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2012.gada novembrī
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNOLOĢIJA
Aizaksons, Valters. Stīvs Džobss / Valters Aizaksons ; no angļu
004

valodas tulkojusi Inese Beljāne-Lavleisa ; red. Gunta Šustere. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 751, [1] lpp., [16]
lpp. iel. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju ([729.]-730. lpp.). Pateikt, ka Stīvs Džobss bija ģēnijs, ir nepateikt neko. Tirāns,
iedvesmotājs, manipulētājs, harismātisks līderis, atstumtais,
revolucionārs, perfekcionists – tas bija Džobss. No ekscentriska
puiša, kas smēķē zālīti, iziet kliedzienu terapijas kursu, dodas
meklēt apskaidrību Indijā, aizraujas ar dažādām diētām un valkā
sandales tikai sniegotās dienās līdz intuitīvi izsmalcinātu tehnoloģiju
radītājam, kas vienu no pasaules vērtīgākajiem uzņēmumiem –
Apple – padarīja par sinonīmu savam vārdam – tāds bija Rietumu
uzņēmēja ar Austrumu filozofijas domāšanu dzīvesgājums, kuru pa
atslēgas caurumu var izbaudīt Valtera Aizaksona sarakstītajā
biogrāfijā.Oriģ. nos. Steve Jobs.
ISBN 9789934030154.
Datorinženieri - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.
Biznesa cilvēki - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Datoru
ražošana - Amerikas Savienotās valstis. Biogrāfiskā proza,
amerikāņu.
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Bankovskis, Pauls, 1973-. Viens ar Kantu : Otto Rolava dzīve /
Pauls Bankovskis ; red. Arturs Hansons ; vāka dizains: Jānis Esītis. Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 199 lpp., [24] lpp. il. iel. ; 22 cm. Bibliogr.: [189.]-193. lpp. . - Pers. rād.: [197.]-199. lpp. - Savu
autobiogrāfiju Otto Rolavs pabeigt nepaguva. Šī autobiogrāfija un
liels klāsts tulkojumu manuskriptu un arhīvu dokumentu ir kļuvuši
par pamatu Paula Bankovska sarakstītajai Otto Rolava biogrāfijai,
aizraujošam stāstam un arī pētījumam, kas vienlaikus ir savveida
latviešu akadēmiskās izglītības un humanitāro zinātņu attīstības
vēsture.
ISBN 9789984887203.
Filozofi - Latvija - Biogrāfijas.
Bērziņa, Agnese. Cilvēks uz gaismas viļņa / Agnese Bērziņa, Enriko
Plivčs ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Ameija, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 284 lpp., [26] lpp. iel. : il. ; 22 cm. - Jūs atnācāt uz šo
planētu ar savu unikālo kodu, tad esiet tik atbildīgi, mīliet un
izpaudiet to! Jūsu doma par to, kāds ir jūsu domu spēks, arī ir
doma. Cilvēka paša doma par to, ka viņa domām īsti nav spēka,
tiešā veidā ietekmē to, kāds viņa domām patiesībā būs spēks. Līdzko
tu maini sevi, tu esi iespaidojis pasauli vairāk nekā jebkad. Ja
mēģināsi mainīt pasauli, dabūsi sitienu kā no bumeranga.Dvēselei
mīlestība nav jāmācās, jo tā pati ir mīlestība.
ISBN 9789934818936.
Parapsiholoģija. Gaišredzība.
Deila, Sindija. Ikdienas gaišredzība / Sindija Deila ; no angļu val.
tulk. Ingrīda Krūmiņa ; atb. red. Ieva Heimane ; lit. red. Gundega
Ločmele ; Ievas Nagliņas vāka māksl. noform. - Rīga : Jumava. SIA
"J.L.V.", 2012 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - 221, [2] lpp. :
tab. ; 20 cm. - Šajā grāmatā autore dalās savā pieredzē un
praktiskajā darbā gūtajās atziņās, kā intuīcija var mums palīdzēt gan
ikdienā, gan pieņemot svarīgus dzīves lēmumus. - Oriģ. nos.:

Everyday Clairvoyant.
ISBN 9789934111686.
Gaišredzība. Dzīve - Dažādi fakti. Intuīcija.

PSIHOLOĢIJA
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ĒTIKA
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Šarma, Robins. Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu
Ferrari / Robins Šarma ; no angļu val. tulk. Vineta Laudurga. - Rīga
: "Izdevniecība Avots", 2012. - 266 lpp. - Oriģ. nos.: The Secret
Letters of the Monk Who Sold His Ferrari.
ISBN 9789984859552.
Šmids, Vilhelms. Mīlestība : kāpēc tā ir tik grūta un kā tā tomēr
izdodas / Vilhelms Šmids ; tulk. latv. val. Igors Šuvajevs ; Eduarda
Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 78. [1]
lpp. - V.Šmida publikācijas : 78.-79.lpp. - Oriģ. nos.: Warum sie so
schwierig ist wie sie dennoch gelingt.
ISBN 9789934028007.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
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Latvijas makroekonomiskie rādītāji : ceturkšņa biļetens =
Macroeconomic Indicators of Latvia : quarterly bulletin / LR Centrālā
Statistikas pārvalde. - Rīga : LR CSP, 2012. - 60 lpp. : il., tab. (Latvijas statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
2/2012.
ISSN 1407-0014.
Latvijas statistikas ikmēneša biļetens = Monthly Bulletin of Latvian
Statistics / LR Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā
statistikas pārvalde, 2012. - 113 lpp. : il., tab., sh. - (Latvijas
statistika). - Teksts paral. latv., angļu val.
8(219)/2012.
ISSN 1407-0006.
Mājsaimniecību budžetu apsekojuma galvenie rezultāti 2011.gadā / LR
Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : LR Centrālā statistikas pārvalde,
2012. - 42 lpp.
ISBN 9789984064321.
ISSN 1407-2688.

SOCIOLOĢIJA
316.7

Inkluzīvi : rakstu krājums / sastādītāja un priekšvārda autore
Janīna Kursīte ; redaktore Sigita Kušnere ; redakcijas kolēģija:
Beata Besjadovska, Tatjana Civjana, Ļubova Kiseļova, Daļa
Kiseļūnaite, Andrejs Petrausks, Valters Nollendorfs, Ludmila Sproģe,
Jolanta Stauga ; priekšvārdus sarakstīja: Ludmila Sproģe, Valters
Nollendorfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne :
Latgales druka). - 431 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu
beigās un norādes parindēs. - Rakstu krājums apvieno profesores
Janīnas Kursītes domubiedru, Latvijas un ārzemju kolēģu, kas
sapulcējušies viņas sešdesmitgadē, radošo piedāvājumu plašā
humanitāro zinātņu tematiskajā laukā. Inkluzīvi ir nospiedumu
ietvērumi vienā kopējā lielumā, šai gadījumā - rakstu krājumā. Raksti latviešu, angļu, krievu un lietuviešu val.
Saturs: Sešdesmit gadi - inkluzīvos / Janīna Kursīte. От имени
редколлегии / Людмила Спроге. Tribute to a working queen bee /
Valters Nollendorfs. Vade Cum Me-Vademecum / Татьяна Цивьян.
Latvieša ceļš (kāda ceļojuma piezīmes) / Gundega Repše. Zemes
dieva dēls neatgriezīsies / Hanness Korjuss. Tartu gars / Anna
Žīgure. Tērbatas tuvums / Janīna Kursīte. Trimda un neatkarība.
Eseja / Valters Nollendorfs. How long does exile last? / Agate
Nesaule. Radošās personības un politika / Anna Seile. Georgs Šteins
vai tomēr Akmeņu Juris?: Ieskats kādā 1864. gada romānā / Māra
Grudule. Ливонский курьез / Любовь Киселева. "Вера без дел
мертва": о жизни староверов Белоруссии и Причудья / Светлана
Евстратова. В. Бутлер, Л. Кормичий и Литва / Павел Лавринец.
Сигизмунд Кржижановский: "Возвращение Мюнгаузена"
(контексты и подтексты) / Федор Федоров. Trakais latvietis ar
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lauvas dūšu un bērna dvēseli Jānis/Džons Doreds / Pēteris Korsaks.
Man patīk fotogrāfēt? / Margita Gūtmane. Trīs etīdes par ekfrāzi /
Ludmila Sproģe, Ilze Brēmere. Ieskats Marijas Stalbovas-Eglītes
dienasgrāmatās / Vera Vāvere. Krāslavas un tās apkārtnes poļi
iedzīvotāju leģendās un nostāstos / Miroslavs Jankovjaks, Malgožata
Ostruvka. Es esmu latviete / Beata Besjadovska. Latgale: rakstītais
vārds un izloksnes / Anna Stafecka. Rakstības simboliskā daba /
Janīna Kursīte. Kā ar Kursīti kurseniekus meklējām / Daļa
Kiseļūnaite. Дуб прусского святилищя Ромове и символика узла /
Эльвира Усачёвайте. Маски в декоративном искусстве эпох
Меровингов и викингов / Владимир Кулаков. Камень в
древнерусских и позднесредневековых погребениях
Житомирского Полеся / Андрей Петраускас, Александр Ковал.
Pūces sakta no Kurmaiču-Linksmēnu kaoulauka. Dažas piezīmes par
zemgaļu simboliem / Ernests Vasiļausks. Kuršu ķoniņu savdabības
sadzīvē, kultūrā un mentalitātē / Agris Dzenis. Par to, ko lietuvieši
domā, ka par viņiem domā latvieši. Un ne tikai / Rūta Muktupāvela.
Baltiškasis paveldas, patriarchaliné kultūra ir "ašaringoji" lietuvių
tapatybé / Rita Repšiené. Vai tā pati dziedātājtauta? No "Dziesmu
rotas" līdz "Latvieša dziesmu kladei" / Valdis Muktupāvels. Liepa
latviešu onomastiskajā kontekstā / Laimute Balode. Daži ar
dzīvniekiem saistītie maģiska rakstura priekšstati mūsdienu folklorā
/ Jolanta Stauga. Raganas - nakts velētājas / Sandis Laime. Plāteres
pilskalns, tā mākslīgās pilsdrupas un akmens krusti / Juris Urtāns.
Folklora literatūrā: vecās mātes, buramvārdi un tautas medicīna /
Aigars Lielbārdis. Htoniskā pasaule. Laiks un telpa - dzīvība un nāve
/ Ingus Barovskis. Japāņu attieksme pret dzīvību un nāvi
zemestrīces iespaidā / Ajumi Kurosava. Теория социального
воображаемого Корнелиуса Касториадиса и проблема знака /
Сурен Золян.
ISBN 9789984455730ies.
Literatūra - Vēsture un kritika. Etnoloģija. Historiogrāfija.
Ozoliņa Nucho, Aina. Intervēšanas prasme / Aina Ozoliņa Nucho,
Māra Vidnere. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : RaKa,
c2012. - 97 lpp. : il., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka.
Psiholoģija izglītībai). - Ietver bibliogrāfiju (95.-97. lpp.).
ISBN 9789984462363.
Intervēšana.
Krieken, Robert van. Celebrity Society / Robert van Krieken. - London :
Routledge, 2012. - xii, 186 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical
references (p. [149]-179) and index.
Saturs. From fame to celebrity: the celebritization of society.
Producing celebrity and the economics of attention. Celebrity as a social
form: status, charisma and power. Imagined community and longdistance intimacy. Celebrity in politics, diplomacy and development.
Business and management celebrity. Celebrity's futures: 15 minutes of
fame, or fame in 15 minutes.
ISBN 9780415581509.316.7

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
Nye, Joseph S. Soft Power : the means to success in world politics /
327

32
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Joseph S. Nye, Jr. - New York : PublicAffairs, 2004. - xvi, 191 p. - Ietver
bibliogrāfiju (piezīmēs 149.-174. lpp.) un rādītāju (175.-191. lpp.).
Saturs. The Changing Nature of Power. Sources of American Soft
Power. Others' Soft Power. Soft Power and American Foreign Policy.
ISBN 9781586483067. - ISBN 1586483064.
Robertson, David. A Dictionary of Modern Politics / David Robertson. 2nd ed. - London : Europa Publications, 1993. - x, 495 p. ; 25 cm.
ISBN 0946653755.
What does Turkey think? / ed. by Dimitar Bechev ; European Council on
Foreign Relations. - London : European Council of Foreign Relations,
2011. - 82 p.
Saturs. Preface. Introduction. TURKEY'S MULTIPLE IDENTITIES. 1
Who are the Turks? / Mustafa Akyol. From oblivion to memory :
skeletons in the Turkish republican closet / Ayse Kadioglu and Orhan
Miroglu. CHALLENGES FOR DEMOCRATIC CONSOLIDATION. Will Turkey
veer towards authoritarianism without the EU anchor? / Sahin Alpay.
Moving parts / Hakan Altinay. The "we know best" democracy / Osman
Baydemir. FOREIGN POLICY : CONTINUITY AND CHANGE. Turkish
foreign policy in 2011 : an assessment / Ibrahim Kalin. Turkey-EU
relations : just another impasse? / Atila Erlap and Zerrin Torun. Turkey's
neighbourhood policy : reintegration into multiple regions / Suat
Kiniklioglu. The AKP's feoreign policy in context / Soli Ozel. AFTERWORD.
Tentative conclusions of a fascinated ignorant / Ivan Krastev.
ISBN 9781906538330.

EKONOMIKA
338(474.3)
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IZGLĪTĪBA
37.01

Oslunds, Anders. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / Anders
Oslunds, Valdis Dombrovskis ; no angļu valodas tulkojusi Gunita
Medniece ; priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Ojārs Kehris ;
priekšvārda, 11.-13. lpp., autors C. Freds Bergstens. - Papildināts
izdevums. - [Rīga] : Ekonomistu apvienība 2010, 2012. - 263, [17]
lpp. : krās. il., diagr., karte ; 23 cm. - Bibliogr. nodaļu beigās. Oriģ. nos.: How Latvia came through the financial crisis. - Ar autoru
un ekspertu komentāriem.
ISBN 9789984805788.
Finanšu krīzes - Latvija.
Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Ekonomiskā
politika - 1991-.
Senors, Dans. Uzņēmēju nācija : stāsts par Izraēlas ekonomikas
brīnumu / Dans Senors, Sauls Singers ; no angļu valodas tulkojusi
Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2012]. - 247, [1]lpp. Izmantotā literatūra: [222.]-238.lpp. - Autori savā grāmatā meklē
atbildi uz miljardu dolāru vērtu jautājumu: kāpēc valstī ar 7,1
miljonu iedzīvotāju, kurai nav nekādu dabas bagātību un kas kopš
dibināšanās atrodas sarežģītā politiskajā situācijā, nepārtraukti
rodas arvien jauni uzņēmumi, kas spēj konkurēt globālajā tirgū.
Pateicoties ilggadīgai pieredzei politikā un žurnālistikā, autoriem
izdevies saistoši aprakstīt vēsturiskos, ģeopolitiskos un kultūras
priekšnoteikumus, kas radījuši tā dēvēto "Izraēlas efektu", ko
nesenā pagātnē centušies pārņemt tik atšķirīgas valstis kā īrija,
Singapūra un Dubaija Apvienotajos Arābu Emirātos. - Oriģ. nos.:
Start-Up-Nation: The Story of Israel's Economic Miracle.
ISBN 9789984234168.
Ekonomiskā attīstība - Izraēla. Ekonomiskā politika - Izraēla.
Apvienotā Karaliste Anglija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja
Katerīna Higinsone (Catherine Higginson) ar Natālijas Kadijas (Natalia
Cuddy) atbalstu ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības
attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010.
- 56 lpp. : tab. ; 30 cm. - (Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā). "Bibliogrāfiskās atsauces un tīmekļvietnes": 55.-56. lpp. - Virstit. uz
vāka: Eurydice. - "Eiropas Komisija"--Uz vāka. - "Pieejama angļu valodā
(Structures of Education and Training Systems in Europe, United
Kingdom - England, 2009/10) internetā (http://www.euryduce.org); šo
publikāciju ir izdevusi Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūra (EACEA P9 Eurydice)"--Titlp. 2. pusē.
Saturs. Ievads. Vispārīgs politiskais konteksts. 1. Sākotnējā
izglītība un apmācības: struktūra, finansējums un kvalitātes
nodrošināšana. 2. Pirmsskolas izglītība. 3. Sākumskolas izglītība. 4.
Vidējā izglītība. 5. Izglītība pēc vidējās un pirms augstākās izglītības. 6.
Augstākā izglītība. 7. Tālākizglītība un profesionālā pilnveide.
ISBN 9789934820458.

373.2

Buivide, Ausma. Mācīsimies kopā : palīgs logopēdiem un
pirmsskolas skolotājiem / Ausma Buivide ; red. Rita Cimdiņa ;
Ingrīdas Veisas zīm. - Rīga : RaKa, c2012. - 114 lpp., [10] atsev.
lp. : il. ; 28 cm. - Ietver bibliogrāfiju (114. lpp.).
ISBN 9789984462424.
Latviešu valoda - Mācīšana un mācīšanās. Lasīšana.

373.2

Lasmane, Laima. Muzikālā audzināšana pirmsskolā / Laima
Lasmane ; projekta vadītja Anita Šmite ; redaktore Rita Cimdiņa ;
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2012 (Izdevniecība
RaKa). - 122 lpp. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija,
pieredze, prakse). - Bibliogr.: 122. lpp. - L. Lasmane grāmatā
piedāvā teoriju un praktisko pieredzi, kas var būt noderīga mūzikas
pedagogam pirmsskolā. Grāmatā aplūkota gan muzicēšana, gan
mūzikas uztvere. Autore pievēršas arī bērnu muzikālo spēju
attīstībai, rotaļām un pirmajām iemaņām instrumentu spēlē.
Grāmata adresēta pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas
skolotājiem, Latvijas augstskolu pedagoģijas nodaļu studentiem, kā
arī vecākiem, kuriem interesē bērnu vispārējā un muzikālā
attīstība.
ISBN 9789984462479.
Mūzika - Mācīšana un mācīšanās (pirmsskola).

37.01

Norvēģija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja Norvēģijas Izglītības
un zinātnes ministrijas Politiskās analīzes, mūžizglītības un
starptautisko lietu departamenta Eurydice nodaļa ; [tulkojumu latviešu
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LIETIŠĶĀ ETIĶETE
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valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] :
Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 40 lpp. ; 30 cm. (Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā). - "Bibliogrāfiskās atsauces un
tīmekļvietnes": 38. lpp. - Virstit. uz vāka: Eurydice. - "Eiropas
Komisija"--Uz vāka. - "Pieejama angļu valodā (Structures of Education
and Training Systems in Europe, Norway, 2009/10) internetā
(http://www.euryduce.org); šo publikāciju ir izdevusi Izglītības,
audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA P9 Eurydice)"-Titlp. 2. pusē.
Saturs. Ievads. Vispārīgs politiskais konteksts. 1. Sākotnējā
izglītība un apmācība: struktūra, finansējums un kvalitātes
nodrošināšana. 2. Pirmsskolas izglītība. 3. Vienotā obligātās izglītības
struktūra. 4. Vidējā izglītība. 5. Izglītība pēc vidējās un pirms augstākās
izglītības. 6. Augstākā izglītība. 7. Tālākizglītība un apmācības.
ISBN 9789934820489.
Polija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja Polijas Eurydice nodaļas
kolektīvs. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 66 lpp.
: tab. ; 30 cm. - (Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā). - Ietver
bibliogr. (65.-66. lpp.). - Materiālu sērija „Izglītības un apmācību
sistēmas Eiropā” ir viens no visbiežāk lietotajiem Eurydice – Eiropas
izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla – produktiem. Detalizēti
un pēc vienotām vadlīnijām veidotie Eiropas valstu izglītības sistēmu
apraksti sniedz izsmeļošu ieskatu visās izglītības pakāpēs no
pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, pievēršoties arī profesionālās
izglītības, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām.
Saturs. Ievads. Vispārīgs politiskais konteksts. 1. Sākotnējā
izglītība un apmācības: struktūra, finansējums un kvalitātes
nodrošināšana. 2. Pirmsskolas izglītība. 3. Sākumskolas izglītība. 4.
Vidējā izglītība. 5. Pēcvidējā izglītība (kas nav augstākā izglītība). 6.
Augstākā izglītība. 7. Tālākizglītība un apmācības. Bibliogrāfiskās
atsauces un tīmekļvietnes.
ISBN 9789934820496.

Ruduša, Vita. Emocionālā vardarbība : atpazīšana un intervences
iespējas / Vita Ruduša. - Rīga : RaKa, c2012. - 157 lpp. : sh., tab.
; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka : Teorija. Pieredze. Prakse). Bibliogr.: 142.-144. lpp. - Grāmata ir veltīta emocionālās
vardarbības diagnostikai un novēršanai izglītības iestādēs.
Teorētiskajā daļā autore analizē emocionālās vardarbības jēdzienu
un piedāvā tās izcelsmes teorētiskos modeļus, praktiskajā- piedāvā
savu pieredzi vardarbības cēloņu izpētē un novēršanā.
ISBN 9789984462516.
Mobings. Mobings - Novēršana. Mobings skolās - Latvija Novēršana. Bērnu psiholoģiskā izmantošana - Novēršana.
Savstarpējās attiecības, bērnu.
Stoparde, Mirjama. Mans mazbērns : kā priecāties un rūpēties
par mazbērnu / Mirjama Stoparde ; [no angļu valodas tulkojusi
Iveta Boge]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 224 lpp. : il. ; 25 cm.
- Praktiska rokasgrāmata, kā no pašām pirmajām dienām rūpēties
par mazbērnu. Svarīga ar bērna kopšanu saistīta jaunākā
informācija par mūsdienīgiem piederumiem, ēdināšanu, gulēšanas
ieradumiem un higiēnu. Vērtīgi padomi par delikātiem jautājumiem
un vecāku atbalstīšanas veidiem. - Oriģ. nos.: Grand Parents. Ietver rādītāju (218.-221. lpp.).
ISBN 9789934029332.
Bērni un pieaugušie. Vecvecāki un bērns. Vecvecāku funkcijas
veikšana.
Student-Centred Learning : toolkit for students, staff, and higher
education institutions / Angele Attard, Emma Di Iorio ... [et.al.]. - 2nd
ed. - Brussels : The European Students' Union, 2011. - 74 p. : ill. Sources for further reading: p.73.-74.
Saturs. Principles and Definition. The Banefits. An SCL Checklist.
Changing the Mindset. Implementation by Institutions. Maintaining a
Culture of SCL. Common Misconceptions, SCL and the Bologna Process.
Sources for Further Reading.
ISBN 9789491256110.

Veiksmīga vīrieša tēls : katrs cilvēks veido pats savu tēlu / sast. Ilze
Vjatere ; Ilgoņa Riņķa vāka dizains. - Rīga : "Izdevniecība Avots",
2012. - 144 lpp. : il.
ISBN 9789984859576.
Lietišķā etiķete.
Batlere, Džūdita. Dzimtes nemiers / Džudita Batlere ; no angļu val.
tulk. Dita Ābola ; pēcv. sar. Sandra Meškova. - Rīga : Mansards,
2012. - 230, [1] lpp. - (Theoria). - Amerikāņu poststrukturālisma
filosofes, dzimtes, seksualitātes, kritiskās teorijas un morālās

filosofijas pārstāves Džūditas Batleres (Judith Butler, dz. 1956)
pirmais darbs „Dzimtes nemiers. Feminisms un identitātes graušana”
iznāca 1990. gadā, paverot jaunu lappusi ne tikai feminisma,
dzimtes, zilo (angļu val. – queer) studijās, bet arī iezīmējot jaunu
apvārsni identitātes kategorijas izpratnē un izpētē. Darbam bija
plaša starptautiska rezonanse gan akadēmiskajās aprindās, gan arī
plašākā lasītāju lokā; vārdu savienojums „dzimtes nemiers” kļuva
par metaforu, kas padara darbā pausto dzimtes izpratni par
neatņemamu mūsdienu subjekta identitātes izpratnes šķautni.
„Dzimtes nemiers” ir arī pirmais viņas darbu tulkojums latviešu
valodā. Tas iznāk 2012. gadā, kad Batlere saņēmusi prestižo Adorno
prēmiju, ko piešķir par izciliem sasniegumiem filosofijā, teātra
mākslā, mūzikā vai kinomākslā. - Oriģ. nos.: Gender trouble :
feminism and the subversion of identity.
ISBN 9789984872629.
Feminisms. Kritiskā domāšana. Dzimumidentitāte.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
DABA. DABAS PĒTNIECĪBA UN AIZSARDZĪBA
Daba un vēsture, 2013 : [kalendārs] / atbildīgais redaktors un
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sastādītājs Andris Piterāns ; redakcijas kolēģija: Saulvedis
Cimermanis, Zaiga Kipere, Juris Pavlovičs, Digna Pilāte, Inese Stūre,
Māra Vīksna, Guntis Zemītis, Vija Znotiņa ; redaktore Dzintra
Birnbauma ; mākslinieks Aldis Aleks ; uz 1. un 4. vāka Uģa Piterāna
foto. - Rīga : Zinātne, 2012 (Dardedze Hologrāfija). - 213, [1] lpp. :
diagr., il., ģīm., tab. ; 20 cm.
Saturs: Kalendārijs: Ilgonis Vilks, Velga Kince, Andris
Ģērmanis. IN MEMORIAN: Artura Mauriņa piemiņai / Edgars Vimba,
Inese Šiliņa. "AUGĻOJIETIES UN VAIROJIETIES": Vairošanās un
dzimums / Igors Šuvajevs. Vai viss tik vienkārši, kā izskatās? /
Digna Pilāte. Vai viegli būt hermafrodītam? / Andris Piterāns.
Akmens laikmeta sieviete Latvijā / Gunita Zariņa. Latviešu
"vairošanās gēns"/ Ilmārs Mežs. MŪSU DABA: Kur ziedi, mežābele
rūgtā? / Daina Roze. Spožā skudra / Jānis Dreimanis. Ar meža un
Daugavas vārdu dabā un dārzā / Daina Roze. Rudzīšu akmens un
akmeņu vairošanās / Dainis Ozols. Kas gan ir vējslotas? / Edgars
Vimba. TRADĪCIJAS, PAGĀTNE UN NE TIKAI: Zīmes dārzā / Daina
Roze. Saules pieradināšana / Edīte Olupe. Latvijas pilsētnieku uzturs
pirms 70 gadiem / Juris Pavlovičs. Melnais tirgus 2. Pasaules kara
laikā / Edvīns Evarts. Sazvērestību teoriju aizstāvībai / Juris
Pavlovičs. Dialekts un valoda Latgalē / Anna Stafecka. ATCEROTIES:
"Es dzīvošu caur to labo..." (R. Blaumanis) / Anna Kuzina. Jāzepam
Vītolam - 150 / Jānis Krišjānis. Jāņa Endzelīna darbi un dzīves
principi / Sarma Kļaviņa. Edvartam Virzam - 130 / Anda Kubuliņa.
Stērstu Andrejam - 160 / Anna Žīgure. Kāda Dundagas draudzes
skolas beidzēja, 1878. gada pirmā skolnieka, dzīves pieredzējumi un
darbi / Ivars Abajs. Ģeologam Jānim Gailītim - 130 / Māra Vīksna.
Pēterim Ērmanim - 120 / Velga Kince. Mārtiņš Celmiņš / Gatis
Ozoliņš. Jānis Sirmais / Gatis Ozoliņš. Neizsmelts avots un
nepārspēts piemineklis / Sarna Kļaviņa. Arheologam Ādolfam
Stubavam - 100 / Ēvalds Mugurēvičs. JUBILĀRI: Skalpeļa
lielmeistars / Arnis Vīksna. Profesoru Nikolaju Skuju sveicot / Valdis
Pīrāgs. Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centram - 100 / Ilze
Priekule. PIELIKUMI: Sējas un ražas kalendārs / Guntis Biezais.
GADA KALENDĀRS 2014.
ISBN 9789984879277.
Daba - Kalendāri. Vēsture - Kalendāri.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8

Dana, Olga. Uzzini par savu veselību, ieskatoties sejā :
[pašdiagnostika] / Olga Dana ; no krievu val. tulk. Lilija Lauce ;
Lienes Apines vāka mākslinieciskais nofromējums. - Rīga : Vieda,
2012. - 174 lpp. : il. - Šī grāmata ir unikāls pašdiagnostikas
līdzeklis. Izrādās, viens vērīgs skatiens spogulī var pastāstīt par
mūsu veselības stāvokli vairāk nekā stundām ilgas medicīnas
apskates. Turklāt ar šīs grāmatas palīdzību jūs varēsit ne vien laikus
atklāt kaiti, bet arī novērst to. Pirmo reizi vienā grāmatā apkopota

613.2
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diagnostika, profilakse un ārstēšana.
ISBN 9789984782782.
Tautas medicīna. Pašdiagnostika.
Geitsa, Donna. Cilvēka ekoloģijas diēta : kā atgūt veselību un
atjaunot imunitāti / Donna Geitsa, Linda Šaca ; no angļu val. tulk.
Vilis Kasims. - Rīga : Apgāds "Lietusdārzs", 2012. - 335, [1] lpp. Oriģ. nos.: The Body Ecology Diet.
ISBN 9789984869292.
Imunitāte.
Jevdokimenko, Pāvels. Jūsu slimību cēloņi : ko jums nepastāstīs
ārsti : [muguras sāpes, galvassāpes, locītavu slimības, kuņģa čūla,
hipertonija, insults, bronhiālā astma, cukura diabēts] / Pāvels
Jevdokimenko ; no krievu val. tulk. Gunta Silakalne ; Māras
Alševskas vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 287
lpp. - Bibliogr.: 284.-285.lpp. - Oriģ. nos.: Причина твоей болезни.
О чем не расскажут врачи.
ISBN 9789934026065.
Slimības.
Laikapstākļi un mēs : veselība, labsajūta, enerģija / sast. Aina
Cebura ; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : "Izdevniecība Avots", 2012. 127 lpp.
ISBN 9789984859569.
Laikapstākļi. Veselība.
Servan-Schreiber, David, 1961-2011. Anticancer : pretvēža
dzīvesveids / Deivids Servens-Šreibers ; no angļu val. tulk. Kristīne
Stalte. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 333, [16] lpp. : il. Oriģ. nos.: Anticancer: A New Way of Life.
ISBN 9789934024832.
Vēzis. Vēzis - Alternatīvā ārstēšana. Vēzis - Diētas terapija.
Vigmora, Anna. Diedzējumi uzturā : kā audzēt un izmantot
diedzējumus, lai uzlabotu veselību un paaugstinātu imunitāti / Anna
Vigmora ; no angļu val. tulk. Ivars Alksnis ; Arņa Kilbloka vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. + il. - Rād.: 126.128.lpp. - Oriģ. nos.: The Sprouting Book.
Saturs: 1. Par seno medicīnu un moderno pārtiku. 2. No sēklas
līdz barojošai pārtikai. 3. Diedzēšana un veselība. 4. Diedzēšanas
ekonomika. 5. Pircēja ceļvedis sēklu diedzēšanā. 6. Diedzējumu
audzēšana mājās. 7. Zaļumu audzēšana telpās. 8. Vienkāršas
diedzējumu izmantošanas receptes. 9. Diedzējumi ceļojumos un
mājas mīļdzīvniekiem.
ISBN 9789934028625.
Vigmora, Anna. Kviešu zelmenis uzturā : [kā audzēt un izmantot
kviešu zelmeni, lai uzlabotu veselību un paaugstinātu vitalitāti /
Anna Vigmora ; no angļu val. tulk. Ivars Alksnis ; Ar;na Kilbloka
vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, 2012. - 152 lpp. (Veselības klasika). - Izm. lit.: 147.-149.lpp. . - Rād.: 151.-152.lpp.
- Oriģ. nos.: The Wheatgrass Book.
ISBN 9789934028618.

TEHNISKĀS ZINĀTNES
Šulcs, Valters. 1000 šaujamieroči / Valters Šulcs ; [no vācu val.]
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tulk. Dainis Podziņš ; red. Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012]. - 336 lpp. : il. ; 31 cm. - Grāmatā stāstīts par Tanenbergas
kaujā lietoto rokas bombardu, pirmajām pa tievgali pielādējamajām
šautenēm un pa resgali pielādējamajām pistolēm, bisēm, mūsdienu
militārajiem un sporta ieročiem, kā arī par medību šautenēm.
Krāsainās ilustrācijas ļauj izsekot šaujamieroču attīstības vēsturei no
14. gadsimta līdz mūsdienām. - Oriģ. nos.: 1000 Handfeuerwaffen. "No viduslaikiem līdz mūsdienām"-- Uz vāka. . - Autors uzrādīts
prettitullapā un vāka 4. lpp. . - Rād.: 330.-336. lpp.
ISBN 9789934026362.
Šaujamieroči - Tiesības un likumdošana. Šaujamieroči Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

DĀRZKOPĪBA
634.7

Lielogu dzērveņu audzēšana / Mintauts Āboliņš, Marta Liepniece,
Dace Šterne, Līga Vilka, Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde ; redaktors
Gints Tenbergs ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ;
fotogrāfiju autori: Āboliņš, Marta Liepniece, Dace Šterne, Līga Vilka,
Ilze Apenīte, Rudīte Sausserde, Jānis Bierands, Zanda Brālīte. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 85, [1] lpp., [24] lpp. krās. il.
: diagr., tab. ; 22 cm. - Bibliogr.: 85.-[86.] lpp. - Grāmatas autori ir
Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbinieki. Tajā apkopota
uzkrātā pieredze un doti ieteikumi lielogu dzērveņu audzēšanā gan
mazdārziņos, gan lielās platībās. Aprakstīta dzērveņu audzēšanas

vēsture, izplatītākās šķirnes, augšanas un attīstības īpatnības,
stādījumu ierīkošana un kopšana, slimību un kaitēkļu ierobežošana,
kā arī ražas novākšana, uzglabāšana un izmantošana.
ISBN 9789934030901.
Lielogu dzērvenes.

MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA
Bleika, Sūzena. 500 kūku receptes : visu laiku labākais recepšu
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krājums / Sūzena Bleika ; no angļu val. tulk. Ita Ankoriņa ; red.
Diāna Romanoviča. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 288 lpp.
: il. - Alfab. rād.: 281.-288. lpp. - Oriģ. nos.: 500 Cakes.
ISBN 9789934030727.
Pavārgrāmatas. Kūkas.
Ķirbju ēdieni : [ēdienu receptes] / sast. Aija Balcere (ēdienu
receptes) un Laura Lielbārde ; Mārtiņa Gaspersona vāka dizains ;
red. Ilona Ancāne ; Lauras Lielbārdes (ķirbju šķirnes) un Māras
Alševskas fotoattēli. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2012] (A/s
"Poligrāfists"). - 87, [1] lpp. : il., fotogr. ( 8 lapas fotogr. ielīmes). Ķirbju šķirņu ir daudz, un katrai no tām ir atšķirīgas izmantošanas
iespējas. Šī grāmata palīdzēs izvēlēties piemērotāko ķirbi zupas,
pamatēdiena un deserta pagatavošanai. - "Dažādojiet savu
ēdienkarti ar veselīgajiem ķirbju ēdieniem!" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934032813.
Ķirbji. Kulinārija.
Lauta, Silvena Johan. Igauņu, latviešu, lietuviešu ēdieni :
tradīcijas, sastāvdaļas, ēdienu pagatavošana, vairāk nekā 60
recepšu / Silvena Johana Lauta ; Mārtina Brigdeila fotoattēli ; no
angļu val. tulk. Kārlis Bitenieks ; red. Nanete Neimane. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il. ; 28 cm. - Alf. rād.: 127.-128.
lpp. - Grāmatā - autores skatījums uz trim Baltijas valstīm - to
vēsturi, kultūru un tradicionālo virtuvi. Vairāk nekā 300 fotoattēlu. Oriģ. nos.: Food and cooking of Estonia, Latvia and Lithuania.
Saturā: Baltijas reģions. Baltijas valstu vēsture. Tradicionālie
baltiešu svētki. Baltiešu ēšanas tradīcijas. Zupas. Uzkodas, pelmeņi,
pīrāgi un piedevas. Zivju un jūras velšu ēdieni. Gaļas ēdieni. Saldie
ēdieni un konditorejas izstrādājumi.
ISBN 9789934026027.
Kulinārija, latviešu. Kulinārija, igauņu. Kulinārija, lietuviešu.
Pavārgrāmatas.
Praktiski padomi atjautīgai mājsaimniecei : vērtīgi padomi ikdienas
problēmu risināšanai / sast. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, [2012].
- 103 lpp. : il.
Saturs : MĀJAS REMONTS : Mājsaimniecības instrumentu
komplekts. Virsmu krāsošana. Kā krāsot. Īpašas virsmas. Tapešu
līmēšana. Citi tehniskie darbi. MĀJAS UZTURĒŠANA KĀRTĪBĀ :
Sanitārtehnikas darbi. Elektrība un kurināmais. Ātrsildīšana un
atvēsināšana. Sīkie remonta darbi. Mājas drošība. MĀJTURĪBA:
Uzglabāšana un ietaupīšana. Mājas augi un ziedi. Bērni mājās.
Mājdzīvnieku kopšana. Automašīnas un garāžas. Viesu uzņemšana.
Dzīvesvietas maiņa.
ISBN 9789934111945.
Mājturība.
Sacepumi : vairāk nekā 50 lielisku cepeškrāsnī gatavotu ēdienu /
sastādījusi Liene Soboļeva ; Ievas Nagliņas vāka noformējums. Rīga : Jumava, [2012]. - 87, [1]lpp. : il., fotogr. - Sacepumi ir vieni
no visiecienītākajiem ēdieniem. Tie ir viegli pagatavojami, garšīgi un
ļoti daudzveidīgi! Receptes grāmatā iedalītas vairākās nodaļās pēc to
svarīgākajām sastāvdaļām.
ISBN 9789934112058.
Pavārgrāmatas. Kulinārija.
Culinary Porvoo : [ceļvedis] / Sast. Kimmo Kajaste ; fotogrāfi:
Manne Stenros un Ari Makela. - [b.v.] : A La Carte books, 2009
(Gummerus Printing). - 63.lpp. : fotogr. - Teksts paralēli: angļu,
vācu, franču, somu un zviedru valodās.
ISBN 9789525290646.
Ceļveži. Kulinārija. Pilsētas.
Porvoo - Somija.

APĢĒRBS
Sausiņa, Ilze. Svārki pāris stundās : 19 dažādi modeļi - romatiski,
klasiski, sportiski, lietišķi, eleganti / Ilze Sausiņa ; red. Elīna Vanaga
; Ilzes Sausiņas zīm. ; Vitas Lēnertes dizains ; Aigara Truhina, Vitas
Lēnertes fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). 55, [1] lpp. : il. ; 27 cm. - Svārki atkal ir atguvuši uz laiku zaudēto
aktualitāti un kļuvuši par neiztrūkstošu sastāvdaļu ikvienas sievietes

garderobē. I. Sausiņa aicina meitenes un sievietes atteikties no
nogurdinošās veikalu "ķemmēšanas" un ziedot tikai dažas stundas,
lai uzšūtu tieši savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošus svārkus.
Tērpta pašas šūtos svārkos, jūs varēsiet doties gan uz pludmali, gan
jautru piektdienas vakara ballīti, gan arī uz skolu, augstskolu vai
darbu birojā, nebaidoties sastapt identiski ģērbušos dāmu.
ISBN 9789934030482.
Svārki.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Pullman Madeleine. Sustainability Delivered : designing socially and
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environmentally responsible supply chains / Madeleine Pullman and
Margaret Sauter. - New York : Business Expert Press, 2012. - xi, 165 p.
: ill., fig. - (The Supply and Operations Management Collection). References: p.155.-160.
Saturs. Sustainable Supply Chain Management. Planning for
Sustainability in the Supply Chain. Sustainable Product and Process
Design. Sustainable Purchasing and Logistics. Sustainable Product Endof-Life Management. emerging Trends.
ISBN 9781606493182.
Velo, Veronica. Cross-Cultural Management / Veronica Velo. - New York
: Business Expert Press, 2011. - xi, 213 p. : ill. - (The Human Resource
Management and Organizational Behavior Collection). - References:
p.209.-210.
Saturs. Overview of Cross-Cultural Management. Frameworks for
Cultural Analysis. Cross-Cultural Management in Action. The Future of
Cross-Cultural Management.
ISBN 9781606493502.

ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJA
Gāzei Latvijā 140 (1862-2002) = Газ в Латвии 140 (1862-2002) /
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teksta aut. Ilze Martinsone ; tulk. krievu val. Ann Apsīte un Viktorija
Truša ; priekšv. sarakst. Jānis Stradiņš, Adrians Dāvis ; māksl.
Lauris Ermansons. - [Rīga] : SIA "Aģentūra VB Plus", 2003 (a/s
"Preses nams" poligr. grupa Jāņa sēta). - 185 lpp. : diagr., il., ģīm.,
faks., kartes ; 30 cm. - Gandrīz pusotra simta gadu gāze ir bijusi
enerģijas avots, kas pašaizliedzīgi kalpojis arī Latvijas sabiedrībai.
Latvijas gāzes saimniecība ir kļuvusi par šodien plaukstošu un
perspektīvu uzņēmumu. Jubilejas izdevums veltīts uzņēmuma
attīstībai, mūsdienu situācijai, nākotnes iespējām, kā arī nozīmei
Latvijas ekonomikā. - Teksts paral. latviešu un krievu val.
ISBN Ies.
Gāzes kompānijas - Latvija - Vēsture. Gāze - Latvija - Apkure
un kulinārija - Vēsture. Gāzes kompānijas - Latvija - Vēsture.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
ARHITEKTŪRA
725(474.3)

ROKDARBI
746

746

Dziesmu svētku estrāde Rīgā, Mežaparkā : projekti = Song festival
stage in Rīga, Mežaparks : designs. - [Rīga] : Pašvaldības aģentūra
Rīgas pilsētas arhitekta birojs, [2008]. - 50 lpp. : il. ; 24 x 28 cm. Teksts latviešu un angļu valodā. - Arhitektu veltījums Latviešu
dziesmu svētkiem.
Brīvdabas estrādes - Latvija - Projekti un plāni - Rīga.
Auziņa, Ieva, 1975-. Lakatu sējumi / Ieva Auziņa ; māksl. Laura
Akmane ; zīm. Ilze Sausiņa ; foto: Arnis Kilbloks ; red. Elīna
Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (SIA Preses nams Baltic). 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 20). - Lieli un mazi, raibi un
vienkrāsaini, rotaļīgi un atturīgi – it visi lakati reiz atrod savu īsto
valkātāju, kuras sirdi spēj sasildīt jebkurā gadalaikā. Bet kā rīkoties,
lai iemīļotais lakats kalpotu ne vien kā funkcionāls “kakla apģērbs”,
bet arī kā krāšņs akcents vai eleganta rota? Šajā grāmatā
piedāvātas lieliskas idejas gan klasiskiem, gan neordināriem lakatu
sējumiem, kā arī sniegti noderīgi padomi par lakatu izvēli un iegādi.
ISBN 9789934028731.
Šalles. Mezgli un savijumi.
Dovcova, Jaroslava. Adīšanas ABC : tehniskie paņēmieni, raksti,
modeļi / Jaroslava Dovcova ; no angļu val. tulk. Ingrīda Kreicberga ;
red. Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 150, [4] lpp. : il.
; 30 cm. - Grāmatā izskaidroti valdziņu veidošanas, uzmešanas un
noraukšanas paņēmieni; sniegti detalizēti tehnisko paņēmienu
apraksti, kas papildināti ar attēliem un doti daudzveidīgu modeļu
apraksti. - Oriģ. nos.: Knitting.
Saturā: Ievads adīšanā. Adīšanas tehnika. Raksti. Modeļi.
Modeļos izmantotā dzija.
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ISBN 9789934029066.
Adīšana. Adīšana - Raksti.
Gordone, Megija. Rokdarbu ABC / Megija Gordone, Selija
Hārdinga, Elija Vensa ; no angļu valodas tulkojusi Lolita Šelvaha un
Margita Markevica ; red. Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
- 400 lpp. : il. - Grāmata ir neaizstājams palīgs daudzveidīgos
rokdarbos, kuru darināšanā nepieciešamas adatas, dažādas dzijas
un diegi. Izdevumā piedāvāti vairāk nekā 500 dažādu rokdarbu
izgatavošanā izmantojami paņēmieni, 100 adīšanas un
tamborēšanas raksti, kā arī 80 tekstilmozaīku un aplikāciju
paraugi.Oriģ. nos. The Needlecaft Book.
Saturā: Adīšana. Tamborēšana. Izšūšana. Klājdūrieni.
Tekstilmozaīkas, aplikācijas un stepējumi. Rotājumi.
ISBN 9789934032417.
Gulbe, Madlēna. Greznumlietas / Madlēna Gulbe ; māksliniece
Laura Akmane. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Latvijas karte). 16 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 18). - Šajā grāmatā uzzināsiet, kā radīt
dažādas greznumlietas, izmantojot pavisam vienkāršu tehniku.
Pacietīgi liekot pērlīti pie pērlītes, jūs spēsiet radīt gan greznas
rokassprādzes, kaklarotas un auskarus, gan elegantas grāmatzīmes,
piespraudes un pat pulksteņus. Grāmatā atradīsiet krāsainas
fotogrāfijas, materiālu sarakstu un padomus darbam!.
ISBN 9789934028724.
Rokdarbi. Rotaslietas.
Kligina, Kristīne. Dāvināšanas prieks : dāvanu noformējumi taviem
svētkiem / Kristīne Kligina ; Ievas Nagliņas vāka grafiskais
noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). 78, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Lai top skaistas dāvanas! Dāvanai piemīt
maģiskas spējas – tā rada prieku ne tikai saņēmējam, bet arī
dāvinātājam. Dāvanas iesaiņojums liecina gan par dāvinātāja
izdomu, gan attieksmi un vēlējumiem. Lai pilnībā izbaudītu dāvanas
pasniegšanas brīdi, dāvanu maisiņu vērts aizvietot ar kādu oriģinālu
noformējumu, kam iedvesmu sniegs šī grāmata. - Izdevums iesiets
spirālē.
ISBN 9789934111976.
Dāvanu iesaiņošana. Brīvais laiks.
Priedīte, Inga. Sutaša rotas / Inga Priedīte ; māksliniece Laura
Akmane ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; aut. zīm. un foto ;
Aigara Truhina foto. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, [2012] (SIA
Preses nams BALTIC). - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 19). - Grāmatas
sākumā aprakstīti rotu darināšanas pamatprincipi, bet turpmākajās
lappusēs parādīts, kā soli pa solim izveidot auskarus, piespraudi,
matu rotas, rokassprādzi, kulonu un greznu kaklarotu.
ISBN 9789934029400.
Rotaslietas. Rokdarbi.
Šalles un cepures : idejas moderniem adījumiem / no vācu val.
tulkojusi Ārija Servuta. - [Rīga] : Jumava, [2012] (Rēzekne :
Latgales druka). - 79 lpp. : il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Schals &
Mützen. - Grāmata spirāliesējumā.
ISBN 9789934110610.
Adīšana - Raksti.
Velfords, Marks. Ziedu kārtošanas māksla / Marks Velfords un
Stīvens Vikss ; [no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2012]. - 255 lpp. : ill. ; 29 cm. - Vienkārši ieteikumi
un paņēmieni, kā veikalā pirktus vai savā dārzā plūktus ziedus
sakārtot visdažādākajās kompozīcijās un dekoros. Atklājiet, kuras
krāsas sader vislabāk, iemēģiniet roku kontrastējošu krāsu un
faktūru kārtošanā un iemācieties izvēlēties īsto vāzi savai
kompozīcijai. - Oriģ. nos.: Flower arranging. - "Mājām, kāzām un
dāvanām"-- Uz vāka. . - Rādītājs: 250.-253. lpp.
ISBN 9789934030697.
Ziedu sakārtojumi.

GLEZNIECĪBA
Grass, Ginters. Edgars Vinters. Es vēlos mājās pārnākt : karavīra
zīmējumi = soldier's drawings = Zeichnungen eines Soldaten =
рисунки солдата / Ginters Grass, Ojārs Spārītis, Hanss Joahims
Gerbers ; sastādītājs Ojārs Spārītis ; redaktores: Sarmīte
Lomovceva, Sintija Buhanovska, Jana Taperte ; tulkotāji: Valdis
Bisenieks, Kārlis Cīrulis, Rasma Mozere, Grigorijs Smirins, Aija
Trauberga, Irina Treskina ; uz vāka Edgara Vintera zīmējuma "Bez
dzimtenes - Tornas mežos" fragments ; Aigara Truhina vāka dizains
; fotogrāfiju autori: Ojārs Spārītis, Hanss Joahims Gerbers, Ilmārs
Vinters. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 287
lpp. : il., ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - E.

Vintera tālredzība un kārtību mīlošais raksturs ir palīdzējis līdz mūsu
dienām saglabāt neparastu zīmējumu krājumu, kas radušies divos
gados - no 1944. gada rudens līdz 1946. gada ziemai. Tie raksturo
laiku, kad Latvijas Mākslas akadēmijas ceturto kursu beigušais un
meistardarbnīcā uzņemtais students jau gatavojās diplomdarba
izstrādei, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem, tika iesaukts vācu
armijā tā dēvētajā leģionā. Katalogā ievietoti pilnīgi visi E. Vintera
krājumā saglabājušies zīmējumi, kas radīti ar tušu, zīmuli un
akvareli. Iekļauti arī viņa likteņa biedru zīmējumi, skices un
portretiski šarži. - Teksts latviešu, angļu, krievu un vācu val.
ISBN 9789934032318ies.
Zīmējumi, latviešu - 20 gs - Albumi. Karavīri mākslā - Albumi.

MŪZIKA
78(474.3)

Marnauza, Māra, 1963-. Diriģēšanas metodoloģija / Māra
Marnauza, Mendelis Bašs. - Rīga : Zinātne, [2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 272 lpp. : il., notis ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju
(nodaļu beigās).
Saturs : 1.daļa. Mendelis Bašs : dzīve un darbi / Māra
Marnauza -- 2. daļa. Kordiriģēšanas pedagoģija / Mendelis Bašs,
Māra Marnauza.
ISBN 9789984879260.
Diriģenti - Latvija - Biogrāfijas. Kordiriģēšana - Metodoloģija.
Paukšte, Jānis, 1925-. Latgales mūzikas kultūra / Jānis Paukšte ;
red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra
izdevniecība, 2002. - 171 lpp. : fotogr. - Pers. rād.:157.-169.lpp.
ISBN 9984290204.
Kori. Tautas mūzika. Dziesmu svētki. Mūzika - Vēsture un
kritika. Diriģenti.
Balvi. Daugavpils (Latvija). Krāslava. Preiļi. Rēzekne (Latvija).
Ludza (Ludzas novads, Latvija).

78(474.3)

8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.131.1

Skoupa, Renata. Itāļu valodas pašmācība / Renata Skoupa ; no
čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Nanete Neimane. Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 223, [1] lpp. : krās. il., tab. ; 21 cm +
1 CD. - CD ar audioierakstu MP3 formātā. Audiodiskā ir ierakstīti visi
teksti, vārdiņi un frāzes, kas grāmatā ir apzīmēti ar simbolu CD. Oriģ. nos.: Italština pro samouky. - Teksts latviešu un itāliešu
valodā.
ISBN 9789934031472.
Itāliešu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
English - the Lazy Way Out? Maybe ... but is it Worth it? : English as the
international lingua franca? The role of national languages in
international communication : proceedings of the International
Conference / ed. by Andrejs Veisbergs ; National Language Commission
of Latvia, University of Latvia, Internationale Vereinigung Sprache und
Wirtschaft. - Riga : University of Latvia, 2008. - 128 p. : ill., tab., fig.
Saturs. Modern Linguistic Asymmetries - the Impact on Latvia /
Andrejs Veisbergs. Standards of textuality and Traslation of the
Environment-Related Teminology / Marina Platonova. The Shift of
Translation Norms in Latvia / Gunta Ločmele. Internationalization of
Contemporary Scientific-Technical Vocabulary / Larisa Ilyinska, Tatjana
Smirnova. Borrow in haste, repent at leisure / Maija Brēde. Contextual
Influence upon the Polysemy of Prepositions / Inguna Peniķe. It is Worth
it and it Works : Multilingualism in the EU Institutions.
ISBN 9789984301495.

811.111

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
PRIEKŠVĒSTURE
903

Segliņš, Valdis, 1958-. Megalīti. Pasaule. Latvija. : [monogrāfija] /
Valdis Segliņš ; Baiba Lazdiņa (dizains, makets); kopsavilkumu
angļu val. tulkojis Normunds Titāns. - [Rīga] : LU Akadēmiskais
apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 439 lpp. : il., fotogr.,
kartes ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (420.-434. lpp.) un rādītāju
(435.-439. lpp.). - Monogrāfijā aplūkoti megalītu kultūras pieminekļi
pasaulē un sniegts plašs pārskats par to daudzveidību un vēsturisko
pārmantojamību. Atsevišķi apskatīti iespējamie megalīti Latvijā un
kaimiņzemēs, kā arī pazīmes, pēc kurām iespējams atšķirt senatnē

apstrādātus akmeņus. Izdevums iecerēts kā atbalsts turpmākajos
šādu pieminekļu meklēšanas un atpazīšanas pētījumos. Izdevums
paredzēts vēsturniekiem, dabas un novadu pētniekiem, kā arī
visiem, kas interesējas par aizvēsturi un tās pieminekļiem. - Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789984455549.
Megalītu pieminekļi - Latvija. Antikvitātes, aizvēsturiskās.

NOVADPĒTNIECĪBA
908

ĢEOGRĀFIJA
913

913(44)

913(439)

913(474.2)

913(536.2)

Salacgrīva 80 : rakstu krājums / māksl. Elita Viliama ; foto
A.Nordena, A.Mitrēvics, A.Šimis, I.Tiesnese ; vāka foto A.Skujiņš ;
red. Gints Šīmanis. - Rīga : SIA "Jūras vēstis", 2008 (Rēzekne : SIA
"Latgales druka"). - 303, [1] lpp. : krās. il., fotogr. - Pielik.: 289.300. lpp. - Pielik. latv., angļu val. - Uz vāka nos. : Salacgrīva.
Salacgrīva (Limbažu rajons, Latvija).
Meszaros, Laszlo T. Zala Europaban = Zala in Europe = Zala in
Europa / Laszlo T. Meszaros. - 2. atdolgozott es bovitett kiadaas. [B.v.] : Meszi Foto Konyvkiado, 2007. - 208 p. : ill. - Teksts paral.
ungāru, vācu un angļu val.
ISBN 9789639843035.
Ungārija.
L'Alsace / redacteur en chef Alexandre Grenier. - [B.v.] : Editions
Atlas, 2003. - 127 p. : ill. - (Une region, un patrimoine). - Index: p.
122-124.
ISBN 2723433307.
Francija.
Eger / szerkesztette Agnes Guszmanne Nagy. - Budapest : Ceba,
2001. - 336 p. : ill. - (a XXI. szazad kuszoben). - Teksts ungāru val.,
kopsav. angļu, vācu val.
ISBN 9639089001. . - ISBN 9639089583.
Ungārija.
Elwa : [fotoalbūms] / Sast. Kadri Kivari un Kaido Orula. - [Tartu :
Elva Linnavalitsus ; Tartu Muuseum, 2008] (Ecoprint). - 123 lpp. :
fotogr. - Fotogrāfiju nosaukumu rādītājs 120.-123.lpp.
Fotogrāfija. Pilsētas.
Elva - Igaunija.
Reflections of Dubai / Government of Dubai ; Department of
Tourism and Commerce Marketing. - Dubai : Government of Dubai,
2003. - 168 p.; photo.
ISBN 1860631274.
Dubaja (Apvienotie Arābu Emirāti).

VĒSTURES PALĪGDISCIPLĪNAS
Misāns, Ilgvars, 1955-. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas
930

problēmām = Klio in Latvia: articles on historiography problems /
Ilgvars Misāns ; redakcionālā padome: Ilgvars Misāns (galv. red.),
Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Andrejs Vasks ;
literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka noformējums: Mikus Čavarts. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Latgales druka). - 158 lpp. :
il., faks. ; 22 cm. - (Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātes raksti. Sērija "Vēsture" ; 2. sējums.). - Bibliogr. norādes
parindēs. - Vēsturnieks I. Misāns savus rakstus, kas veltīti
historiogrāfijas jautājumiem un tapuši svešvalodās (galvenokārt vācu
valodā), ir iztulkojis latviski. Tiem piepulcinājis divus agrāk Latvijā
izdotus, bet salīdzinoši grūti pieejamus rakstus, un izveidojis šo
rakstu krājumu. Tas atspoguļo autora izpratni par situāciju vēstures
pētniecībā Latvijā, kā arī redzējumu par tās attīstības politisko un
sociālo kontekstu. - Nosaukums un sērija latviešu un angļu val.
Saturs: Kāpēc mēs šodien runājam par reģionu vēsturi?
Teodors Zeids un Latvijas viduslaiku vēstures izpēte. Labie laiki?
Sliktie laiki? Zviedru laiki Latvijas historiogrāfijā kopš 1918. gada. Kā
attēlot pagātni? Vēstures apziņa un mūsdienu Latvijas muzeju aina.
"Mēs allaž esam bijuši karotāju tauta": Austrumbaltijas krusta karu
attēlojums latviešu historiogrāfijā. Pretrunīgais mantojums: Hanzas
vēsture Latvijā starp eiropeisko identitāti un nacionālo pašapziņu.
Klio Latvijā: Latvijas vēstures zinātne pēc 1990. gada starp
tradīcijām un orientācijas maiņu. Leonīds Arbuzovs un latviešu
historiogrāfija. Starp zinātni, ideoloģiju un politiku. Vēstures
rakstīšana Latvijā pēc 1991. gada. Vācu ordeņa kultūras mantojums
mūsdienu Latvijā. Itālistikas attīstības ceļi un strupceļi Latvijā
nacionālās historiogrāfijas kontekstā.
ISBN 9789984455716ies.

EIROPAS VĒSTURE

94(4)

94(4)”1939/1945”

Cīrhers, Kristofs. Postpadomju kari : nemieri, etniskie konflikti un
valstiskums Kaukāzā / Kristofs Cīrhers ; [no angļu val.] tulk. Dainis
Poziņš ; fotogr. Atis Klimovičs ; red. Juris Goldmanis ; vāks un
dizains: Eduards Groševs. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012 (A/s
"Poligrāfists"). - 384 lpp. : il. - Piezīmes un atsauces: [330].-345.
lpp. . - Bibliogrāfija: [346].-365. lpp. . - Rādītājs: [366].-383. lpp. Grāmatā sīki analizēti bijušajā PSRS teritorijā 20. gadsimta 80.-90.
gados notikušie kari, samērojot tos ar iekšējo karu teorijām un
veicot arī rūpīgu vietējo apstākļu izpēti. - Oriģ. nos.: The Post-Soviet
Wars.
ISBN 9789934027611.
Padomju Savienība - Kaukāzs.
Zanders, Ulfs. Holokausta sarkanā neļķe : Rauls Vallenbergs kā
vēsturkultūras simbols / Ulfs Zanders ; no zviedru valodas tulkojusi
Aija Dvinska ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2012
(Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.: 246.-266.
lpp. . - Personu rād.: 269.-277. lpp. - Ulfa Zandera vēstījums par to,
kā pēckara laikā mainījusies attieksme pret Vallenbergu Zviedrijā,
Ungārijā un ASV. Diskusija par politiskajām un dplomātiskajām
spēlītēm ap šo cilvēku savijas kopā ar dažādiem kultūrpasaules
vēstījumiem par Vallenbergu un viņa likteņgaitām. - Oriģ. nos.:
Förintelsens Röda nejlika.
ISBN 9789984344454.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Ungārija - Ebreji - Glābšana.
Holokausts, ebreju (1939-1945). Diplomāti - Zviedrija - Biogrāfijas.
Ebreju glābēji - Zviedrija - Biogrāfijas.

KRIEVIJAS VĒSTURE
Великий Новгород, 1150 лет : здесь начиналась Россия = Velikiy
94(470)
Novgorod, 1150 years : the origin of Russia / [автор-составитель
В.Г. Смирнов]. - Москва : Вече, 2010. - 254, [1] с. : ил., цв. ил.,
карт., портр. ; 35 см. - Текст частично парал. рус., англ. - Доп.
тит.л. англ.
ISBN 9785953335539.
Veļikijnovgoroda (Krievija) - Vēsture. Krievija - Vēsture.

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1940/1990
”

94(474.3)

94(474.3)”1940/1990
”

Pavlovičs, Juris. Padomju Latvijas ikdiena : mūsu vienīgā
vakardiena / Juris Pavlovičs ; Dainas Viņķeles māksl. noformējums ;
red. Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, [2012]. - 141, [2] lpp., [52]
lpp. iel. : il. ; 25 cm. - Lasītāju uzmanībai tiek piedāvāta pirmā
pēckara Latvijas ikdienas vēsture, no kara beigām 1945. gadā līdz
“Gorbačova laika” sākumam 1985. gadā. Lai arī autoram ir tas gods
būt vienam no Latvijas vēsturniekiem, šī grāmata ir
populārzinātnisks pieejamo faktu apkopojums un nekādi nepretendē
uz lielo zinātnes celmu laušanu, kas tad arī būtu jāņem vērā pārlieku
centīgiem kritiķiem. Ja interese būs pietiekami liela un to papildinās
praktisks atbalsts, autors apsola pārvērst šo nelielo garadarbu krietni
apjomīgākā paliekošas nozīmes pētījumā. Taču, pirms tas brīdis
pienāks, pateicība par grāmatas tapšanu jāteic simtiem zinātnieku,
publicistu un atmiņu stāstnieku, kuru atrastie un nosauktie fakti šeit
beidzot tiek savērti vienā lielā virtenē.
ISBN 9789934112119.
Materiālā kultūra - Latvija - 20 gs.
Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Sociālā
dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs.
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas
autors Andrejs Ēķis ; Daira Hofmaņa mākslinieciskais noformējums ;
autoru kolektīvs: Pauls Bankovskis, Ilona Bērziņa, Arvīds Deģis,
Ingmārs Jurisons, Laima Kota, Janīna Kursīte, Andris Ozoliņš, Pāvils
Raudonis, Andžils Remess, Valdis Rūmnieks, Baiba Šāberte, Dzintars
Tilaks. - Rīga : Jumava, 2012. - 188, [4]lpp. : il., fotogr. - Grāmata
stāsta par personībām, kas veidojušas Latvijas vēsturi, veidojušas
mūsu valsti tādu, kāda tā ir tagad. Personību, notikumu un parādību
buķete ir ļoti spilgta –Namejs, Miķelis Valters, Kārlis Ulmanis, Valters
Caps, Aleksandrs Čaks, Mihails Tāls, Zilākalna Marta, Elijahu Ripss,
Emīls Dēliņš, “Čikāgas piecīši”, Bauskas miliči, Imants un Gido
Kokari, Māris Štrombergs.
2.
ISBN 9789934112805.
Pavlovičs, Juris. Padomju Latvijas ikdiena : mūsu vienīgā
vakardiena / Juris Pavlovičs ; Dainas Viņķeles māksl. noformējums ;
red. Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, [2012]. - 141, [2] lpp., [52]
lpp. iel. : il. ; 25 cm. - Lasītāju uzmanībai tiek piedāvāta pirmā
pēckara Latvijas ikdienas vēsture, no kara beigām 1945. gadā līdz
“Gorbačova laika” sākumam 1985. gadā. Lai arī autoram ir tas gods
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būt vienam no Latvijas vēsturniekiem, šī grāmata ir
populārzinātnisks pieejamo faktu apkopojums un nekādi nepretendē
uz lielo zinātnes celmu laušanu, kas tad arī būtu jāņem vērā pārlieku
centīgiem kritiķiem. Ja interese būs pietiekami liela un to papildinās
praktisks atbalsts, autors apsola pārvērst šo nelielo garadarbu krietni
apjomīgākā paliekošas nozīmes pētījumā. Taču, pirms tas brīdis
pienāks, pateicība par grāmatas tapšanu jāteic simtiem zinātnieku,
publicistu un atmiņu stāstnieku, kuru atrastie un nosauktie fakti šeit
beidzot tiek savērti vienā lielā virtenē.
ISBN 9789934112119.
Materiālā kultūra - Latvija - 20 gs.
Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Sociālā
dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs.
Kārlim Ulmanim 135 / sastādījušas: Inta Robežniece un Irina
Zeibārte ; K. Ulmaņa dzīves gājuma teksts Toms Ķikuts ; fotoattēli
Roberts Kaniņš ; maksl. Ints Vilcāns. - Rīga : "Lauku Avīze", AS,
2012. - 190 lpp. : il., fotogr. - Veltījums izcilajam Latvijas
valstsvīram, kas ieinteresēs ikvienu patriotu un būs nozīmīgs
vēstures izziņas avots jaunajai paaudzei. Grāmatu sagatavojuši
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieki. Tajā lasāma pirmā
Latvijas Ministru prezidenta dzīves un politiskās darbības hronika.
Publicēti gandrīz 200 fotoattēli, kas apliecina Kārļa Ulmaņa lomu
Latvijas valsts izveidošanā un uzplaukumā. Attēlos skatāmi arī
dokumenti, grāmatas, mākslas darbi, tās nedaudzās Kārlim Ulmanim
piederējušās lietas, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Izdevumā ir
vairāku liecību pirmpublicējumi.
ISBN 9789984878508.
Biogrāfijas. Valstsvīri.
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Adlers-Olsens, Jusi. Fazānu slepkavas : [detektīvromāns] / Jusi
Adlers-Olsens ; no dāņu val. tulk. Dace Deniņa ; red. Anita
Poļakovska ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2012] (A/s "Poligrāfists"). - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - 1987. gadā kādā vasarnīcā atrod nežēlīgi
nogalinātus māsu un brāli. Izmeklēšanā noskaidrojas, ka slepkava
meklējams starp smalkas internātskolas audzēkņiem no Dānijas
bagātākajām ģimenēm. Pierādījumi nav pietiekami, un lietu slēdz,
līdz viens no aizdomās turētajiem vēlāk piesakās policijā un atzīst
savu vainu. Lieta ir atrisināta.Pēc daudziem gadiem dokumenti
nokļūst uz Q nodaļas vadītāja komisāra Karla Merka galda. Sākumā
Merks ir pārliecināts, ka tie pie viņa nonākuši kļūdas pēc, tomēr
ielūkojies, sāk papildu izmeklēšanu. Daudzi toreiz aizdomās turētie
kļuvuši par ietekmīgiem vīriem, bet vienīgā sieviete jau gadiem
pazudusi. Kimiju meklē visi: bijušie skolasbiedri, policija,
privātdetektīvi. Spēlē, kuru spēlēt daudzi no iesaistītajiem
iemācījušies jau bērnībā, dzīvība ir mazākā likme... Mednieki
nepazīst žēlastības!. - Oriģ.nos.: Fasandræberne.
ISBN 9789934031588.
Detektīvromāni, dāņu.
Auziņš, Imants, 1937-. Zem zibens zelta saivas : dzejoļi un
balādes / Imants Auziņš ; redaktore Lolija Soma ; mākslinieks
Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 191,
[1] lpp. ; 21 cm. - Dzejnieka I. Auziņa dzeja ir dzīvojot pārdzīvotais.
Kara un pēckara paaudzēm dzīve ar pārdzīvojumiem nav skopojusies
līdz pat šai baltai dienai. Varbūt tāpēc nav skopojusies arī ar dzeju.
Abas kā zibens zelta saivas visu mūžu palīdzējušas.
ISBN 9789934029035.
Latviešu dzeja.
Barberī, Mjūriela. Eža elegance / Mjūriela Barberī ; no fraču
valodas tulkojusi Inta Geile ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia
mea, 2012. - 330, [1] lpp. - Romāns ir vēstījums par kādu 12 gadus
vecu meiteni, kura plāno savā 13 gadu jubilejā izdarīt pašnāvību.
Stāsts, kura tēma ir vientulība un inteliģence kā no līdzcilvēkiem
atdalošs faktors, Francijas pārdotāko grāmatu augšgalā pavadīja 102
nedēļas, pārspējot pat Denu Braunu, un ieguva prestižo Rotary kluba
literatūras balvu. Francijā pārdots 1,2 miljonu kopiju apjomā,
iegūstot dižpārdokļa statusu. - Oriģ. nos.: L'elegance du Herisson. Grāmata izdota ar Francijas vēstniecības Latvijā un Francijas
institūta Atbalsta programmas grāmatu izdošanai finansālu atbalstu.
ISBN 9789984834301.
Franču romāni.
Beigbeders, Frederiks. Mīlestība ilgst trīs gadus : [romāns] /

Īr 821.152.1-94

L 821.174-3

Angl 821.111-3

Angl 821.111-3

Amer 821.111(73)-3

Angl 821.111-3

Frederiks Beigbeders ; no franču val. tulk. Inta Šmite ; red. Sandra
Godiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists"). - 157, [1]
lpp. ; 21 cm. - Grāmata par to, vai iespējams mīlēt ilgāk. Kas
nepieciešams mīlestībai, lai tā saglabātos? Kādēļ iemīlam cilvēku un
beigās bezgala vienaldzīgi to pametam?. - Oriģ. nos.: L'amour dure
trois ans.
ISBN 9789934030543.
Franču romāni.
Boins, Džons. Ziemas pils : Cara ģimenes pēdējās dienas :
[romāns] / Džons Boins ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Karelis ; Aijas
Andžānes vāka noform. ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava,
[2012] (SIA "Scriptum"). - 380, [3]lpp. - Krievija, 1915.gads:
sešpadsmit gadus vecais Georgijs Jačmeņevs uztver Krievijas
imperatora ģimenes locekļa virzienā raidītu lodi un nekavējoties tiek
pasludināts par varoni. Nepaiet ne nedēļa, kad zemnieka dēla dzīve
ir mainījusies uz visiem laikiem. Viņš ierodas Sanktpēterburgā, lai
stātos jaunā amatā, — turpmāk viņam jāsargā Cara Nikolaja II dēls
Aleksejs Romanovs. "Ziemas pils" ir romāns par jaunekli, kas no
nabadzības tiek iemests mirstošas impērijas epicentrā. Būdams
Nikolaja un Aleksandras noslēpumu, Rasputina intrigu un
autokrātijas režīma sagruvuma liecinieks, Georgijs pieredz drāmu,
kas atbalsojas vēl turpmākā gadsimta laikā gan sabiedrībā kopumā,
gan atsevišķos tās locekļos. Taču šis stāsts ir arī par laulību, ko šķeļ
vīra nevēlēšanās iejusties tagadnē un sievas nespēja sadzīvot ar
pagātni. - Oriģ. nos.: The House of Special Purpose.
ISBN 9789934112430.
Brīdaka, Lija, 1932-. Solis tumsā ; Aizvējš pie jūras : [romāni] /
Lija Brīdaka ; Inta Vilcāna vāka dizains ; red. Eva Mārtuža. - Rīga :
AS "Lauku Avīze", 2012. - 351 lpp. - Grāmatā publicēti divi romāni
par sievietēm mīlestības un profesijas meklējumos. Kad no malas
viņu dzīve šķiet sakārtota un stabila, abu romānu varonēm tā kļūst
pliekana un savā pareizībā garlaicīga.
ISBN 9789984878492.
Latviešu romāni.
Džeimsa, E.L. Tumsa piecdesmit nokrāsās : [triloģija] / E. L.
Džeimsa ; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča ; vāka dizains Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinets, 2012 (SIA "Jelgavas Tipogrāfija"). - 536,
[1] lpp. - Uzzinājusi jaunā, pagātnes rēgu mocītā uzņēmēja Kristjena
Greja baisos noslēpumus, Anastasija Stīla pārtraukusi attiecības ar
viņu un sākusi jaunu darbu izdevniecībā. Tomēr pret Greju vērstā
kaisle vēl joprojām vajā Anu gan miegā, gan nomodā, un, kad
Kristjens piedāvā jaunu iespēju, viņa nepretojas. Drīz viņa par sava
nesaprastā, bīstamā, valdonīgā vīrieša šausmu pilno pagātni
noskaidro vairāk, nekā jebkad cerējusi. Bet, kamēr Grejs cenšas
atvairīt savus iekšējos dēmonus, Anai jāpieņem svarīgākais lēmums
mūžā…. - Oriģ. nos.: Fifty Shades Darker.
2.grām.
ISBN 9789984356082.
Angļu romāni.
Džonsone, Millija. Baltās kāzas : [romāns] / Millija Džonsone ; no
angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 426, [1] lpp. ; 21 cm. - Trīs jaunas sievietes
satiekas maģiskajā vietā – līgavu sapņu veikalā Baltās kāzas, un sev
pašām par izbrīnu konstatē, ka pamazām kļūst par labām
draudzenēm. Iepriekš, aizņemtas katra savā ikdienas skrējienā,
viņas neattapa pavaicāt pašu svarīgāko – kas es esmu un ko
patiesībā vēlos? Nu viņas vairs negaida laimi no gaisa nokrītam, bet
rīkojas – tās būs kāzas, kuras nekad neaizmirsīs. - Oriģ.nos.: White
Wedding.
ISBN 9789984356150.
Angļu romāni.
Gārdinere, Mega. Dzimšanas dienas dāvana : [romāns] / Mega
Gārdinere ; no angļu val. tulk. Anda Smilga ; Artūra Zariņa vāka
dizains ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2012 (SIA
"Jelgavas tipogrāfija"). - 416 lpp. - Otumai Rainigerei ir viss, ko
spējīgs sagādāt bagāts, dāsns un neprātīgi mīlošs tēvs. Ar auto un
dzīvokli nepietiek - ir vajadzīgs kas patiesi aizraujošs. Otuma
vienmēr dabū to, ko vēlas. Tēvs uzdāvina meitai un viņas draugiem
spēli, kas tālu pārsniedz jebkuras realitātes šova raisītās fantāzijas...
- Oriģ. nos.: The Nightmare thief.
ISBN 9789984356037.
Amerikāņu romāni.
Horovics, Entonijs. Zīda nams : [detektīvromāns] / Entonijs
Horovics ; no aņgļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa
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Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 292, [1]lpp. Mākslas priekšmetu tirgotājs Edmunds Kārstērzs vēršas pie Holmsa,
jo viņu vajā īru bandīts Kīlans O'Donahjū. Viens no Holmsa izlūkiem
– ielaspuika Ross – tiek atrasts nežēlīgi noslepkavots, ar baltu zīda
lenti ap roku. Kaut kur Londonā darbojas ārkārtīgi slepena
organizācija “Zīda nams”, un neviens nezina, kādi ir viņu mērķi. Pat
Holmsa brālis Maikrofts iesaka Šerlokam neiesaistīties lietās, kas
skar “Zīda namu”, jo sekas var būt neparedzamas. Holmss neklausa
– un nokļūst neapskaužamā situācijā. Trīs liecinieki apsūdz viņu
meitenes slepkavībā... - Oriģ.nos.: The House of Silk.
ISBN 9789934029363.
Detektīvromāni, angļu.
Kamerons, Viljams Brūss. Suņa dzīves jēga : [romāns] / Viljams
Brūss Kamerons ; no angļu val. tulk. Kristaps Bricis ; red. Anita
Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (SIA Preses nams Baltic). 302, [1] lpp. - Romāns lieliski raksturo cilvēku savstarpējās
attiecības no suņa skatpunkta un apliecina nesaraujamās saites, kas
vieno cilvēku un viņa labāko draugu. - Oriģ. nos.: A Dog's Purpose. "Romāns cilvēkiem". -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934028892.
Amerikāņu romāni. Suņi literatūrā.
Kolere, Šeila. Tapt par Džeinu Eiru : [romāns] / Šeila Kolere ; no
angļu val. tulk. Edvīns Raups ; vāka māksl. noform.: Dina Ābele ;
atb. red. Renāte Neimane ; lit. red. Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava,
2012 (SIA "Latgales druka"). - 221, [1] lpp. - Šeilas Koleres romāns
atklāj 19. gadsimta Angliju, laiku, kad Šarlote Brontē raksta savu
slavenāko romānu “Džeina Eira” — grāmatu, par kuru visi runā un
kura ir otrreizējas lasīšanas vērta, romānu, kas uzrunā ikviena
dvēseli. Šeilas Koleres romāns “Tapt par Dzēinu Eiru” ir par sievietes
spēku un par ceļu uz atzinību. - Oriģ. nos.: Becoming Jane Eyre.
ISBN 9789934112157.
Dienvidafrikāņu romāni.
Kota, Laima. Mana turku kafija / Laima Kota, teksts un fotogrāfijas
; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; red. Gundega Blumberga. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2012. - 218, [4]lpp. : il., fotogr. - Mūsdienu Turcija
sevī ir sakausējusi pasaules pirmo zemkopju kultūru misticisma pilno
pragmatismu, Trojas Helēnas skaistumu un karaļa Krēza bagātību,
roemiešu spožumu, bizantiešu ikonu zelta atblāzmu, osmāņu
varenības apziņu ar moderno Rietumu demokrātiski cilvēcisko idejas
praksi. Bet Stambula ir kā sultāniete - skaista, vēlīga, mazliet
gražīga, bagāta un tāpēc arī dāsna.
ISBN 9789984887289.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Turcija.
Lungina, Lilianna. Parindenis : Lilianna Lungina stāsta par savu
dzīvi Oļega Dormana dokumentālajā filmā "Parindenis" / Lilianna
Lungina ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; priekšvārda,
9.-10. lpp., autors Oļegs Dormans ; mākslinieki Arta un Jānis
Jaunarāji. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 353, [2] lpp., [48] (iel.) lpp. : il., faks. ; 22 cm. - Oriģ.
nos.: Подстрочник. - "Oļegs Dormans. Parindenis. Liliannas
Lunginas dzīvesstāsts"-- Uz vāka.
ISBN 9789984234144ies.
Tulki - Padomju Savienība - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza,
krievu.
Makgvaira, Džeimija. Brīnišķais neprāts : [romāns] / Džeimija
Makgvaira ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; red. Baiba
Īvāne-Kronberga. - [Rīga : The White Book, 2012] (Jelgavas
tipogrāfija). - 372 lpp. - Grāmatā ir kaisles piesātināts stāsts par
draudzību, mīlestību, dusmām un greizsirdību. Par pirmo attiecību
skaistumu un postu, pirmo seksu, nodevību un jaunības neprātu.
Treviss Medokss ir universitātes sliktais zēns – skaisti muskuļots,
tetovēts un bīstams, Ebija Ebernetija – vienkārša, klusa meitene.
Cauri grāmatai vijas cīņa starp prātu un sirdi, līdz nākas atzīt, ka
apzināta vairīšanās vienam no otra noved pie ugunīgas vēlmes. Vai
pagātnes rēgi spēs izšķirt tos, kas nepārvarami alkst būt kopā?
Romānā ietvertais adrenalīna pilnais jaunības maksimālisms spēs
aizraut ikviena vecuma lasītāju. - Oriģ. nos.: Beautiful Disaster.
ISBN 9789934826252.
Amerikāņu romāni.
Mežavilka, Rūta, 1971-. Dzimuši Latvijai : [romāns] / Rūta
Mežavilka ; red. Guntis Berelis ; Rūtas Mežavilkas dizains ; Sandra
Ratinīka foto. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 157, [1] lpp. ; 22
cm. - Romāns ir R. Mežavilkas debija prozā. Darbs ir mecenāta
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Raimonda Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības 2011. gada
latviešu oriģinālo romānu konkursa laureāts. Romāna galvenā varone
Anna, mūsdienīga un dzīvē it kā veiksmīga sieviete, nejaušu apstākļu
sakritības dēļ nonāk tādā kā "laika bedrē", un viņas atmiņā
atdzīvojas tīņa gadu pieredzējumi astoņdesmito gadu nogalē.
Jaunļauži spļauj virsū sociālismam, viņiem ir svarīgāka nodarbe iepazīt dzīvi, bohēmu un pirmo mīlestību.
ISBN 9789984887180.
Latviešu romāni.
Nesbē, Jū. Sniegavīrs : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu
val. tulk. Ilmars Brikša ; red. Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "Poligrāfists). - 470,
[1]lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Naktīs, kad uzsnieg
pirmais sniegs, bez vēsts pazūd sievietes. Mājsaimnieces, bērnu
mātes, neievērojamas un nezināmas līdz brīdim, kad tuvinieki ziņo
par viņu pazušanu. Detektīvam Harijam Holam jānoskaidro, kas ar
viņām notiek, bet vienīgā saikne starp vairākiem upuriem ir
sniegavīrs viņu sētā un kāda privātklīnika, kurā notiek plastiskās
operācijas. - Oriģ. nos.: Snomannen.
ISBN 9789934031571.
Detektīvromāni, norvēģu.
Rīda, Karmena. Manhetenas dārgumi : [romāns] / Karmena Rīda ;
no angļu val. tulk. Anna Frīdenberga ; vāka dizains : Dairis
Hofmanis. - Rīga : Kontinets, 2012 (Jelgava : SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 393, [1] lpp. - Oriģ. nos: The Jewels of Manhattan.
ISBN 9789984356167.
Angļu romāni.
Safīrs, Dāvids. Draņķa karma : [romāns] / Dāvids Safīrs ; no vācu
val. tulk. Laimdota Sēle ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Jumava,
2012 (SIA "Latgales druka"). - 229, [2] lpp. - Televīzijas raidījuma
vadītāja Kima Lange savā dzīvē uzkrājusi pārāk daudz negatīvās
karmas - nerupējoties par bērnu un egoistiski veltot visu uzmanību
vienīgi karjeras izaugsmei, viņa pārdzimst par skudru... - Oriģ. nos.:
Mieses Karma. - Uz pirmā vāka -- grāmatas autors "Dāvids Zafīrs".
ISBN 9789934111181.
Vācu romāni.
Sagāna, Fransuāza. Smeldze / Fransuāza Sagāna ; tulkojusi Inta
Geile ; redaktore Liene Soboļeva ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga :
Jumava, 2012. - 196, [4]lpp. - Grāmatas lasītājs atradīs visu
F.Sagānas arsenālu - hronoloģiski gadalaiku ritumam piesaistītu
mīlestības anatomiju no pavasara aizgrābtības līdz ziemas
skarbumam, smalko aprindu ironisku portretējumu, 1986.gada
Francijas sabiedrības satricinājumu priekšnojautas, bet pāri visam Sagānai tik raksturīgo vieglumu, kura dēļ viņas devumu literatūrā
apzīmē kā "mazo mūziku" vai pašu autori - par "Šanela jaunkundzi
literatūrā". - Oriģ. nos.: La Chamade.
ISBN 9789934112270MV. . - ISBN 9789934112263CV.
Saliņa, Ieva. Pakāpies, sajūti dvēseli savu : dzeja / Ieva Saliņa ;
sast. Guna Zdanoviča ; vāka dizains Gunta Zdanoviča. - [b.v. : b.i.],
2012 (Scriptum). - 158 lpp.
ISBN 9789984494760.
Latviešu dzeja.
Skujiņa, Santa, 1987-. Jūra mostas iekliegdamās : dzeja 20032007 / Santa Skujiņa ; vāka noform. Oskars Holšteins ; fotogr. Kārlis
Immers, Arnis Kalniņš. - [b.v. : b.i., b.g.]. - 96 [3] lpp. : il.
Latviešu dzeja.
Stāsti ar dvēseli : [stāstu krājums] / sast. Rosārio Gomesa ; no
spāņu val. tulk. Aja Anna Jansone ; māksl. Vita Lēnerte ; red. Māra
Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (A/s "'Poligrāfists"). - 175, [1]
lpp. : il. - Stāsti iedvesmo, māca un iepriecina. Tie ir seni un
vienlaikus neparasti aktuāli. Lasot var šķist, ka tos jau zinām, jo šie
stāsti atspoguļo katrā sirdī mītošas patiesības. "Stāsti ar dvēseli" ir
stāsti par mīlestību, tādēļ atraisa emocijas un skar ikvienas dvēseles
stīgas. - Oriģ. nos.: Cuentos con Alma. - "... lasāmi ar sirdi, nevis ar
prātu." -- uz pirmā vāka.
[1.grām.].
ISBN 9789934025495.
Stāsti.
Svīķe, Marika, 1968-. Mēs esam viens otram : dzeja / Marika Svīķe
; mākslinieks Raimonds Bricis. - [Smiltenes novads : Marika Svīķe],
2012 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 79 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.:
[80.] lpp. - Dzejniece M. Svīķe ir pārliecināta, ka mēs viens ar otru
nesatiekamies nejauši. To var saukt par Dieva gribu vai Likteni.
Notiek likumsakarīga mijiedarbība. Kamēr esam viens otram - no
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viena sākuma līdz jaunam. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789984495323ies.
Latviešu dzeja.
Šmite, Linda. Liedaga bērni : [romāns] / Linda Šmite ; vāka dizains
Ints Vilcāns ; Amandas Balodes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze,
2012 (Rēzekne : SIA" Latgales druka" tipogrāfija). - 191, [1] lpp. (Lata romāns ; 11 (161). - Romāns atklāj kādas skolas 5. klases
skolēnu vidi. Klasē ierodas jauna skolniece, kura uzvedas atšķirīgi no
pārējiem, arī domā un runā par lietām, kas atrodas ārpus
ikdienišķās, fiziskās realitātes. Tas klases "līderiem'" nepatīk un viņi
nolemj meiteni nogalināt...
ISBN 9789984878423.
Latviešu romāni.
Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Dzeja : [izlase] / Ojārs Vācietis ;
sakārt. Ludmila Azarova, Vija Kaņepe, Ildze Kronta ; māksl. Aigars
Truhins. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2012] (SIA Preses nams
Baltic). - 606 lpp. - Dzejas izlase aptver autora daiļradi visa mūža
garumā no romantiskas jūsmas un pasaules lāpīšanas līdz nežēlīgiem
patiesības mirkļiem pēdejo gadu dzejoļos.
Saturs: I. Uz bīstama ceļa stājies (1957-1968). II. Nāc pa to
likteņa smilgu (1969-1979). III. Suni ārā nedzenama nakts (19801983).
ISBN 9789934033179.
Latviešu dzeja.
Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Tālums starp balto un balto : [dzeja]
/ Ojārs Vācietis ; lasa Ojārs Vācietis ; dzied Ivars Kalniņš ;
pavadījums Artūrs Maskats ; fotomāksl. Ojārs Martinsons. - Rīga :
Ojāra Vācieša muzejs ; Upe tuviem un tāliem, [2012]. - 47 lpp. : il.
+ 2 CD.
Saturs: CD 1 - Dzeja / lasa Ojārs Vācietis. CD 2 - si minors /
Artūrs Maskats un Ojārs Vācietis.
Latviešu dzeja.
Velde, Vilnis, 1943-. Mēness atspulgā : [stāsti] / Vilnis Velde. [B.v. : b.i.], 2012 ([Valmiera] : Valmieras tipogrāfija Lapa, SIA). 64 lpp., fotogr. - Meža apsardzības inženiera un dabas aizsardzības
inspektora ikdienas darba atspoguļojums, gandrīz vai
dienasgrāmata. Aprakstīti galvenokārt maluzvejnieku un
malumednieku ķeršanas gadījumi.
ISBN 9789984495231.
Stāsti, latviešu.
Gaujas nacionālais parks (Latvija).
Veronēzi, Sandro. XY : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas
tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas
tipogrāfija). - 389, [2] lpp. ; 22 cm.
ISBN 9789984234083.
Itāliešu romāni.
Žīgure, Anna Velēda. Viņi. Svešos pagalmos / Anna Velēda Žīgure
; māksl. Dina Ābele. - Rīga : Apgāds "Jumava", 2012 (SIA "Zelta
rudens"). - 247, [1] lpp. - Tāpat kā iepriekšējā grāmatā "Viņi. Ceļā",
arī šī rakstīta , uzklausot bēgļu stāstus, iepazīstoties ar atmiņām un
lasot iespiestus darbus. Daļa personu vārdu ir mainīta, jo stāstītāji
nevēlējās, lai tos izpauž.
ISBN 9789934112317.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Latvieši - Ārvalstis. Bēgļu
nometnes.
Артемьева, Галина. Фата на дереве : [роман] / Галина
Артемьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [2] с. : ил. (Лабиринты душию Проза Г. Артемьевой).
ISBN 9785699594733.
Krievu romāni.
Барбери, Мюриель. Элегантность ёжика : роман / Мюриель
Барбери ; пер. с фр. Н. Мавлевич, М. Кожевниковой. - Москва :
Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2012. - 398, [1] с. - Oriģ. nos.:
L'elegance du herisson.
ISBN 9785389006508.
Franču romāni.
Быков, Дмитрий(Дмитрий Львович), 1967-. Остромов или
Ученик чародея : пособие по левитации : [роман] / Дмитрий
Быков. - Москва : ПРОЗАиК, 2012. - 765, [1] с. - В основу сюжета
нового романа Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея»
легло полузабытое ныне «Дело ленинградских масонов» 1925–
1926 гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя
(вспомним романы «Орфография» и «Оправдание», с которыми
«Остромов» составляет своеобразную трилогию), стало лишь
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фоном для многопланового повествования о людских судьбах в
переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра
и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме,
приобретающем статус добродетели. И размышлений о том, не
предстоит ли и нам пережить нечто подобное.
ISBN 9785916311525.
Krievu romāni.
Вересов, Дмитрий. Семь писем о лете : [роман] / Дмитрий
Вересов. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель- СПб,
2012. - 346, [1] с. - (Семейный альбом).
ISBN 9785271446849. . - ISBN 9785972523306.
Krievu romāni.
Ерофеев, Венедикт(Венедикт Васильевич), 19381990. Записки психопата : дневник / Венедикт Ерофеев. - СанктПетербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. - 256 с. - (Азбука
классика).
ISBN 9785389033887. . - ISBN 9785904118037.
Krievu proza.
Литвиновы, Анна и Сергей. Вспомнить будущее : роман / Анна
и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2012. - 352 с. - (Звездный
тандем российского детектива).
ISBN 9785699585687.
Detektīvromāni, krievu.
Лэкберг, Камилла. Письмо от русалки : роман / Камилла
Лэкберг ; пер. с англ. Ю. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2012. 477, [1] с. - (Misterium). - Ориг. назв.: Sjojungfrun.
ISBN 9785699590643.
Zviedru romāni.
Маринина, Александра(Александра Борисовна), 1957. Оборванные нити : [роман в 3 т.] / Александра Маринина. Москва : Эксмо, 2012. - 384 с. - (Королева детектива).
Т. 1.
ISBN 9785699606207.
Detektīvromāni, krievu.
Полякова, Татьяна(Татьяна Викторовна), 1959-. Я смотрю на
тебя издали : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо,
2012. - 347 с. : ил. - (Авантюрный детектив).
ISBN 9785699602872.
Detektīvromāni, krievu.
Улицкая, Людмила(Людмила Евгеньевна), 1943. Священный мусор : [рассказы, эссе] / Людмила Улицкая. Москва : Астрель, 2012. - 476, [1] с.
Содерж.: Священный мусор. Разговоры под диктофон.
ЛИЧНЫЙ МИР: Детство. Чтение. Золотая коллекция.Про Андрея.
Три высказывания по поводу сна.Три высказывания по поводу
лжи. Без диплома. Женский вопрос. МИР ВОКРУГ: Мы здесь
живем. Неизбежное соседство. Как это делается у других. Как это
делается у нас. МИР ВВЕРХУ: Вокруг Даниэля. Грудь. Живот.
Книга, которую я долго заканчивала. Прощание с Коголето. Быть
никем.
ISBN 9785271455551.
Krievu proza.
Фурнивэлл, Кейт. Русская наложница : роман / Кейт Фурнивэлл
; пер. с англ. М. Акимовой. - Москва : ООО ТД "Издательство Мир
книги", 2009. - 510 с. - После революции талантливая пианистка
Валентина Фрис и ее дочь Лидия оказываются в вынужденной
эмиграции в Китае. Бывшая дворянка от случая к случаю дает
концерты, чтобы как-то прокормить себя и дочь. А тем временем
Китай переживает самый сложный период в истории, там
становится все опаснее. Повзрослевшая Лидия мечтает уехать из
этой жестокой страны, где не действуют цивилизованные законы.
Но как? Когда у тебя нет ни денег, ни документов? Однако
случайное знакомство с китайским юношей полностью меняет ее
представление о Китае. Лидия понимает, что как бы ни
сложилась жизнь, ее сердце теперь навсегда останется в этой
непостижимой и загадочной стране... - Ориг. назв.: The Russian
Concubine.
ISBN 9785486031762.
Angļu romāni.

