, Nellija
Lietuviete, Ronalds Mačuks, Dace Matule, Aija Medne, Dace
Melka, Ludmila Minuhina, Sanda Reinika, Aija Tula, Ineta
Vasaraudze, Ilze Vīberga, Marija Zvaigznīte, Jana Žodžika ;
redaktores: Daina Freimantāle, Ginta Poriete ; medicīnas
redaktore Maija Šetlere ; vāka māksliniece Iveta Bambere. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 509 lpp., [8] lpp. iel. : il., sh., tab. ; 25 cm. Bibliogrāfija: 503.-509. lpp. (146 nosaukumi). - Grāmata ir

ne tikai iepriekšējo divu izdevumu atjaunojums, bet arī
papildinājums, jo klāt nākušas vairākas jaunas tēmas. Tā
adresēta studentiem, rezidentiem, kas tikai sāk apgūt šo
medicīnas nozari, kā arī ginekologiem, dzemdību
speciālistiem, ģimenes ārstiem un citu specialitāšu
profesionāļiem, kas ikdienā veic sievietes veselības aprūpi.
ISBN 9789984813622.
Ginekoloģija.
Pelargonija veselībai / sastādījusi Daiga Zālīte ; redaktore
615.8
Jana Taperte ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; mākslinieciskā
redaktore Māra Alševska ; izmantotas Marutas Kusiņas
fotogrāfijas. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 64 lpp. : il. ; 21 cm. - Smaržīgās pelargonijas
dezinficē gaisu un atbaida kukaiņus, tām piemīt arī
dziednieciskās īpašības, un dažādās kultūrās tās izsenis
izmanto tautas medicīnā dažādu slimību ārstēšanai. Grāmatā
atradīsiet ziņas par pelargoniju audzēšanu, vākšanu un drogu
pagatavošanu, receptes ausu, zobu un locītavu sāpju
mazināšanai, brūču dziedēšanai, ādas slimību, dažādu
iekaisumu, radikulīta, migrēnas un citu slimību ārstēšanai un
atvieglināšanai, kā arī praktiskus padomus pelargoniju
izmantošanai kosmetoloģijā, kulinārijā un sadzīvē.
ISBN 9789934034237.
Pelargonijas.
Skutelis, Antons, 1939-. Zāļu un uztura mijiedarbība un
615.3
blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene ; redaktore Daina
Freimantāle ; vāka māksliniece Iveta Bambere. - Rīga :
Medicīnas apgāds, 2013 (Jelagva : ЫШФ Jelgavas
tipogrāfija). - 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 54.
lpp. (15 nos.). - Grāmatā sniegta informācija par zāļu un
pārtikas produktu mijiedarbību, īpaši uzsverot, kā uzturā
lietoto produktu komponenti var ietekmēt zāļu darbību.
Pastāstīts par Latvijā plašāk izmantoto medikamentu
lietošanu atkarībā no ēdienreizes, kā arī kādus produktus
vēlams un kādus nav vēlams lietot vienlaikus ar attiecīgās
farmakoloģiskās grupas zālēm. Lasītājs atradīs datus par
pārtikas produktu, pārtikas piedevu un zāļu palīgvielu
blaknēm, vitamīnu pārdozēšanas blaknēm un vitamīnu
mijiedarbību ar medikamentiem.
ISBN 9789984813561.
Zāles (farmakoloģija) - Devas un lietošanas veids.
Uzturs un barošanās. Ārstnieciskās vielas, augu. Klīniskā
farmakoloģija.
Decision
Making in Health Care : theory, psychology, and
614.2
applications / edited by Gretchen B.Chapman, Frank
A.Sonnenberg. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2003. - xiii, 438 p. : tab. - (Cambridge
series on judgment and decision making).
ISBN 0521541247
TEHNISKĀS ZINĀTNES
Bražis, Ivars, 1933-. Minoksa mantinieki / Ivars Bražis ;
621.3
redaktore/korektore un tekstu tulkotāja Alīna Melngaile. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 423, [1]
lpp. : il., faks., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [424.] lpp. - Šī
grāmata, neskatoties uz tendenci iedziļināties tehniskās

detaļās, ir personīgs stāstījums par latviešu zēnu, kurš,
pateicoties savai neatlaidībai, strādīgumam un nelielai devai
veiksmes, kļuva par vienu no "Minoksa mantiniekiem" VEF vērtību pārmantotājiem un turpinātājiem. Pamatojoties
uz savu darba pieredzi VEF, autors stāsta, kā Latvijas pirmās
brīvvalsts laikā dibinātais uzņēmums kļuva par vadošo radio
un komutācijas līdzekļu ražotāju sociālistisko valstu starpā.
ISBN 9789934039645.
Inženieri - Latvija - Biogrāfijas. Administratori - Latvija
- Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
SUŅI. KAĶI
636.8

Kaķi un tu / sastādītāja Valda Bernāte ; mākslinieks Rihards
Delvers ; Armanda Dišera zīmējumi. - Rīga : Nordik, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 93, [3] lpp. : il. - Grāmatiņā apkopoti
aforismi par kaķiem, ziņas par šo dzīvnieku vēsturisko
izcelsmi, dažādu tautu reliģiskajām un sadzīves tradīcijām,
godājot un respektējot kaķus. Dažādi padomi kaķa
audzināšanai, kopšanai un veselības aprūpei.
ISBN 9789984502.
Kaķi.
Лехари, Габриеле. Породы собак : большой справочник
636.7
/ Габриеле Лехари ; пер. с нем. И. Н. Гиляровой. Москва : Эксмо, 2010. - 255 с. : ил. - (Подарочные
издания. Энциклопедии животных). - Указ.: с.250-255. 345 пород с пояснениями и иллюстрациями.
ISBN 9785699456727.
Suņu šķirnes.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Alus veselībai, skaistumkopšanā, kulinārijā / sastādījusi un
641.5
vāku veidojusi Lilija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska. Rīga : Izdevniecība Avots, c2013. - 79 lpp. ; 14 cm.
ISBN 9789984859781.
Alus - Izmantošana terapijā. Skaistumkopšana.
Kulinārija (alus).
LaBau, Elizabete. Lielā saldumu grāmata : mājās gatavotas
641.5
trifeles, karameles, īrisi, zefīrs, marcipāns un citi kārumi /
Elizabete LaBau ; no angļu val. tulk. Kristaps Šoriņš ; red.
Diāna Romanoviča ; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 160 lpp. : il. - Rād. :
157.-160.lpp. - Konfekšu gatavošanas pamati – viss, kas
jāzina par nepieciešamo aprīkojumu, izejvielām un saldumu
pagatavošanas metodēm. Vairāk nekā 50 recepšu – trifeles,
karameles, īrisi, zefīrs, marcipāns, cukura vērpetes, šokolādes
bļodiņas un citi nepārspējami gardumi. Raksturīgāko
problēmu apraksts – visbiežāk pieļautās kļūdas, gatavojot
attiecīgās konfektes, un ieteicamie risinājumi. Saldumu
noformēšanas noslēpumi – kā izmantot dekorēšanas pulveri,
ēdamās zelta lapiņas, šokolādes dekoru nospiedumu lapas un
kā pagatavot krāsainas konfekšu glazūras un izsmalcinātus
cukura rotājumus. - Oriģ. nos.: The Sweet Book of Candy
Making.
ISBN 9789934037009.
Pavārgrāmatas.
642
Skudriņa, Gundega.
Lielā iedvesmas grāmata / Gundega Skudriņa ; [fotogrāfs

641.5

Māris Irklis]. - [Rīga : Skudras Metropole], 2012 (Preses
nams Baltic). - 422 lpp. : il. ; 36 cm.
ISBN 9789984496795.
Тиль, Клаудиа. Питание при пищевой аллергии /
Клаудиа Тиль, Анжелика Илиес ; пер. с нем. Т. Вебер. Москва : АОЗТ "Кристина и К", [1996]. - 143 с. : ил. (Энциклопедия здоровья). - Указ.: с. 140-143.
ISBN 5878890828.
Pārtikas alerģija. Ēšanas paradumi. Pavārgrāmatas.

LIETVEDĪBA
651

Рогожин, Михаил. Как правильно и быстро подготовить
резюме, характеристики, рекомендации, отзывы /
Михаил Рогожин. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 208
с. : ил. + CD.
ISBN 9785911808235.
Lietišķā dokumentācija
UZŅĒMUMU VADĪŠANA
658
Praude, Valērijs, 1946-.
Loģistika : (teorija un prakse) / Valērijs Praude ;
recenzenti Daina Šķiltere, Vadims Danovičs. - 2.
pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : Burtene,
2013. - 560 lpp. : ill., tab.,sh. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
ISBN 9789984833095
658
Adners, Rons.
[The Wide Lens. A New strategy for Innovation]
Skaties plašāk : jauna inovāciju stratēģija / Rons Adners ;
no angļu valodas tulkoja Signe Skujeniece un Kristaps
Šoriņš. - Rīga : Jumava, c2013. - 270 lpp. : il. ; 25 cm. Bibliogrāfija piezīmēs: [219.]-248. lpp. un alfabētiskais
rādītājs [249.]-270. lpp.
ISBN 9789934115059.
658
Keeley, Larry.
Ten types of innovation : the discipline of building
breakthroughs / Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn,
Helen Walters. - New Jersey : Wiley, 2013. - xv, 258 p. : ill.,
tab., sh. - Bibliography: p.234.-p.237.
ISBN 9781118504246.
SAGE
brief guide to Corporate Social Responsibilty / editor
658
Lisa Cuevas Shaw. - London : SAGE Publications, 2012. - x,
274 p. : tab. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781412997225
PUBLICITĀTE. REKLĀMA. INFORMĀCIJAS DARBS. SABIEDRISKĀ SASKARSME

659.3

659.3

659.3

BNS. Kas ir medijs? [videoieraksts] / BNS. - Rīga : Latvijas
Televīzija, 2013. - 1 DVD.
Plašsaziņas līdzekļi.
Biagi, Shirley.
Media/Impact : an introduction to Mass Media / Shirley
Biagi. - 10th ed. - Australia : Wadsworth Cengage Learning,
2012. - xxxiv, 430 p. : ill., tab., sh. - (Wadsworth Series in
Mass Communication and Journalism). - Includes
bibliographical references (p. 394-410) and index.
ISBN
9781111347864.
Shoemaker, Pamela J.
Mediating the Message in the 21st Century : a media
sociology perspective / Pamela J.Shoemaker, Stephen

D.Reese. - 3rd ed. - New York : Routledge, 2013. - xix, 287
p. : ill., tab. - References: p.247.-272. . - Index: p.275.-287.
ISBN 9780415989145.
The Handbook of strategic public relations & integrated
659.4
communications / edited by Clarke L. Caywood. - 2nd
edition. - New York : McGraw-Hill, c2012. - xviii, 904 p. :
il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās un rādītāju
(875.-904. lpp.).
ISBN 9780071767460. . - ISBN 0071767460.
RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES
Mehatronika 1 : bojājumu meklēšana un to novēršana
681.5
mehatroniskā sistēmā / Festo , Leonardo da Vinci. - Rīga :
Leonardo da Vinci, [2001]. - 180 lpp. : tab., sh. - Izmantotā
literatūra: 180.lpp. - Grāmata ir rezultāts ES Leonardo da
Vinci programmas eksperimentālajam projektam "Bojājumu
meklēšana un to novēršana mehatroniskajā sistēmā".

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS VĒSTURE
Kačalova, Tatjana, 1915-2010. Mākslas vēstures pamati /
7.03
Tatjana Kačalova, Rihards Pētersons. - 4. izd. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013. - 432 lpp. : il. ; 20 cm. - Ietver
bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984225012.
Māksla - Vēsture - Mācību līdzekļi.
VĒSTURES UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA
Pieminekļu valdei - 90 : Pieminekļu valdes mantojums
719
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā / [rakstu autori:
Gunita Baumane ... [u.c.] ; tulkoja Valdis Bērziņš]. - Rīga :
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2013. - 165 lpp. : il.,
portr., kartes, plāni ; 31 cm. - (Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja raksti , 1407-4540 ; Nr. 18). - Bibliogrāfija rakstu
beigās. - Teksts latviešu, rakstu kopsavilkumi arī angļu
valodā.
ISBN 9789984747255. . - ISBN 9984747255.
ARHITEKTŪRA
727
Eiropas kultūras mantojuma dienas. (2013 : Latvija).
Skolas kultūras pieminekļos : Eiropas kultūras mantojuma
dienas 2013 / [teksta autori: J. Dambis ... [u.c.]. - [Rīga] :
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, c2013. 78, [1] lpp. : il. ; 27 cm.
Saturā: Mazsalacas vidusskola. Mazsalacas
(Valtenberģu) muižas pils ; Valmieras Valsts ģimnāzija.
Valmieras Skolotāju seminārs.
Skolu ēkas - Latvija. Kultūras mantojums.
GLEZNIECĪBA
Feders, Jūlijs, 1838-1909. Jūlijs Feders : [katalogs] / teksu
75(474.3)(092)
autori: Eduards Kļaviņš, Kristīne Ogle, Inta Pujāte, Inese
Sakne, Edvarda Šmite, Dzintra Temerova, Ivonna Veiherte ;
galvenā redaktore Laima Slava ; latviešu valodas redaktore
Māra Ņikitina ; tulkotāji: Valdis Bērziņš (angļu valodā),
Ludmila Neimiševa (krievu valodā) ; J. Federa darbu saraksta
sastādītāji: Aija Brasliņa, Līga Lindenbauma, Ivonna
Veiherte, Игорь Труш ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija
Everte ; personu rādītāja sastādītāja Kristīne Ogle ;

māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš,
Jānis Pipars, Владимир Золотарёв, Лариса Петренко. Rīga : Neputns, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il.,
ģīm., faks. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 298.-300. lpp. un
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 301.-303. lpp. Grāmata ir autoru kolektīva sagatavots monogrāfisks mākslas
albums - katalogs par ievērojamo latviešu gleznotāju Jūliju
Federu (1838-1909). Tajā aplūkota mākslinieka dzīve un
daiļrade, ievietotas gleznu reprodukcijas, kā arī viņa darbu
saraksts. - Paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
ISBN 9789934512124 (ies.).
Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 19 gs Katalogi.
KINO
791.4

Giannetti, Louis.
Understanding Movies / Louis Giannetti, Jim Leach. - 5th
Canadian ed. - Toronto : Pearson Canada, 2011. - XVIII, 436
p. : ill., pict., photos. - Glossary: p.409.-420. . - Index:
p.420.-436.
ISBN 9780137010363
Jones, Chris.
The Guerilla Film Makers Handbook : and the film
producers toolkit / Chris Jones and Genevieve Jolliffe. reprinted. - London : Cassell, 1998. - 448 p. : ill., tab.
ISBN 0304338540

791.4

MUZIKĀLIE TEĀTRI
Vētra, Mariss, 1901-1965. Atbalsis : raksti, vēstules. Eiropā
792.5(474.3)(092)
1921-1946 / Mariss Vētra ; redaktore Guna Kalniņa ; Māra
Garjāņa vāka dizains ; Agra Redoviča atlase un komentāri. Rīga : Mansards, 2013. - 603, [2] lpp. - Rādītājs: 579.-[595].
lpp. - Šajā krājumā pirmo reizi apkopoti mūsu Nacionālās
operas un citu Eiropas operteātru solista un valdzinošo
atmiņu stāstu autora raksti presē, kā arī vēstules latviešu
kultūras darbiniekiem un draugiem, kas glabājas Latvijas
muzejos, athīvos un privātos krājumos.
ISBN 9789984812939.
Tenori (dziedātāji).
HOREOGRĀFIJA. DEJA
Liepa, Ilze. Liepas metode : ķermeņa filozofija / Ilze Liepa ;
792.8(470)
no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Aijas Andžānes
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, c2013. 181, [1] lpp., [24] lpp. iel. : il. ; 19 cm + 1 DVD. - Ilze Liepa
ir pasaulē pazīstama baletdejotāja, leģendāro latviešu
baletdejotāju Māra Liepas meita un Andra Liepas māsa.
Gudra un skaista sieviete. Grāmatā dalās gan dzīves
uzskatos, gan atklāj savu īpašo ķermeņa filozofiju, kura mūs
aicina iemīlēt sevis pašas ķermeni. - Pielikumā DVD: Liepas
metode: 12 soļi līdz elegancei : vingrojumu komplekss.
ISBN 9789934114472.
Baletdejotājas - Krievija. Sievietes - Veselība un
higiēna. Vingrojumi sievietēm.

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
FILILOĢIJA
808.1

Thaiss, Christopher.

Writing about Theatre / Christopher Thaiss, Rick Davis. Boston : Allyn and Bacon, 1999. - xi, 121 p. - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 0205280005
VALODNIECĪBA
811.174

811.174

Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica : 2 siejumūs =
Lingvoterritorial dictionary of Latgale : 2 volumes / autori: I.
Belasova, A. Briška, V. Čakša, S. Ežmale, L. Garanča, I.
Graudiņa, I. Gusāns, A. Juško-Štekele, A. Kļavinska, I.
Kotāne, S. Lazdiņa, L. Litavniece, V. Lukaševičs, V.
Malahovskis, I. Matisovs, I. Mietule, S. Murinska, S.
Pošeiko, O. Senkāne, I. Silineviča, I. Šuplinska, S. Ūdre, Ē.
Višķers ; galvenā redaktore I. Šuplinska ; zynuotniskuo
redaktore Ilga Šuplinska ; redakcejis kolegeja: S. Ežmale, A.
Juško-Štekele, S. Lazdiņa ; tulkuotuoji: S. Ūdre, I.
Magazeinis, H. F. Marten, J. Chojnicka ; īvods: Sandra Ūdre
; dizaina autors un fotografs M. Justs ; Rēzeknis Augstškola.
- Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012 (Latgales druka). 875 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. - Bibliogrāfija tekstā
un personvārdu rādītājs: 839.-852. lpp. - Paralēli latgaliešu
un angļu val. - ESF projekts "Teritoriālās identitātes
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales
reģiona attīstībā", Nr.
2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071.
2. sējums.
ISBN 9789984441108 (ies.) : 1000 eks.
Latviešu valoda - Krievu valoda - Vārdnīcas. Latgaliešu
valoda - Etimoloģija - Vārdnīcas - Vārdi un nosaukumi Krievu valoda.
Latgale (Latvija) - Vārdnīcas.
Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica : 2 siejumūs =
Lingvoterritorial dictionary of Latgale : 2 volumes / autori: I.
Belasova, A. Briška, V. Čakša, S. Ežmale, L. Garanča, I.
Graudiņa, I. Gusāns, A. Juško-Štekele, A. Kļavinska, I.
Kotāne, S. Lazdiņa, L. Litavniece, V. Lukaševičs, V.
Malahovskis, I. Matisovs, I. Mietule, S. Murinska, S.
Pošeiko, O. Senkāne, I. Silineviča, I. Šuplinska, S. Ūdre, Ē.
Višķers ; galvenā redaktore I. Šuplinska ; zynuotniskuo
redaktore Ilga Šuplinska ; redakcejis kolegeja: S. Ežmale, A.
Juško-Štekele, S. Lazdiņa ; tulkuotuoji: S. Ūdre, I.
Magazeinis, H. F. Marten, J. Chojnicka ; īvods: Sandra Ūdre
; dizaina autors un fotografs M. Justs ; Rēzeknis Augstškola.
- Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2012 (Latgales druka). 875 lpp. : il., ģīm., faks., tab. ; 31 cm. - Bibliogrāfija tekstā
un personvārdu rādītājs: 839.-852. lpp. - Paralēli latgaliešu
un angļu val. - ESF projekts "Teritoriālās identitātes
lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales
reģiona attīstībā", Nr.
2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071.
2. sējums.
ISBN 9789984441108 (ies.) : 1000 eks.
Latviešu valoda - Krievu valoda - Vārdnīcas. Latgaliešu
valoda - Etimoloģija - Vārdnīcas - Vārdi un nosaukumi Krievu valoda.
Latgale (Latvija) - Vārdnīcas.
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Pošeiko, Solvita. Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un
minoritāšu valodu kontekstā / Solvita Pošeiko, Sanita
Lazdiņa, Heiko F. Marten ; atbildīgā redaktore Sanita
Lazdiņa ; dizains: Māris Justs ; Rēzeknes Augstskola. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - [12] lpp. : il. ; 15 x
15 cm. - Bibliogr. vāka 3. lpp. - Izdevumā atklāta latgaliešu
valodas vieta un nozīme kā Latgales reģiona un Latvijas, tā
arī Eiropas un pasaules mazo, minoritāšu un reģionālo valodu
kontekstā. Izdevumā skaidroti arī valodniecības termini, kas
attiecas uz reģionālajām un minoritāšu valodām, minot
piemērus no dažādām Eiropā un pasaulē lietotajām valodām.
Saturs : 1. Terminu pārskats (valodu tipoloģija). 2. Kas
ir latgaliešu valoda?.
ISBN 9789984440804.
Latgaliešu valoda.
Trūps, Raimonds. Mazā latviešu-itāļu sarunvārdnīca :
Lettone-italiano frasario / Raimonds Trūps ; redaktore Dace
Ošiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 256 lpp.
; 14 cm. - Teksts latviešu un itāļu val.
ISBN 9789934025006.
Latviešu valoda - Itāliešu valoda - Sarunvārdnīcas.
Ashby, Patricia.
Understanding Phonetics / Patricia Ashby ; series ed.
Bernard Comrie and Greville Corbert. - London : Hodder
Education, 2011. - viii, 230 p. : ill., tab. - (Understanding
Language). - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780340928271
An Introduction to Applied Linguistics / edited by Norbert
Schmitt. - 2nd ed. - London : Hodder Education, 2010. - ix,
342 p. : tab. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780340984475
Gussenhoven, Carlos.
Understanding Phonology : 3rd ed. / Carlos Gussenhoven,
Haike Jacobs; series ed. Bernard Comrie and Greville
Corbert. - London : Hodder Education, 2011. - x, 319 p. : ill.,
tab. - (Understanding Language). - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9781444112047
Hughes, Arthur.
English Accents & Dialects : an introduction to social and
regional varieties of English in the British Isles / Arthur
Hughes, Peter Trudgill, Dominic Watt. - 5th ed. - Kent :
Hodder Education, 2012. - xiv, 207 p. : ill., tab. - Includes
bibliographical references and indexes.
ISBN 9781444121384.
Napoli, Donna Jo, 1948-.
Language Matters : a guide to everyday questions about
language / Donna Jo Napoli, Vera Lee-Schoenfeld. - 2nd ed.
- New Tork : Oxford University Press, 2010. - xii, 235 p. Includes bibliographical references and index.
ISBN 9780199735716
Tallerman, Maggie.
Understanding Syntax / Maggie Tallerman. - 3rd ed. -

London : Hodder Education, 2011. - xiv, 312 p. : tab. (Understanding Language). - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 978144412054
Wray, Alison.
Projects in Linguistics and Language Studies : a practical
guide to research language / Alison Wray, Aileen Bloomer. 3rd ed. - London : Hodder Education, 2012. - x, 315 p. : ill.,
tab. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781444145366
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Ceļojums dzejnieku pasaulē : Māris Čaklais, Egils Plaudis /
[sastādītājas Ieva E. Kalniņa, Anda Kubuliņa]. - Rīga : LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 286, [1] lpp. : tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija:
[287.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Krājumā iekļauti
divdesmit septiņi raksti, kas veltīti pēckara latviešu dzejas
izciliem pārstāvjiem - Mārim Čaklajam un Egilam Plaudim.
Jautājumu loks skar līdzīgas problēmas abu dzejnieku
daiļradē, tā padziļinot izpratni gan par katra skartā jautājuma
teorētisko pusi, gan tā citādumu izpausmi. Tēmas, kurās abi
tik atšķirīgie dzejnieki tuvinās, skar muzikalitātes (skaņu
tēlu) veidojumu; dzīvības veseluma, identitātes un
tradicionālās kultūras jutību; laiktelpas atšķirīgo konkrētību
metareālisma faktūrā.
ISBN 9789984893044.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
Ausmas zeme : enciklopēdisks izdevums skolēniem / autori:
908(474.3)
Valda Čakša, Ingars Gusāns, Angelika Juško-Štekele, Inga
Kaļva, Antra Kļavinska, Sanita Lazdiņa, Valentīns
Lukaševičs, Ivars Magazeinis, Vladislavs Malahovskis, Ivars
Matisovs, Sandra Murinska, Solvita Pošeiko, Olga Senkāne,
Ilga Šuplinska ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore
Sanita Lazdiņa ; vāku dizaina autore Daina Salmiņa ;
Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola,
2012 (Latgales druka). - 476 lpp. : il., ģīm., kartes ; 25 cm. Bibliogrāfija rakstu beigās. - Grāmata ir starpdisciplinārs
enciklopēdisks izdevums vidusskolēniem par mūsdienu
Latgali. Izdevuma struktūras pamatā ir 34 Latgales
teritoriālās vienības (pilsētas un novadi) - izdevuma nodaļas,
kuras veido 9-13 apakšnodaļas par nozīmīgākajām vietām,
cilvēkiem, dabas objektiem, izdevumiem, uzņēmumiem,
kultūrvēstures objektiem. Tie ir Latgales veiksmes stāsti.
ISBN 9789984441122 (ies.) : 1000 eks.
Latgale (Latvija) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Latgale (Latvija) - Biogrāfijas - Rokasgrāmatas, uzziņu
līdzekļi utt.
Burtnieku novada ainavas : ceļvedis kultūrvēstures, dabas un
908(474.3)
dzīvesvides vērtībās / teksts - Anita Zariņa, Mārtiņš Lūkins,
Margarita Vološina, Anita Seļicka ; Dāvis Kļaviņš, Margarita
Vološina - dizains. - [B.v.] : Burtnieku novada pašvaldība,

908(474.3)

908(474.3)

ĢEOGRĀFIJA
913(4)

913(100)

2013 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 142, [2] lpp. : il.,
kartes. - Burtnieku novada ainavu grāmata ir ceļvedis ainavu
izpratnēs. Apskatot dažādas novada vietas laikā un telpā, mēs
vērojām, kā tās ir veidojušās dažādos laikmetos un dabas
situācijās, kas ir nozīmīgs šodien, ir bijis nozīmīgs pagātnē un
būs - nākotnē. Taču ainava nav tikai skats vai stāsts, ainavā ir
smaržas, skaņas, ainavā var just vēju, zemi, ūdeni, ainavā
atrodas daudziem vietējiem nozīmīgas atmiņu vietas. Tāpēc
mēs aicinām novada ainavas izjust visā to pilnībā, iepazīt un
atklāt tās no jauna atkal un atkal.
ISBN 9789984498485.
Grāvis, Harijs, 1924-.
Adzele-Gaujiena, 1111-2011 : senatne un mūsdienas :
pagasta vēsture / Harijs Grāvis ; redaktore Ineta Riepniece ;
mākslinieks Ainars Gaidis. - Gaujienas pagasts : [Gaujienas
pagasta pārvalde, 2010] (Preses nams Baltic). - 415 lpp. : il.,
kartes, faks. ; 31 cm. - Ietver bibliogr. (414.-415. lpp.).
ISBN 9789984490526
Holcmanis, Andrejs, 1920-2009. Rīga : [ceļvedis] / teksta
autors Andrejs Holcmanis ; tulkotājs Kārlis Streips ;
fotogrāfi: Kaspars Filips Dobrovoļskis ; Ilgvars Gradovskis,
Roberts Kaniņš, Daina Kraukle, Dace Krīgere, Vakters Lācis,
Vitolds Mašnovskis, Kristīne Millere. - Rīga : Jumava,
[2013]. - 95, [1] lpp. : il. ; 26 cm. - Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. - Uz vāka: Vēstniecības Rīgā = Embassies in
Riga.
ISBN 9789934113659.
Arhitektūra - Latvija - Ceļveži - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt - Ceļveži.
Eiropas pilsētas : 101 neparasta vieta / no angļu valodas
tulkojusi Dace Markota ; redaktore Gunta Šustere ; vāka
noformējumam izmantoti Elīnas Šusteres un Daces Markotas
fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic).
- 108 lpp. : il. ; 29 cm. - Oriģ. nos.: Places to see in Europe. Rādītājs: 107.-108. lpp.
ISBN 9789934029561 (ies.).
Pilsētas - Eiropa - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Eiropa - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Rīga
(Latvija).
1000 brīnumi / no vācu valodas tulkojusi Aija Ozoliņa ;
redaktore Dzintra Stelpa. - Otrais, pārstrādātais izdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 384 lpp. : il., kartes ; 31 cm. Oriģ. nos. - Šī krāšņā grāmata iepazīstina ar brīnišķīgām
vietām - tālām zemēm, neskartām, unikālām dabas ainavām,
trauksmainām lielpilsētām, eksotiskiem paradīzes stūrīšiem,
antīkiem pieminekļiem un arhitektūras šedevriem. Grāmatā
ietverto skaistāko pasaules vietu apraksti un lieliskie fotoattēli
vilināt vilinās doties jaunu iespaidu un piedzīvojumu
meklējumos. Izvēlēties pievilcīgāko ceļojuma galamērķi
palīdzēs arī kontinentu kartes un apjomīgs vietu rādītājs.1000
Traumziele. - Ietver rādītāju (376.-383. lpp.).
ISBN 9789934029592.
Ceļojumi apkārt pasaulei. Ceļošana - Kartes. Ceļošana Tūrisma maršruti.
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Tonisson, Andres.
[Eesti kaunid paigad]
Estonia at a glance : history, nature, principal cities, places
of interest, 300 colour photographs and map / Andres
Tõnisson, Ado Keskpaik, Hanna Miller ; english transl. Mart
Aru. - Tallin : Oomen Publisher, 2009. - 142 p. : il., photogr.
- Oriģ. nos.: Eesti kaunid paigad.
ISBN 9789985699717
Бакланд, Шерил. Голландия : путеводитель по обычаям
и этикету / Шерил Бакланд ; пер. с англ. О. И.
Калабуховой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 159 с. :
ил. - (Быт.Традиции. Культура!). - Указ.: с.157-159. Ориг. назв.: Netherlands. Culture smart!.
ISBN 9785170614417. . - ISBN 9785271249242. . ISBN 9781857333121.
Dzīvesveids un paražas. Etiķete.
Nīderlande.
Буланов, С. Речные круизы по Волге : путеводитель / С.
Буланов, И. Петрова. - Москва : АЯКС-ПРЕСС, 2008. 108 с. : ил., карты. - (Полиглот. Русская коллекция). Указ.: с. 107-108.
ISBN 9785941613045.
Ceļveži.
Volga, upe (Krievija).
Буланов, С. Черноморское побережье Кавказа :
путеводитель / С. Буланов, И. Петрова. - Москва : АЯКСПРЕСС, 2005. - 96 с. : ил., карты. - (Полиглот. Русская
серия). - Указ.: с. 95-96.
Описания туристических центров: Анапа ;
Новоросийск ; Геленджик ; Архипо - Осиповка ; Туапсе ;
Сочи (центр) ; Адлер ; Красная Поляна.
ISBN 5941611528.
Ceļveži. Kūrorti.
Krievija. Melnā jūra.
Бухтияров, Андрей. Иль-де-Франс : на поезде вокруг
Парижа : 29 городов для самостоятельного посещения /
Андрей Бухтияров. - [Москва] : Авторская студия Андрея
Бухтиярова, 2011. - 128 с. : ил.
ISBN 9785990281110.
Ceļojumi ar vilcienu.
Francija.
Венгрия : прогулки по Будапешту, крепости и дворцы,
купальни и курорты, нацональные парки, токайские вина
: путеводитель / ред. серии Александр Туров. - Москва :
Вокруг Света, 2011. - 281 с. : ил. - (Вокруг Света). - Альф.
указ. : с. 281.
ISBN 9785986523118.
Ceļveži.
Ungārija.
Драгишевич, Петер. Черногория : путеводитель / Петер
Драгишевич, Весна Марич. - Москва : Эксмо, 2013. - 189,
[1] с. : ил., карты. - (Lonely Planet).
ISBN 9785699645879.
Ceļveži.
Melnkalne. Dubrovnika (Horvātija).
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Zhdanova, Marina. Alternative Petersburg : Guide Book /
Marina Zhdanova ; transl. by Kristiina Silvan & Katie
Johnston. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 143, [1] p. :
ill. - 16+. - Includes App City Guide Saint Petersburg QR
code.
ISBN 9785496004107.
Ceļveži.
Sanktpēterburga (Krievija).
Израиль : святыни Иерусалима, "белый город" ТельАвива, сады Хайфы, Сафари в пустыне, целебное
Мертвое море : путеводитель / ред. серии Александр
Туров. - Изд. 4. - Москва : Вокруг Света, 2010. - 270 с. :
ил. - (Вокруг Света ; 262). - Альф. указ. : с. 268-270.
ISBN 9785986523163.
Ceļveži.
Izraēla.
Кусый, И. А. Черноморское побережье : Краснодар,
Федеральный курорт Анапа, Новоросийск, Курорт
Геленджик, Курорты Туапсинского района :
путеводитель / И. А. Кусый, Е. А. Левицкая. - 4-е изд.
испр. и доп. - Москва : Вокруг света, 2006. - 224 с. : ил.,
карты. - (Вокруг Света).
ISBN 5986520572.
Kūrorti.
Krievija. Melnā jūra.
Мещерская, Лена. Автомобильные путешествия по
России : путеводитель / Лена Мещерская. - Москва : АСТ
; Олимп, 2008. - 255 с. : ил.
ISBN 9785170528165. . - ISBN 9785739021403.
Ceļveži. Ceļojumi ar automašīnu.
Krievija.
Павлов, К. А.(Кирилл А.). Горнолыжные курорты
России и СНГ : центральный и северо-западный регионы
России, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальный Восток, Украина,
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения :
путеводитель / К. А. Павлов, Л. Ю. Минина ; редактор: А.
Р. Шамшадинова. - Москва : Вокруг света, 2006. - 237 с. :
ил., карт. ; 20 см. - (Вокруг света). - "Центральный и
северо-западный регионы России, Кавказ, Урал, Сибирь,
Дальний Восток, Украина, Казахстан, Узбекистан,
Киргизия, Грузия, Армения : более 190 курортов.". . Алф. указ.: с. 234-237.
ISBN 5986520890.
Kalnu slēpošana - Krievija - Ceļveži. Kalnu slēpošana Netkarīgo Valstu Sadraudzība - Ceļveži.
Петербург : путеводитель "Афиши" / тексты : Лев Лурье,
Константин Агунович, Екатерина Дементьева...[и др.]. 4-е изд. - Москва : ООО "Афиша Индастриз", 2006. - 336,
[16] с. : ил., карты. - Указ. : с.331-336.
ISBN 591151009X.
Ceļveži.
Sanktpēterburga (Krievija).
Рапопорт, А. Н. Золотое кольцо : Владимир,
Боголюбово, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Муром,
Гороховец, Иваново, Юрьев-Польский, Сергиев Посад,
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Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий,
Ярославль, Углич, Мышкин, Тутаев, Кострома, Плес :
путеводитель / А. Н. Рапопорт. - 6-е изд. испр. и доп. Москва : Вокруг Света, 2006. - 256 с. : ил. - (Вокруг
Света). - Альфав. указ. : с. 253-256. - 18 городов, 150
храмов и монастырей, 25 схем, 200 иллюстраций, 48
музеев, практическая информация, советы от
издательства.
ISBN 5986520637.
Krievija - Ceļveži.
Русакович, Артём. Средняя Азия : путеводитель / Артём
Русакович. - Москва : Издатель Крыштановский В. А.,
2012. - 397, [2] с. : ил., карты. - (Путешествуем сами). Геогр. указ. : с.398-397.
ISBN 9785904138059.
Kazahstāna - Ceļveži. Uzbekistāna - Ceļveži.
Kirgizstāna - Ceļveži. Tadžikistāna - Ceļveži. Turkmenistāna
- Ceļveži.
Рябиков, В. Казахстан : путеводитель / В. Рябиков. Москва : АЯКС-ПРЕСС, 2008. - 96 с. : ил., карты. (Полиглот. Русская коллекция).
ISBN 9785941614981.
Kazahstāna - Ceļveži.
Сартакова, М. С. Украина : Киев, Львов, Одесса :
путеводитель / автор-составитель: М. С. Сартакова. Москва : Вокруг света, 2006. - 216 с. : ил., карт. ; 20 см. (Вокруг света). - Авт. указаны на обороте тит.л. . - Алф.
указ.: с. 216.
ISBN 5986520688.
Ukraina - Ceļveži.
Стамбулян, Е. П. Карелия : путеводитель / Е. П.
Стамбулян. - 4-изд. испр. стереотип. - Москва : Вокруг
Света, 2006. - 157 с. : ил., карты. - (Вокруг Света).
ISBN 5986520408.
Karēlija (Krievija) - Ceļveži.
Фостер, Джейн. Словения : путеводитель / Джейн
Фостер ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва :
Издательство "ФАИР", 2013. - 159 с. : ил., карты. (Berlitz Pocket Guide). - Указ.: с. 159. - 16+.
ISBN 9785818318332.
Slovēnija - Ceļveži.
Чернобережская, Екатерина. Ленинградская область и
пригороды Санкт-Петербурга : путеводитель / Екатерина
Чернобережская. - Москва : Эксмо, 2010. - 737 с. : ил. (Оранжевый гид). - Указ. : с. 733-737.
ISBN 9785699372850.
Sanktpēterburga (Krievija) - Ceļveži.
Шанин, В. А.(Валерий Алексеевич). Ближний Восток :
путеводитель : [с мини разговорником / автор текста: В.
Шанин]. - [1-е изд.]. - Москва : Аякс-пресс, 2007. - 192 с. :
ил., карт. ; 20 см. - (Полиглот. Русская коллекция ; 6401).
- Указ. предм.-геогр., имен.: с. 190-192.
ISBN 9785941612420.
Vidējie Austrumi - Ceļveži. Jordānija. Libāna. Sinaja.
Sīrija.

Шанин, В. Западная Азия : Кипр, Турция, Иран :
путеводитель / В. Шанин. - Москва : АЯКС-ПРЕСС,
2008. - 192 с. : ил., карты. - (Полиглот. Русская
коллекция). - Указ.: с.190-192. - С мини-разговорником.
ISBN 9785941613809.
Kipra - Ceļveži. Turcija - Ceļveži. Irāna - Ceļveži.
Шевелева, И. М. Краснодарский край : путешествие за
913(470)
здоровьем / И. М. Шевелева, Н. В. Маньшина. - Москва :
Вече, 2008. - 286, [1] с. - (Исторический путеводитель).
ISBN 9785953327060.
Ceļveži. Medicīnas tūrisms. Kūrorti - Latvija.
Krievija. Krasnodaras novads (Krievija).
Шетар,
Даниэла. Болгария : путеводитель / Даниэла
913(4)
Шетар ; пер. с нем. Наталья Карбаинова. - Вып. 1. Санкт-Петербург : ООО "Дискус Медия", 2008. - 96 с. :
ил. - (Nelles Pocket). - Указ.: с. 96. - Черноморское
побережье Болгарии от А до Я, 4 карты, планы городов и
курортных зон, 56 иллюстрации, история и культура,
часы работы музеев, праздники, монастыри и церкви,
природа, рестораны, пляжи и спорт, практические
советы.
ISBN 9785940591047.
Bulgārija - Ceļveži.
Щукина,
Ю. А. Азербайджан : Баку, Сальян, Масаллы,
913(4)
Лянкяран, Лерик, Астара, Дявячи, Губа, Хыналыг, Гусар,
Мингячевир, Гянджя, Гёйгёль, Шамкир, Нафталан,
Мярязя, Шамахы, Исмайыллы, Гябяля, Шеки, Нахчыван,
Джульфа, Ордубад, Шахбуз, Гарабах : путеводитель / Ю.
А. Щукина. - Москва : Вокруг Света, 2010. - 260, [3] с. :
ил., карты. - (Вокруг Света). - 20 музеев, 7 мечетей, 4
дворца, 14 мавзолеев, 6 карт, 160 иллюстраций.
ISBN 9785986522869.
Azerbaidžāna - Ceļveži.
KULTŪRAS VĒSTURE
930.85
Vahtre, Lauri, 1960-.
[Eesti kultuuri ajalugu]
Igaunijas kultūras vēsture : īsais pārskats / Lauri Vahtre ;
no igauņu val. tulkojis Juris Putriņš ; red. Ieva Rozenberga. Rīga : Drukātava, 2013. - 208 lpp. : il., fotogr., kartes. - Oriģ.
nos.: Eesti kultuuri ajalugu, 2000.
ISBN 9789984853925
EIROPAS VESTURE
Latvieši PSRS varas virsotnēs : ilūzijas un traģēdija: 20.
94(474.3)
gadsimta 20.-30. gadi / sastādītājs un redaktors Juris
Goldmanis ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, c2013 (A/s Poligrāfists). - 422, [2] lpp. : il.,
tab. ; 23 cm. - Par latviešiem Padomju Savienībā 20.30.gados galvenokārt runāts saistībā ar viņu traģisko likteni
Lielā terora gados, kad tā sauktās Latviešu operācijas gaitā
savas nacionālās piederības dēļ tika iznīcināti daudzi tūkstoši
latviešu. Skaudra patiesība ir tāda, ka vieni un tie paši cilvēki
nereti bija gan ekstrēmisma veidotāji un īstenotāji, gan tā
upuri. Grāmatā apkopotais materiāls, kuru papildina daudzas
retas fotogrāfijas un tekstā minēto personu plašs anotēts
rādītājs, ir stāsts ne tikai par atsevišķu padomju lielvalsts
913(5)
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varas virsotnēs nonākušo latviešu ilūzijām un viņu traģisko
likteni, bet arī veselas paaudzes biogrāfijas daļa. - Personu
rādītājs: 387.-[423.] lpp.
ISBN 9789934034671.
Latvieši - Padomju Savienība. Valstsvīri - Padomju
Savienība. Komunisms - Padomju Savienība - Biogrāfijas.
Baranowski, Shelley.
Nazi empire : German colonialism and imperialism from
Bismarck to Hitler / Shelley Baranowski. - Cambridge :
Cambridge University Press ; New York, 2011. - xii, 368 lpp.
: il., kartes ; 24 cm.
ISBN 9780521857390
Bull, Marcus.
Thinking medieval : an introduction to the study of the
Middle Ages / Marcus Bull. - Houndmills, Basingstoke,
Hampshire : Palgrave Macmillan ; New York, 2005. - viii,
158 p. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781403912954 (pbk). . - ISBN 1403912955
(pbk).
Richards, Julian D.
The Vikings : a very short introduction / Julian D.Richards.
- New York : Oxford University Press, 2005. - x, 152 p. : ill. (Very Short Introductions ; 137.).
ISBN 9780192806079
Understanding Contemporary Russia / edited by Michael
L.Bressler. - London : Lynne Rienner Publishers, 2009. - xiv,
422 p. : ill., tab. - (Understanding). - Includes bibliographical
references and index.
ISBN 9871588265616

LATVIJAS VĒSTURE
Īvāns, Dainis, 1955-. Garaspēka zemes atgūšana / grāmatas
94(474.3)”1940/1990
veidotāji: Dainis Īvāns un Ilmārs Znotiņš ; mākslinieks Juris
”
Petraškevičs. - Rīga : Tautas frontes muzejs, 2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 229, [2] lpp. : il. ; 28 cm. - Teksts latviešu un
angļu valodā. - Atmodas notikumu hronoloģija: 215.-229.
lpp. . - "Grāmata izdota Latvijas Tautas frontes 25. gadu
jubilejas pasākumu ietvaros"--[231]. lpp.
ISBN 9789934840227.
Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku /
94(474.3)
[iev. Andris Bērziņš ; idejas aut. Andrejs Ēķis ; sast.: Pāvils
Raudonis, Juris Visockis ; fotogr.: Gunārs Binde, Gunārs
Janaitis, Kristīne Čakste ... [u.c.] ; rakstu aut.: Ilona Bērziņa,
Andris Buiķis, Kārlis Būmeisters ... [u.c.] ; dzeja Andrejs
Eglītis ; māksl. noform. Dina Ābele]. - Rīga : Jumava, 2013. 219, [1] lpp., [4] lp. fotogr. : fotogr.
3.grām.
Saturs: Bīskapa Alberta laiks / Ilona Bērziņa. Straupes
siļķu karalis ; Salaspils kauja / Pāvils Raudonis. Gaismeņa
ausa... / Anna Rancāne. Jānis Čakste un Dziesmu svētki
Jelgavā / Kristīne Čakste. "Tiklīdz kā atsanēs pēdējais
šāviens..." ; Kā Liepāja nepaguva pasludināt Latvijas valsti /
Andžils Remess. Latvijas nekronētā karaliene / Ilona Bērziņa.
Paula Valdena talantu pašslīpēšanas process / Pēteris
Trapencieris. "Pats". "Lielais". "Vecais" / Mudīte Šneidere.

94(474.3)”1940/1990
”

Nenodejotais valsis / Laimdota Sēle. Zvaigzne tumsā / Juris
Lorencs. Vārnu ielas republikas mantinieki / Viks. Hercs
Franks un dokumentālā filma "Vecāks par desmit minūtēm"
(1978) / Kristīne Matīsa. Viņu mīlēja visi / Armands
Melnalksnis. Ziedonis vieglais / Māra Upmane-Holšteine.
Imants Ziedonis - Latvijas ideju atjaunojot / Andris Buiķis.
Mārtiņš Freimanis / Kārlis Būmeisters.
ISBN 9789934114823.
Seleckis, Vilis. Tas bija brīnums, ko mēs paveicām / Vilis
Seleckis ; redaktore Linda Lūse. - Tukums : Vilis Seleckis,
2013 (Talsu tipogrāfija). - 336 lpp. - "Pašlaik, kad pagājuši 25
gadi kopš Tautas frontes dibināšanas, mani uztrauc tas, ka
pagātnes spožos sasniegumus mēģina diskreditēt, zākājot
barikāžu laiku, izplatot melīgas leģendas par Tautas fronti un
tās veikumu. Šajā grāmatā lasītājs atradīs subjektīvas
pārdomas par piedzīvoto, redzēto, izjusto. Iespēju robežās
savus spriedumus centos balstīt uz dokumentiem, faktiem,
statistikas datiem, citu autoru atklāto un secināto.
ISBN 9789984499291.
Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991. Latvija Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
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Barda, Elizabete. Pusdienas Parīzē : brīnišķīgs mīlas stāsts
ar ēdienu receptēm / Elizabete Barda ; no angļu valodas
tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2013. - 327, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Lunch in Paris.
ISBN 9789934035821.
Amerikāņu romāni.
Bernāts, Andris. Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados /
Andris Bernāts ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; literārā
redaktore Rota Bārtule ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais
noformējums ; izmantotas Ingrīdas Punkas, Andra Petrova
fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, [2013]. - 238 lpp. : il., ģīm. ; 20
cm. - A. Bernāts grāmatā apkopojis Rīgas Latviešu biedrības
nama Omulību klubiņa stāstījumus, kas pieredzēti desmit
gadu garumā: gan ainodams kopsaietu ikdienības, gan
citēdams līdzdarbinieku pieredzējumus, kuri kņudinājuši
klausītājus. Izvēlēti asprātīgākie vēstītāji, atspoguļots klubiņā
notiekošais, tradīcijas.
Autori: Raitis Apalups, Arnolds Auziņš, Aivars
Baumanis, Uldis Briedis, Daina Bruņiniece, Indra Burkovska,
Alfrēds Čepānis, Edmunds Freibergs, Igors Freimanis,
Visvaldis Garokalns, Ēriks Hānbergs, Voldemārs Hermanis,
Ārija Iklāva, Andris Jakubāns, Jānis Jurkāns, Andris
Kārkliņš, Dzintra Klētniece, Andra Konste, Jānis Ķuzulis,
Visvaldis Lācis, Pēteris Lambergs, Ēriks Lanss, Niks
Matvejevs, Andrejs Migla, Edgars Mucenieks, Zigfrīds
Muktupāvels, Jānis Paukštello, Jāzeps Pīgoznis, Pauls
Putniņš, Andžils Remess, Haralds Ritenbergs, Miķelis
Rubenis, Andris Ruģēns, Valdis Rūja, Valdis Rūmnieks,
Baiba Sipeniece, Imants Skuja, Viesturs Strautnieks, Māra
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Svīre, Ārijs Šķepasts, Dzintars Tilaks, Venta Vecumniece,
Vaira Vīķe-Freiberga, Juris Visockis, Andris Vītols, Juris
Zaķis, Uldis Zemzaris, Ventis Zilberts, Monika Zīle.
ISBN 9789934114724.
Latviešu asprātība un humors.
Latvija - Intelektuālā dzīve - 21 gs.
Devero, Džūda. Meitene, kas iemācīja man smieties :
[romāns] / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Anda
Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Apgāds
Kontinents, 2013 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 373, [3] lpp.
- Seni dzimtas noslēpumi, kaislības un uzticēšanās, zemiski
nodomi un atmaskoti nelieši - Edilīnas mazpilsētas gaisotne
allaž ierauj lasītāju notikumu virpulī un neatlaiž līdz pat
pārsteidzošam fināla risinājumam. - Oriģ. nos.: Stranger in
the Moonlight.
ISBN 9789984356785.
Amerikāņu romāni.
Gabaldone, Diāna. Svešzemniece : [romāns] / Diāna
Gabaldone ; no angļu val. tulk. Alda Vāczemniece ; red. Iveta
Polkmane ; māksl. red. Inguna Kļava Švanka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (SIA Preses nams Baltic). - 831, [1]
lpp. - Senajās skotu leģendās slēpjas patiesības grauds - izejot
caur kromlehu, senu akmeņu krāvumu, var nonākt pagātnē
vai nākotnē. Kad Klēra nejauši no 1945. gada nonāk Tā
Kunga 1743. gadā, sākumā viņai šķiet, ka nokļuvusi
filmēšanas laukumā... - Oriģ. nos.: Outlander. - "Mīlestība un
senču maģija" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934034855.
Amerikāņu romāni.
Haņins, Semjons. Peldus / Semjons Haņins ; redaktors Jānis
Rokpelnis ; atdzejotāji Pēteris Draguns u.c. ; mākslinieki
Evelīna Deičmane u.c. - [Rīga] : Orbīta, c2013 (McĀbols). 76, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.Вплавь.
ISBN 9789934836145.
Krievu dzeja - Latvija. Krievu dzeja - Latvija Tulkojumi latviešu valodā.
Hausmanis, Viktors, 1931-. Latviešu lugu rādītājs / Viktors
Hausmanis ; redaktore Ligita Bībere ; sērijas dizaina un vāka
autors Aivars Plotka. - Rīga : Latvijas Universitāte,
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2013 (Jelgavas
tipogrāfija). - 319 lpp. ; 24 cm. - (Personālijas, termini,
avoti). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - "Grāmata izdota
Latvijas Zinātnes padomes pētījuma projekta "Humanitāro
zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini"
ietvaros"--Titlp. 2. pusē. . - "Grāmatā "Latviešu lugu rādītājs"
ietvertas latviešu lugas, kas izrādītas vai publicētas no 1804.
līdz 2011. gadam ieskaitot. Grāmatas otro nodaļu veido lugu
hronoloģiskais rādītājs. Trešajā nodaļā rodams lugu
nosaukumu rādītājs"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789984893051.
Latviešu drāma - Rādītāji.
Hiksone, Džoanna. Azenkūras līgava : romāns / Džoanna
Hiksone ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ;
redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga
: Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 462, [1] lpp. ; 21
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cm. - Aizraujošs, episks vēstījums par karalieni, kas
iedibināja Tjūdoru dinastiju. - Oriģ. nos.: Agincourt bride.
ISBN 9789984356853 (ies.).
Vēsturiskā proza, angļu.
Francija - Vēsture - 1380-1422 - Daiļliteratūra.
Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Sievietes meklēšana : romāns /
Kārlis Ieviņš ; redaktore Dagnija Dreika ; publikācija
Gundega Grīnuma, Gunta Minde ; dizains Lilija Rimicāne. [Jūrmala] : Apgāds Daugava, c2013. (Tipogrāfija Latgales
druka). - 231, [1] lpp. - Kārļa Ieviņa romāns "Sievietes
meklēšana" stāsta par divu draugu ceļojumiem pa Eiropu
(lielākoties Itāliju), viņu raksturiem, morāli un
piedzīvojumiem. Viens ir "bālais zēns" – romantiķis un
ideālists, kurš skata mākslas un senās kultūras jaukumus itin
kā autora acīm, otrs – lietpratīgs un cinisks dzīves baudītājs
un sieviešu mednieks, kurš ņem visu, ko var dabūt, un
samaitā to, kam pieskāries. Tam apkārtējais skaistums un
pieminekļi ir tikai fons, uz kura risināt pavedināšanas
intrigas. Tas ir jaunā laikmeta cilvēks, kurš rūpējas tikai par
sevi un savām baudām, neraizējoties par salauztajām dzīvēm,
ko atstāj aiz sevis. - Grāmata sagatavota pēc 1926. gada
izdevuma ; tā veltīta Kārļa Ieviņa simt divdesmit piecu gadu
jubilejas atcerei.
ISBN 9789984410708.
Latviešu romāni.
Judina, Dace. Ziemas blūzs : [romāns] / Dace Judina ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; red. Gundega Sēja. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 487, [4] lpp. (Izmeklē Anna Elizabete ; 3.grām.). - Šis ir trešais Daces
Judinas psiholoģiskais detektīvromāns sērijā "Izmeklē Anna
Elizabete".
ISBN 9789934038921.
Detektīvromāni, latviešu.
Kamerons, Viljams Brūss. Ziemassvētku suņi / Viljams
Brūss Kamerons ; no angļu valodas tulkojusi Sandra
Rutmane ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp. : il. ; 21
cm. - Sirsnīgs, labestīgs un iepriecinošs Ziemassvētku stāsts,
kurš atklāj mīlestības, uzticības un kucēnu pilna groziņa
neatvairāmo spēku!. - Oriģ. nos.: The Dogs of Christmas.
ISBN 9789934040511.
Amerikāņu romāni. Suņi - Daiļliteratūra. Cilvēku un
dzīvnieku attiecības - Daiļliteratūra.
Koberbēla, Lēne. Zēns koferī : [kriminālromāns] / Lēne
Koberbēla & Agnete Frīsa ; no dāņu val. tulk. Inga
Mežaraupe ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013
(Poligrāfists). - 300, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu
klubs). - Nīna Borga, medicīnas māsa, sieva, divu bērnu
mamma, vēlas glābt visu pasauli un nespēj atteikt nevienam,
kas lūdz palīdzību. Kārina, Nīnas sena paziņa, atstāj viņai
atslēgu no Kopenhāgenas vilcienu stacijas bagāžas
glabātavas. Bagāžas skapītī ir koferis, un koferī ir mazs trīs
gadus vecs zēns - kails, sazāļots, tomēr dzīvs... - Oriģ. nos.:
Drengen i kufferten.
ISBN 9789934032646.
Detektīvromāni, dāņu.
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Lindstrēma, Inga. Noslēpumu vasara : mīlas stāsts no
Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; tulkojums latviešu valodā
Brigita Kabuce ; mākslinieciskais noformējums Nataļja
Kugajevska. - Rīga : Jumava, 2013. - 190, [1] lpp. - Ingas
Lindstrēmas romantiskais stāsts "Noslēpumu vasara" aizved
mūs skaistās Zviedrijas krastos. Šeit ir gan ģimenes
noslēpums, gan mīlas stāsts, gan attiecību sarežģījumu un
galu galā laimīgs atrisinājums. - Oriģ. nos.: Sommer der
entscheidung.
ISBN 9789934114113.
Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.
Mankells, Hennings. Slepkavas bez sejas :
[kriminālromāns] / Hennings Mankells ; no zviedru val. tulk.
Ieva Lešinska ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards,
2013. - 259, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē inspektors
Valanders). - Oriģ. nos.: Mördare utan ansikte.
ISBN 9789934120176.
Detektīvromāni, zviedru.
Merķelis, Garlībs. Vidzemes senatne : garīdzniecības un
bruņinieku gara piemineklis no Garlība Merķeļa / Garlībs
Merķelis ; tulk. Kaudzītes Matīss, 1906. gadā. - Atkārtots
izdevums. - Rīga : Arto-1, 2013. - 125, [2] lpp. ; 20 cm. Pielikumā: karte.
Saturs : 1. Latviešu senatne. 2. Latviešu apraksts
divpadsmitā gadu simtenī. 3. Seno latviešu ticība.
ISBN 9789934834585.
Dokumentālā proza, vācu - Latvija. Latvieši - Sociālā
dzīve un paražas. Nacionālās īpatnības, latviešu.
Mersjē, Paskāls. Nakts vilciens uz Lisabonu : [romāns] /
Paskāls Mersjē ; no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. Oriģ. nos.: Nachtzug nach Lissabon.
ISBN 9789934037436.
Šveiciešu romāni (vācu valoda).
Morels, Deivids. Slepkavība kā smalkā māksla : [romāns] /
Deivids Morels ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka
dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013 (SIA
"Jelgavas Tipogrāfija"). - 480 lpp. - Dažas dienas pēc
skandalozā rakstnieka Tomasa de Kvinsija atgriešanās
Londonā, kāda ģimene tiek noslepkavota precīzi pēc senlaiku
scenārija. Pēc visa spriežot, kāds izmanto viņa eseju par
iedvesmas avotu un plānu. De Kvinsijs pats kļūst par
acīmredzamu aizdomās turamo... - Oriģ. nos.: Murder As A
Fine Art.
ISBN 9789984356846.
Amerikāņu romāni.
Nella no Krotes. Kumeļu sauks Delveris : romāns / teksts
Ilga Liepiņa (pseid. Nella no Krotes) ; māksliniece Arta
Ozola-Jaunarāja ; literārā konsultante Eva Mārtuža. - Rīga :
AS Lauku Avīze, 2013 (Silakrogs : (SIA "Preses nams
Baltic" tipogrāfija "Jāņsili"). - 174 lpp.
ISBN 9789984878836 (ies.).
Latviešu romāni.
Pārksa, Adele. Ar mīlestību nepietiek : [romāns] / Adele
Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra
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Zariņa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Kontinents, 2013 (SIA
''Jelgavas tipogrāfija''). - 448 lpp. - Oriģ. nos.: Whatever it
Takes.
ISBN 9789984356792.
Angļu romāni.
Radzinskis, Edvards. Dzelzs maska un grāfs Senžermēns :
romāns / Edvards Radzinskis ; no krievu valodas tulkojušas
Gunta Silakalne, Veronika Pužule un Oļesja Burkevica ;
redaktore Margita Krasnā ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 280 lpp. ; 23 cm.
- Oriģ. nos.: Железная маска и граф Сен-Жермен.
ISBN 9789934039119.
Krievu romāni.
Francija - Vēsture - 1715-1774 - Daiļliteratūra.
Rēdliha, Iveta, 1977-. Soļi : [romāns] / Iveta Rēdliha ;
Natālijas Kugajevskas vāka māksl. noform. - Rīga : BUF,
SIA, 2013. - 197 lpp. : il. - Reinas mierīgā dzīve sagriežas
kājām gaisā, kad mīklainos apstākļos nomirst viņas māte,
atstādama mantojumā nezināmu īpašumu. Ierodoties tajā,
viņa vēlas noskaidrot ko vairāk par savu māti, taču tā vietā
uzrodas aizvien jauni noslēpumi. Tajā pašā laikā par Reinu
ieinteresējas pievilcīgais , bet noslēgtais Lukass...Kādi rēgi
liedz viņam ļauties jūtām, un kādus noslēpumus glabā Reinas
mātes trauksmainā pagātne? Atbildes uz šiem jautājumiem
Reinu satrieks.
ISBN 9789934842313.
Latviešu romāni.
Robertsa, Nora. Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no
angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; redaktore Ingūna
Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Apgāds
Kontinents, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 460, [1] lpp. ; 21
cm. - Kaisle un apsēstība, humors un sirdis saplūst kopā
romānā par divu cilvēku ceļu vienam pie otra. - Oriģ. nos.:
Whiskey Beach.
ISBN 9789984356778 (ies.).
Amerikāņu romāni.
Rotfuss, Patriks. Vēja vārds : karaļkāvēja hronika: pirmā
diena : romāns / Patriks Rotfuss ; no angļu valodas tulkojusi
un rediģējusi Zane Rozenberga ; Artūra Bērziņa vāka dizains.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 734, [2] lpp. - Patrika
Rotfusa pirmais romāns apvieno sarežģīto "Tūkstoš un vienas
nakts pasaku" struktūru, ko veido "stāsts stāstā", ar Harija
Potera sērijas akadēmisko vidi un visu to pārkausē pieauguša
cilvēka pārdomās par to, kā varonība aizgājusi maldu ceļus. Oriģ. nos.: The Name of the Wind.
ISBN 9789934036910.
Fantastiskā proza, amerikāņu.
Sabramanjans, Ravi. Ja Dievs būtu baņķieris : romāns /
Ravi Sabramanjans ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa ; [Ilzes
Isakas vāka dizains ; red. Ilze Vācere]. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2013] (A/s "Poligrāfists"). - 283, [1] lpp. - Oriģ. nos.:
If God Was a Banker / Ravi Subramanian.
ISBN 9789934037122.
Indiešu literatūra. Indiešu romāni (angļu valoda).
Savele-Gavare, Eva. Likteņa rotaļa : [romāns] / Eva Savele-
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Gavare ; māksl. noform.: Roberts Indričāns ; vāka foto:
Silvestrs Indričāns. - Rīga : Iespēju grāmata, 2010 (Operatīvā
druka).). - 359 lpp. ; 19 cm. - Stāsts par mīlestību un
attiecībām, kas tiek pakļautas neiedomājamiem
pārbaudījumiem, jaunībā pieļauto kļūdu dēļ. . - E. SavelesGavares romāna galvenajam varonim Renātam piecpadsmitā
dzimšanas diena kļūst par nozīmīgāko pagrieziena punktu
nākotnei. Viņš sastop Dorisu, sievieti, kurā neprātīgi iemīlas.
Tiek aizsākta neapdomīga dēka, kuras rezultātā Dorisa paliek
stāvoklī. Domājot par savu dzīvi un nākotni, Dorisa aizbrauc
pie sava topošā vīra - veiksmīga vācu jurista, atstājot Renātu
ar salauztu sirdi...
ISBN 9789984491189.
Latviešu romāni.
Stedmena, M.L. Gaisma okeānā : [romāns] / M.L. Stedmena
; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece ; Ingunas Kļavas
Švankas vāka dizains ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2013. - 341, [3] lpp. : il. - Toms Šērborns, atgriezies no
Pirmā pasaules karā pieredzētajām šausmām, ir kļuvis par
bākas uzraugu un apmeties dzīvot uz Jānusa klints - vientuļas
saliņas pusdienas brauciena attālumā no Austrālijas krastiem.
Kopā ar Tomu ir viņa jaunā un mīlošā sieva Izabella. Kad
viļņi izskalo krastā laivu ar raudošu zīdaini, Toms un Izabella
nolemj klausīt sidsbalsij un uzaudzināt bērnu kā savējo. Pēc
kāda laika ģimene ierodas uz sauszemes apciemot radus un
negaidīti uzzina par nesenu traģisku notikumu, kura sekas
dažiem sāp vēl joprojām. Izrādās, arī viņiem un mazajai
Lūsijai šai notikumā ir loma - lai gan negribēta un negaidīta...
- Oriģ. nos.: The Light Between Oceans.
ISBN 9789934034824.
Austrāliešu romāni.
Sudrabkalns, Jānis, 1894-1975. Trubadūrs uz ēzeļa :
[dzeja] / Jānis Sudrabkalns ; māksliniece Vita Lēnerte ;
redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 95 lpp. ; 16 cm. - Grāmata
sagatavota pēc 1984. gada izdevuma.
ISBN 9789934038303.
Latviešu dzeja.
Svīre, Māra, 1936-. ... un neuzzinās neviens : romāns / Māra
Svīre ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 287, [1] lpp. - Romāns
ir par to - tā patiešām mēdz būt, - kā cilvēku likteņi kļūst
atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu
profesionalitātes, godaprāta, sirdsapziņas un atbildības
izjūtas. Romānā aprakstītais notikums ir patiess no sākuma
līdz beigām, turpretim darbojošās personas izdomātas - arī no
sākuma līdz beigām.
ISBN 9789934040849.
Latviešu romāni.
Teilore, Lulū. Briljanta asaras : romāns / Lulū Teilore ; no
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents,
2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 487 lpp. ; 21 cm. - Briljanti ne
vienmēr mirdz tikpat spoži kā mīloša sirds. Iepazīstot gan
dzīves gaišās, gan ēnas puses, divām jaunām sievietēm ir
jāizcīna savs ceļš lielajā pasaulē.Stāsts par mūsdienu bagāto
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un nabago pretstatu pilno pasauli, kurā nauda un dižciltība
izšķir likteņus, ir teju neticams, dažkārt pat šokējošs. - Oriģ.
nos.: Outrageous fortune.
ISBN 9789984356808 (ies.).
Angļu romāni.
Tilaks, Dzintars. Laika atkārtojums : [stāsti] / Dzintars
Tilaks ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2013]. 181, [1] lpp. ; 22 cm. - Dz. Tilaks uzrakstījis fantastikai
pietuvinātus stāstus, kas varētu norisināties, ja esošajā
realitātē mēs pieļautu paralēli eksistējošas laika un telpas
dimensijas, arī citu skatījumu uz notikumu kopsakarībām.
Stāsta "Duļķis" sižets vijas ap galvenā varoņa Inta
pārdzīvojumiem, attopoties pēc samaņas zaudēšanas un
secinot, ka daļa pasaules ir šķietami gājusi bojā plūdos. Stāsts
"Laika atkārtojums" šķiet kā laika mašīnas piedāvāta iespēja
pārvietoties laikā, šajā gadījumā - nesenā vēsturē, taču caur
sadzīviskām ainām, nedaudz ironiski tās apspēlējot, autors
piedāvā paskatīties uz pagātni kā patstāvīgu un notikumu
dažādībā mainīgu laika nogriezni, kas, iespējams, pastāv
līdztekus mūsu tagadnei.
Saturs: Duļķis. Laika atkārtojums.
ISBN 9789984310152.
Fantastiskā proza, latviešu. Stāsti, latviešu.
Tilbergs, Imants. Nāka : [dzejoļi] / imt Imants Tilbergs ;
mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Neputns, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 118 lpp. ; 17 cm. - I. Tilbergs grāmatā
apkopojis vien nelielu daļu no saviem sacerētajiem
dzejoļiem. Formā nelielie dzejoļi ir intelekta uzzibsnījumi un
garīgas atklāsmes. I. Tilbergs ir dzimis Rīgā un joprojām
dzīvo savas bērnības mājā Maskavas forštatē. 1963.gadā viņš
absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Viņa
vienīgā publikācija līdz šim bijusi poļu balerīnas un
dzejnieces Elžbetas Zehinderes dažu dzejoļu tulkojumi no
poļu valodas nedēļrakstā "Literatūra un Māksla". - Autors:
imt - Imants Tilbergs.
ISBN 9789934512117.
Latviešu dzeja.
Tirzītis, Gunārs. Kur mājvieta mana... : romāns / Gunārs
Tirzītis ; vāka dizains Ints Vilcāns ; Amandas Balodes
ilustrācijas. - Rīga : AS Lauku Avīze, 2013. - 203 lpp. - (Lata
romāns ; 11 (173). - Autora pēcvārds: 201.-2013. lpp. Bioloģijas students Arnis sāk spožu zinātnieka karjeru īsi
pirms Latvijas lielajām politiskajām pārmaiņām deviņdesmito
gadu sākumā. Valsts attieksme pret zinātni kopumā ir krasi
mainījusies, un Arnis izmanto piedāvājumu strādāt Itālijā,
vēlāk Vācijā. Gudra galva paveic lielas lietas. Pēc daudziem
gadiem, ierodoties Latvijā, viņš sastop jaunības mīlestību un
daudz vēlāk atklājas kāda emocionāli spēcīga pagātnes
notikuma sekas.
ISBN 9789984878850.
Latviešu romāni.
Uļicka, Ludmila. Mēdeja un viņas bērni : romāns / Ludmila
Uļicka ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ;
māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013
(Jelgavas tipogrāfija). - 244, [3] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.:
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Медея и ее дети.
ISBN 9789984234533.
Ģimenes sāgas, krievu. Krievu romāni.
Vētra, Varis, 1955-. Tu esi skaista visos niekos, sīkumos! :
[dzejoļu krājums] / Varis Vētra ; grafiskais dizains: Ieva Līce.
- Rīga : Bilžu birojs, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp.
; 22 cm. - Šis ir aktiera, režisora, dziesmu autora un
izpildītāja, dziesmu albumu "Pārdodu vēju un zirgu vēl
klāt..." un "Viena mirkļa dēļ..." autora V. Vētras pirmais
dzejoļu krājums. Tā ir saruna starp vīrieti un sievieti. Viņi abi
runājas. Kad viens sāk jautāt, otrs sāk atbildēt. Kad viens sāk
stāstīt, otrs sāk ieklausīties. Vēlēšanās būt tuvumā mīlestībai
dzen mūs noskaidrot, kas tad mēs paši esam sev un kas esam
tam otram. Kad kāds mūs mīl un viņš ir blakus, mēs jūtamies
piederīgāki šai pasaulei.
ISBN 9789984499369 (ies.).
Latviešu dzeja.
Žolude, Inga, 1984-. Santa Biblia : romāns / Inga Žolude ;
redaktors Arvis Kolmanis ; vāka un iekšlapu ilustrācijas: Jana
Briķe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 176, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - I.
Žoludes "svētgrāmata" pirmajā mirklī izliekas par sirreālu,
spilgtu detaļu pilnu un poētisku, atsaucēm piesātinātu
fantastisku trilleri, kur svarīga loma runājošai brezenta
mugursomai, bērnam, kurš nedrīkst piedzimt, un laiktelpas
virāžām. Tikpat labi tas ir stāsts par "vienpatniekiem" un
personisko atmiņu, ko glabā ne vien prāts, bet arī ķermenis.
Vēl viens, nebūt ne lieks atgādinājums, ka ceļa un dzīves jēga
meklējama pašā ceļā un dzīvē, kas turpinās par spīti visiem
"kā ir" un "kā varētu būt". Romāns ir I. Žoludes, 2011. gada
Eiropas Savienības Literatūras balvas laureātes, ceturtā
grāmata.
ISBN 9789984887500 (ies.).
Latviešu romāni.
Žolude, Inga, 1984-. Sarkanie bērni [skaņu ieraksts] :
romāns / Inga Žolude. - [Latvija] : Apostrofs, c2013. - 1 CD
(8:02:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. :
ģīm. ; 12 cm). - (Klausāmgrāmata). - MP3 formātā. - Piel.
anot. latviešu val. . - Autora balss.
ISBN 9789984886053.
Latviešu romāni. Audiogrāmatas.
Айпин, Еремей. Божья Матерь в кровавых снегах :
роман / Еремей Айпин. - Санкт-Петербург : Амфора,
2010. - 253, [2] с. - (Будущие нобелевские лауреаты). Роман повествует о малоизвестном трагическом событии
подавлении Казымского восстания, произошедшем через
семнадцать лет после установления Советской власти
(1933–1934 гг.), когда остяки восстали против произвола
красных.
ISBN 9785367012323.
Vēsturiskā proza, krievu.
Барроуз, Огюстен. Магазин на диване : роман /
Огюстен Барроуз ; пер. с англ. Ю.Ю. Змеевой. - СанктПетербург : Амфора, 2006. - 315, [1] с. - (Red Fish 2006). Блестящий карикатурный роман, представляющий собой
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безжалостную сатиру на "магазины на диване". - Ориг.
назв.: Sellevision.
ISBN 5367000142.
Amerikāņu romāni.
Берсенева, Анна, 1963-. Этюды Черни : роман / Анна
Берсенева. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с. - (Романы
Анны Берсеневой).
ISBN 9785699638994.
Krievu romāni.
Брикер, Мария. Остров желтых васильков : [роман] /
Мария Брикер. - Москва : Эксмо, 2013. - 320 с. (Детективные тайны).
ISBN 9785699665754.
Krievu romāni.
Вестмакотт, Мэри. Хлеб великанов : роман / Мэри
Вестмакотт ; пер. с англ. Е. Максимовой. - Москва :
Б.С.Г.-Пресс ; Санкт-Петербург : Амфора, 2006. - 479 с. Ориг. назв.: Giant`s Bread.
ISBN 5933812137. . - ISBN 5367000770.
Angļu romāni.
Дмитриев, Андрей(Андрей Викторович), 1956. Крестьянин и тинейджер : [роман] / Андрей Дмитриев. Москва : Время, 2013. - 317, [1] lpp. ; 18 cm. - (Серия
"Самое время!"). - С каждым новым романом
превосходный стилист, мудрец и психолог Андрей
Дмитриев ("Закрытая книга", "Дорога обратно", "Поворот
реки", "Бухта радости") сокращает дистанцию между
своими придуманными героями и реальными
современниками. В "Крестьянине и тинейджере" он их
столкнул, можно сказать, вплотную - впечатление такое,
что одного ("тинейджера") только что повстречал на
веселой Болотной площади, а другого ("крестьянина") - в
хмурой толпе у курской электрички. "Два одиноких
человека из параллельных социальных миров должны
зажечься чужим опытом и засиять светом правды. Вот
только с тем, что он осветит, им будет сжиться труднее,
чем друг с другом" (Валерия Пустовая). - Литературная
премия Русский букер, лауреат 2012.
ISBN 9785969108356.
Krievu romāni. Psiholoģiskā proza.
Елинек, Эльфрида. Любовницы : роман / Эльфрида
Елинек ; пер. с нем. Александра Белобратова. - СанктПетербург : Symposium, 2007. - 281, [2] c. - Препарируя
ханжеское общество, где потребительские ценности
перемешались с патриархальными традициями и где
«респектабельность» напрямую зависит оттого, какими
вещами ты обладаешь, Елинек рисует две
противоположные судьбы. Бригитта и Паула — две
девушки, одна из города, вторая из деревни, но для обеих
любовь, семья и секс — лишь средства, чтобы пробиться
в жизни, — в жизни, в которой каждая из них будет
обладать высокой покупательской способностью.
Узнаваемая реальность: вокруг немало «идиллий»,
населенных персонажами из этой книги, «идиллий без
перспектив», с церковью в центре городка и с фабрикой
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женского белья, директор которой — хозяин этого мира.
«Любовницы» — самый читаемый роман Эльфриды
Елинек. Издательство настоятельно рекомендует начать
знакомство с ее творчеством именно с этой книги, чтобы
настроиться на восприятие тех особенностей, которые и
формируют «стиль Елинек».Ориг. назв. Die
Liebhaberinnen.
ISBN 9785890913425.
Austriešu romāni.
Елинек, Эльфрида. Перед закрытой дверью : роман /
Эльфрида Елинек ; пер. с нем. Александра Белобратова. Санкт-Петербург : Symposium, 2007. - 381, [1] c. - Роман
рассказывает о группе подростков, которые, желая
вырваться из тени старшего поколения, под покровом
темноты нападают на прохожих. - Oriģ. nos.:
Ausgesperrten / Elfriede Jelinek.
ISBN 9785890913418.
Austriešu romāni.
Ерофеев, Виктор(Виктор Владимирович), 1947. Акимуды : нечеловеческий роман / Виктор Ерофеев. Москва : РИПОЛ классик, 2012. - 491, [2] c. - Действие
романа разворачивается в Москве. На первых страницах
Виктор Ерофеев делает зарисовки столичной жизни и
рассуждает о нравах москвичей. Сюжет делает резкий
поворот, когда на станции Маяковская начинается
нашествие мертвецов. Со страниц звучит лозунг: "Россия
для мертвых!" Россия становится полигоном для
мистического испытания, которое приводит к
воскрешению мертвецов и к беспощадной войне между
мертвыми и живыми. Вопрос: "зачем мы живем на этом
свете?" решается на протяжении книги в огне
революций, безумствах любви, кровожадности, секса,
абсурда и святости, на очной ставке современных героев
книги и "нового бога" Акимуда...
ISBN 9785386050634.
Krievu romāni.
Каспари, Ким. XXS : роман / Ким Каспари ; пер. с нем.
Т. Г. Заславская. - Санкт-Петербург : Ред Фиш ; ТИД
Амфора, 2004. - 350 с. - (Red Fish 2004). - Откровенное,
даже жестокое повествование в форме дневника девочкиподростка, пытающейся осознать себя и выстоять в
ситуации постоянного стресса и трудноразрешимых
проблем окружающей действительности.
ISBN 5901582578.
Vācu romāni.
Колочкова, Вера(Вера Александровна). Благословение
святого Патрика : [роман] / Вера Колочкова. - Москва :
Эксмо, 2013. - 282, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н.
Мироновой и В. Колочковой).
ISBN 9785699621644.
Krievu romāni.
Леккеберг, Вибеке. Пурпур : роман / Вибеке Леккеберг ;
пер. с норв. Н.Ширяевой. - Санкт-Петербург : Амфора,
2004. - 367 с. - (Читать [модно]). - Ориг. назв.: Purpur.
Эта исполненная трагизма история норвежской
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красильщицы, владевшей тайной драгоценного пурпура,
рассказанная в контексте подлинных исторических
событий XV века.
ISBN 5942785511.
Norvēģu romāni.
Лидский, Владимир. Русский садизм : роман /
Владимир Лидский. - Москва : Лимбус пресс ; СанктПетербург, 2012. - 398, [1] c. - «Русский садизм»
Владимира Лидского — эпическое полотно о русской
истории начала XX века. Бескомпромиссная фактичность
документа соединяется в этом романе с точным чувством
языка: каждая глава написана своим уникальным стилем.
Гражданская война и установление Советской власти до
сих пор остаются одной из самых темных, самых
будоражащих страниц нашей истории. «Русский садизм»
претендует на то, чтобы закрыть эту тему, — и именно
поэтому книга вызовет волну споров и поток критики.
Роман еще в рукописи вошел в длинный список премии
«Национальный бестселлер».
ISBN 9785837006296.
Vēsturiskā proza, krievu.
Мамедов, Афанасий. Фрау Шрам : [роман] / Афанасий
Мамедов. - Москва : Зебра Е, 2005. - 303 с. - Бешеный
карнавал лиц, масок, фрагментов, жестов, линий в
наэлектризованном, чувственном поле жизни.
ISBN 5946631578.
Krievu romāni.
Несбё, Ю. Леопард : [роман] / Ю Несбё ; пер. с новр. Т.
Арро. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 640 с. - (Звезды
мирового детектива). - Oriģ. nos.: Nesbø, Jo. Panserhjerte.
ISBN 9785389051492.
Norvēģu romāni.
Несбё, Ю. Тараканы : [роман] / Ю Несбё ; пер. с новр. Т.
Чесноковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 384 с. (Звезды мирового детектива). - Oriģ. nos.: Jo Nesbø.
Kakerlakkene.
ISBN 9785389049406.
Norvēģu romāni.
Новакович, Иосип. День дурака : роман / Иосип
Новакович ; пер. с англ. Н. Н. Власовой. - СанктПетербург : Амфора, 2006. - 315, [1] с. - (Амфора 2006). Что может ждать от жизни человек, родившийся в День
дурака? Особенно если на дворе 1948 год и к власти
родной Хорватии приходит диктатор Тито? Полный
надежд и амбиций Иван Долинар поступает в
медицинскую школу в Нови-Саде в Сербии, но ему не
суждено стать врачом. Начинается война, Ивана
призывают не в ту в армию. Пешка в абсурдной игре,
правила которой постоянно меняются, Иван вынужден
бороться за то, чтобы выжить. Историческая
трагикомедия об Иванушке-Дурачке двадцатого столетия
читается на одном дыхании. Отличный роман: такой
смешной, такой безысходный, такой смелый, такой
грустный - от начала до конца, каждое предложение.
Мудрый дурак Новакович являет собой идеальный голос
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для этого абсурдного рассказа о самом что ни на есть
реальном времени... - Ориг. назв.: April Fool's Day.
ISBN 5367001173.
Kanādiešu romāni.
Синяя книга алкоголика : повести, рассказы / сост.
Павел Крусанов. - Санкт-Петербург : ТИД Амфора, 2006.
- 284 с. - (Амфора_антология). - Под обложкой «Синей
книга алкоголика» собраны тексты, в которых алкоголь
является одним из главных действующих лиц
повествования. Издавна ему поют хвалу и издавна его
осыпают проклятиями. Что же такое алкоголь –
безусловное зло или дарованное человеку чудо, смысл
которого пока для нас скрыт? Каждый из
представленных в сборнике авторов на себе испытал всю
мощь чар и ярости коварного духа, носящего имя spiritus
vini, каждый прошел через его обольщение и выстоял. В
результате одни навсегда отказались от него, другие
взяли его в союзники...
Содерж.: Главы из вещи в трех частях "Максим и
Федор" / Владимир Шинкарев. Сентиментальное
путешествие вдоль реки Мойки, или Напиться на халяву /
Евгений Звягин. Бумеранг / Сергей Коровин. Волшебная
страна / Максим Белозор. Проибиши в России не пройдет
/ Владимир Рекшан. Алкоголь (Вместо послесловия) /
Владимир Шинкарев.
ISBN 5942789908.
Krievu proza. Dzeršana literatūrā.
Славникова, Ольга. Стрекоза, увеличенная до размеров
собаки : роман / Ольга Славникова. - Москва : АСТ ;
Астрель, 2011. - 571, [1] с. - (Проза : женский род). - В
России, где мужчины из поколения в поколение гибли в
войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались,
чисто женская семья – явление обыденное, но от этого не
менее трагическое. Роман молодой уральской
писательницы Ольги Славниковой посвящен истории
взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе.
Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас`
повседневного сосуществования людей, которые
одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело
здесь не только и не столько в бытовых условиях,
мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В
фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но
эта борьба искусно замаскирована флером внешних
приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть
истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная
стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в
страшного прожорливого хищника….
ISBN 9785170693801. . - ISBN 9785271299841.
Krievu romāni.
Токарева, Виктория Самойловна, 1937-. Так плохо, как
сегодня : рассказы / Виктория Токарева. - СанктПетербург : Азбука, 2013. - 240 c.
ISBN 9785389055919.
Krievu proza.
Уокер, Фиона. Скажи "да" : [роман] / Фиона Уокер ; пер.
с англ. Ю.Скоробогатовой. - Санкт-Петербург : RedFish,
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2006. - 398 c. - (Glamour). - Таш и Найлу хорошо вместе,
но они не собираются связывать себя узами брака.
Бабушка Таш, перепутав игрушечное обручальное
кольцо с настоящим, оповещает всех о помолвке.
Молодые люди не вправе обмануть ожидания родных и
начинают готовиться к свадьбе. - Ориг. назв.: Well
Groomed.
ISBN 5367000045.
Angļu romāni.
Хусейн, Саddам. Забиба и царь : роман / Саддам Хусейн
; пер. с арабского Льва Антонова. - Санкт-петербург :
Амфора, 2003. - 253, [1] с. - Основной сюжет заключается
в том, что царь Месопотамии влюбляется в простую
женщину Забибу («Изюминка» по-арабски). Между ними
начинается роман, Забиба рассказывает царю о
страданиях простого народа. Царь начинает реформы,
которые настраивают против него двор, влиятельных
людей, супругу и иностранцев. Протестующие против
реформ делают несколько попыток убить правителя,
которые благодаря мудрости Забибы оканчиваются
неудачей, затем элита поднимает мятеж...
ISBN 5942784779.
Томасон, Дастин. 21.12 : [роман] / Дастин Томасон ; пер.
с англ. И.Л.Моничева. - Москва : АСТ, 2013. - 412, [3] с. (Детектив-загадка). - Индейцы майя верили, что однажды
нашему миру придет конец. И нашли способ это
доказать! Случайно обнаруженный в руинах древнего
города уникальный рукописный текст должен был стать
научной сенсацией года, но принес с собой смертельно
опасную болезнь, подобной которой человечество еще не
знало. Эпидемия распространяется. Число жертв растет...
- 16+.
ISBN 9785170797462.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Ханин, Семен. Вплавь / Семен Ханин ; редактор Янис
Рокпелнис ; художники Рейнис Виртманис и.др. - [Rīga] :
Орбита, c2013 (McĀbols). - 76, [2] lpp. : il. ; 20 cm.
ISBN 9789934836145.
Krievu dzeja - Latvija.
Чиж, Антон. Опасная фамилия : роман / Антон Чиж ;
ил. Алексея Дурасова. - Москва : Эксмо, 2013. - 376, [2] с.
: ил. - (Ретро-детективы Антона Чижа). - 16+.
ISBN 9785699673438.
Detektīvromāni, krievu.
Эздамар, Эмине Севги. Мост через бухту Золотой Рог :
роман / Эмине Севги Эздамар ; пер. с нем. М. Кореневой,
М. Рудницкого. - Санкт-Петербург : Амфора, 2004. - 399
с. - В середине 1960-х годов семнадцатилетняя турецкая
девушка, желая избавиться от родительской опеки,
уезжает в Германию в надежде осуществить свою мечту
и стать знаменитой актрисой. - Oriģ. nos.: Die Brücke vom
Goldenen Horn.
ISBN 5942786674.
Turku romāni.
Ятай, Пин. Выживи, сынок : роман / Пин Ятай ; пер. с

англ. Н.С. Микшина ; предисл. Дэвида Чандлера. - СанктПетербург : Амфора ; ТИД Амфора, 2010. - 284, [3] с. (Мемуары гейши). (Читать [модно]). - Эта книга свидетельство одной из самых страшных трагедий XX
века - геноцида в Кампучии. В 1975 году, победив в
гражданской войне, к власти в Камбодже пришли
"красные кхмеры" во главе с Пол Потом. Стране был
навязан курс на построение "аграрного социализма",
обернувшийся на деле геноцидом против собственного
народа. По различным оценкам, было уничтожено от 1 до
3 млн. жителей страны, которая в это время именовалась
"Демократическая Кампучия". Автор - и участник и
жертва тех событий. Роман поражает своей
правдивостью...
ISBN 9785367008043.

