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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
DATORTEHNIKA
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ŽURNĀLISTIKA
070

Anne, Koteswara Rao. Acoustic Modeling for Emotion Recognition /
Koteswara Rao Anne, Swarna Kuchibhotla, Hima Deepthi
Vankayalapati. - Heidelberg : Springer, 2015. - vii, 66 pages :
illustrations, diagrams. - (Springer Briefs). (Springer Briefs in
Electrical and Computer Engineering ; Speech Technology).
Contents: Introduction ; Emotion Recognition using Prosodic
features ; Emotion Recognition using Spectral features ; Emotional
Speech Corpora ; Classification Models ; Comparative Analysis of
Classifiers in emotion recognition ; Summary and Conclusions.
ISBN 9783319155296.
Mašīnu redze. Emocijas - Matemātiskie modeļi. Skaņa. Skaņas
apstrāde ar datoru.
Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sastādītāja Lilita
Vīksna ; mākslinieces Sarmīte Māliņa, Dace Eglīte ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; foto Inese Vaidere. - Rīga : Jumava,
2017. - 271 lpp. + fotogrāfijas. - Vaiders — šis uzvārds ir kā zīmols
vai neapšaubāmas kvalitātes firmas zīme, kas neprasa kādus papildu
paskaidrojumus un arī neliek uzdot jautājumus. Vaiders — tas ir
erudīts, godavīrs un aristokrāts, azarts, smaids, ķecerīgi tosti,
humors un jokošanās. A klases vecis, asprātīgs, ķircinošs un arī
nedaudz provokatīvs savā būtībā. Vienvārdsakot — kārtīgs latvietis ar
latgalisku dzīves krampi. Un vienkārši lielisks cilvēks. Nekad remdens
vai patosīgi piepacelts. Vaiders — uzvārds, kas Latvijas sporta
žurnālistikas vēsturē zelta burtiem ierakstīts.
ISBN 9789934201417.
Sporta žurnālistika - Latvija. Sporta žurnālisti - Latvija.
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133

Akimovs, Boriss. Koriģējošā hiromantija : uzzīmē savu likteni /
Boriss Akimovs ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; Lienes
Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas
Ekoloģiskās izglītības apgāds Vieda, 2017. - Rīga : Latvijas
Ekoloģiskās izglītības apgāds Vieda, [2017]. - [Rēzekne] : Latgales
druka. , ©2017. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. Oriģinālnosaukums: .
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ISBN 9789934562075.
Hiromantija.
Ņūtons, Maikls. Dvēseļu liktenis : dzīve starp dzīvēm, jauni
pētījumi / Maikls Ņūtons ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Apermane
; Jēkaba Samsona vāka dizains. - Rīga : A&A VISION, 2017. - 498
lpp. : zīmējumi. - Grāmata ir apjomīga, pilna pārsteidzošām
intervijām un aizraujošiem stāstījumiem no pirmavotiem. Ar garīgā
hipnoterapeita dr. Ņūtona palīdzību 67 cilvēki atceras savu dzīvi starp
dzīvēm. Grāmata balstīta stereotipus satricinošā aizkapa dzīves
pētījumā un domāta gan tiem, kas tikko sākuši iepazīties ar aizkapa
dzīves piemēru izpēti, gan arī tiem, kas jau izlasījuši dr. Ņūtona pirmo
- ļoti pieprasīto - grāmatu ''Dvēseļu ceļojums''. - Oriģinālnosaukums:
Destiny Of Souls: New Case Studies Of Live Between Lives.
Saturs: 1. nodaļa. GARA PASAULE. 2. nodaļa. NĀVE, SKUMJAS
UN MIERINĀJUMS. 3. nodaļa. ZEMES GARI. 4. nodaļa.GARĪGĀS
ENERĢIJAS ATJAUNOŠANA. 5. nodaļa. DVĒSEĻU GRUPU SISTĒMAS.
6. nodaļa. VECAJO PADOME. 7. nodaļa. KOPIENAS DINAMIKA. 8.
nodaļa. DVĒSELE ATTĪSTĪBĀ. 9.nodaļa. LIKTEŅAPLIS. 10.nodaļa.
MŪSU GARĪGAIS CEĻŠ.
ISBN 9789934864728.
Spirituālisms. Dvēsele. Nāve - Dažādi fakti. Reinkarnācija Gadījumu izpēte.
Eimens, Daniels G. Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā
programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un
pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Līvija
Vulfa ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga :
Lietusdārzs, 2017. - 348 lpp. : ilustrācijas. - Grāmatas autors pirmais
identificējis vairākus uzmanības deficīta sindroma tipus un katram no
tiem izstrādājis detalizētu diagnosticēšanas un ārstēšanas
programmu. - Oriģinālnosaukums: Healing Add.
Saturs: 1. daļa. UDS bez maskas. 2. daļa. Seši UDS tipi. 3.
daļa. Eimena klīnikas UDS smadzeņu darbības uzlabošanas
programma. 4.daļa. Dzīves kvalitātes veicināšana UDS pacientiem.
ISBN 9789984869971.
Bērni ar uzmanības deficīta sindromu. Uzvedības traucējumi,
bērnu. Uzmanības deficīta sindroms, pieaugušo. Uzmanības deficīta
un hiperaktivitātes sindroms.
Putniņš, Aldis L., 1951-. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu
vārdnīca = English-Latvian dictionary of psychology terms / Aldis L.
Putniņš, Malgožata Raščevska ; zinātniskie recenzenti: Anita Pipere,
Artūrs Kroplijs, Evija Strika ; zinātniskie redaktori: Sandra Sebre,
Māris Baltiņš ; maketu un vāku dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - (Rēzekne : Latgales druka). ,
2016. - 206 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 206. lpp. . - Psiholoģijā
lietoto latviešu valodas vārdu un terminu alfabētiskais rādītājs: 145.205. lpp. - Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīcā iekļauti
aptuveni 4400 terminu. Pamatā ir termini, kas ievietoti 1984. gadā
Austrālijā izdotajā Angļu-latvju psicholoģijas vārdnīcā, un termini no
vairākiem citiem Latvijā jau lietotiem avotiem. Iekļauto terminu
tulkojumi vairākos gadījumos ir pārskatīti, papildināti vai pat mainīti.
Vārdnīcā iekļauti arī citi biežāk lietoti vairāku psiholoģijas nozaru
(kognitīvās, attīstības, personības, sociālās, klīniskās psiholoģijas,
psihometrijas, pētniecības metodoloģijas un statistikas) mācību
literatūras termini. Sastādītāju galvenais nolūks nebija aptvert visus
iespējamos terminus vai radīt jaunus, bet apkopot praksē biežāk
lietotos, kas parādās kā terminu kodols dažādu autoru publikācijās
Latvijā un interneta resursos latviešu valodā.
Saturā: Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca.
ISBN 9789934181399.
Psiholoģija. Angļu valoda - Glosāriji, vārdnīcas utt - Terminu
vārdnīcas.
Terminu vārdnīcas - Latviešu valoda.
Vidnere, Māra. Etnopsiholoģija : etniskais cilvēkā un sabiedrībā /
Māra Vidnere ; redaktore Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Arta
Muceniece. - Rīga : RaKa, 2011 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 301
lpp. : sh., tab. ; 23 cm. - Bibliogr.: 286.-298. lpp. - M. Vidneres
grāmatā ir skaidrota etnopsiholoģijas būtība, tās teorijas, pētījumu
metodes un metodoloģija. Autore analizē arī intrakultūru būtību,
dzimumu kultūru, identitāti un etnisko identitāti. Grāmata sniedz
metodoloģisku atbalstu etnisko un starpnacionālo faktoru izpētē un
attīstībā un izmantojama pedagogiem, psihologiem un citiem
konsultantiem darbā un vadībā dažādu starpetnisku problēmu
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apzināšanā.
ISBN 9789984461946.
Etnopsiholoģija. Stereotipi (sociālā psiholoģija). Etniskums.
Etniskās attiecības.
Dunne, Linnea. LAGOM : the Swedish Art of Balanced Living /
Linnea Dunne. - London : Gaia, 2017. - London : Gaia, 2017. , 2017.
- 160 с. : ilustrācijas. - Index: 158.-160. p. - By living lagom you
can: Live a happier and more balanced life Reduce your
environmental impact Improve your work-life balance Free your
home from clutter Enjoy good food the Swedish way Grow your own
and learn to forage Cherish the relationships with those you love. "Not too little, not too much, just right" -- uz pēdējā vāka.
Contents: Living Lagom: work-life balance ; Eating Lagom:
food, drink & fika ; Styling Lagom: design, fashion & interiors ;
Feeling Lagom: health & wellbeing ; Socializing Lagom: friends, clubs
& neighbours ; Lagom for the Planet: the environment & sustainable
living ; Lagom for Life: an honest approach to happiness.
ISBN 9781856753746.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Laime.
Dzīvesveids un paražas. Labklājība. Zviedri - Sociālā dzīve un
paražas.
Карлсон, Элизабет. Лагом : шведские секреты счастливой
жизни / Элизабет Карлсон ; пер. с англ. Ю.Змеевой. - Москва :
"Э", 2017. - Москва : "Э", 2017. , 2017. - 207, [1] с. : ил. - (Хюгге.
Уютные книги о счастье). - Источники: с. 197-[198]. . Предметный указатель: с. 200-[201]. - Лагом – это шведская
философия жизни, ключ к счастью по-шведски. Благодаря лагом
Швеция регулярно попадает на верхнюю строчку рейтинга самых
счастливых стран. Это философия умеренности, баланса между
работой и отдыхом, пользой и удовольствием, скромностью и
яркостью. Чтобы жить в стиле "лагом", нужно перестать загружать
свою жизнь ненужными предметами и лишними делами. Читайте
книгу, и вы узнаете: В чем секрет удовлетворенности жизнью?
Почему не работает «позитивная психология»? Как найти баланс
между работой и личной жизнью? Как соприкоснуться с природой,
живя в городе?. - 16+. - Oriģinālnosaukums: The Lagom Life: A
Swedish way of living. - "Равновесие. Гармония. Красота.
Достаток". -- на обложке.
Содержание: Лагом - что это значит? ; Лагом и счастье ;
Лагом и свободное время ; Лагом и еда ; Лагом и дом ; Лагом и
здоровье ; Лагом и окружающий мир ; Лагом и душа.
ISBN 9785040887217.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Dzīves veidošana. Laime.
Dzīvesveids un paražas. Labklājība. Zviedri - Sociālā dzīve un
paražas.
Lindsejs, Džefs. Eiropas psihologu ētika / Džefs Lindsejs, Kaspers
Kune, Haldors Ēvreide, Fredijs Langs ; latviešu izdevuma zinātniskā
redaktore un konsultante Irina Simoņenkova. - Rīga : Simir, 2017. [Rīga] : Simir, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 255 lpp. ;
22 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[235.] lpp. un zemsvītras
piezīmēs.Oriģinālnosaukums. Ethics for European Psychologists. Ziņas par autoriem: 6.-[7.] lpp.
ISBN 9789934191145.
Profesionālā ētika. Psiholoģija - Morālie un ētiskie aspekti.
Psihologi - Eiropa - Profesionālā ētika.
Eiropa.
Bibliogrāfijas.
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Brynjolfsson, Erik. The Second Machine Age : work, progress, and
prosperity in a time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson,
Andrew Mcafee. - First Edition. - New York : W.W. Norton &
Company, 2016. - New York : W.W. Norton & Company, 2016. ,
2016. - 306, [8] p. - Index: [295].-306. p. - A fundamentally
optimistic book, The Second Machine Age alters how we think about
issues of technological, societal, and economic progress.

Contents: The Big Stories ; The Skills of the New Machines:
Tehnology Races Ahead : Moore's Law and the Second Half of the
Chessboard ; The Digitization of just about everything ; Innovation:
Declining or Recombining? ; Artificial and Hyman Intelligence in the
second Machine Age ; Computing Bounty ; Beyind GDP ; The Spread
; The Biggest Winners: Stars and Superstars ; Implications of the
Bounty and the Spears ; Learning to Race With Machines:
Recommendations for Individuals ; Policy recommendations ; LongTerm Recommendations ; Technology and the Future.
ISBN 9780393350647.
Informācijas tehnoloģija - Ekonomiskie aspekti. Ekonomiskā
attīstība - Tehnoloģiskās inovācijas. Zinātne un civilizācija - Sociālie
aspekti. Sociālā stratifikācija.

SOCIOLOĢIJA
316(474.3)

316(474.3)

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016 : Dzīves
meistarība un informācijpratība / galvenā redaktore, ievada
autore Baiba Holma ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. Anda Laķe,
Mg.sc.soc. Uldis Zariņš ; latviešu valodas literārā redaktore Ruta
Puriņa ; vāka dizainu veidojis Agris Dzilna ; iekšlapu dizainu veidojusi
Andra Liepiņa ; Latvijas administratīvā iedalījuma karti veidojis Jānis
Krūmiņš ; Latvijas Universitāte. LU Sociālo un politisko pētījumu
institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. - 151, [1] lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. - (2015/2016). Bibliogrāfija: 144.-[152.] lpp. - Autori: Baiba Holma, Līga Rasnača,
Kristīne Vībane, Jurijs Ņikišins, Vladimirs Meņšikovs, Līva Jankaite,
Viola Korpa, Ilze Mileiko, Visvaldis Valtenbergs, Jānis Buholcs, Anete
Vingre, Jānis Daugavietis, Anna Leiškalne, Vita Zelče, Laura Ardava,
Daina Pakalna, Nauris Grass. . - "Uz vāka attēlots Latvijas Nacionālās
bibliotēkas "Tautas grāmatu plaukts", fotogrāfijas autors Jānis Buls"-Titullapas 2. pusē.
Saturs: Pamatfakti par Latviju, 2015 ; Ievads ; Kā protam
rūpēties par veselību? Kā kļūt meistarīgākiem? ; Informācijpratība un
dzīves meistarība finanšu un iepirkšanās jomā ; Ģimeņpratība – starp
publisko un privāto sfēru ; Informācijpratība un dzīves meistarība
politikā un valsts pārvaldē ; Kultūrpratības pašnovērtējums un
sabiedrības nevienlīdzība. Kultūrpratības jēdziens ; Medijpratība. Vai
Latvijas ilgtspējīgas attīstības kods postpatiesības laikmetā? ; Vai
informācijpratīgie un informētie ir arī dzīves meistarīgie?.
ISBN 9789934182402.
Dzīves prasmes - Latvija. Informācijpratība - Latvija. Veselības
pratība - Latvija. Sociālās iemaņas - Latvija. Ģimenes - Latvija.
Vecāku funkcijas veikšana - Latvija. Kultūrpratība - Latvija. Kultūras
kompetence - Latvija. Medijpratība - Latvija. Sociālās aptaujas Latvija.
Latvija - Sociālais stāvoklis.
Latvia. Human Development Report 2015/2016 : Masterity of Life
and Information Literacy / editor Baiba Holma ; scientific reviewers:
Dr.sc.soc. Anda Laķe, Mg.sc.soc. Uldis Zariņš ; translator Andra
Damberga ; cover and interios design, layot Andra Liepiņa ;
administrative division map of Latvia by Jānis Krūmiņš ; Latvijas
Universitāte. LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. - Rīga :
Latvijas Universitāte, 2017. - 151, [1] pages : diagrams, illustrations,
map, tables ; 30 cm. - (2015/2016). - Bibliogrāfija: 144.-[152.] lpp. Autori: Baiba Holma, Līga Rasnača, Kristīne Vībane, Jurijs Ņikišins,
Vladimirs Meņšikovs, Līva Jankaite, Viola Korpa, Ilze Mileiko, Visvaldis
Valtenbergs, Jānis Buholcs, Anete Vingre, Jānis Daugavietis, Anna
Leiškalne, Vita Zelče, Laura Ardava, Daina Pakalna, Nauris Grass. . "Uz vāka attēlots Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Tautas grāmatu
plaukts", fotogrāfijas autors Jānis Buls"--Titullapas 2. pusē.
Contents: Basic facts about Latvia, 2015 ; How proficiently do
we take care of our health? How to become more skilful? ;
Information literacy and mastery of life in the sphere of finance and
shopping ; Family literacy – between public and private sphere ;
Information literacy and mastery of life in politics and public
administration ; Self-assessment of cultural literacy and inequality in
the society ; Media literacy. A code for sustainable development of
Latvia in the age of post-truth? ; Are the information literate and the
well-informed also well-versed in the mastery of life.
ISBN 9789934182419.
Dzīves prasmes - Latvija. Informācijpratība - Latvija. Veselības
pratība - Latvija. Sociālās iemaņas - Latvija. Ģimenes - Latvija.
Vecāku funkcijas veikšana - Latvija. Kultūrpratība - Latvija. Kultūras
kompetence - Latvija. Medijpratība - Latvija. Sociālās aptaujas.

POLITIKA
321

Snaiders, Timotijs. Par tirāniju : divdesmitā gadsimta divdesmit
mācības / Timotijs Snaiders ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Lešinska ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; Ivara Vimbas vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Apgāds Jumava, 2017. - Rīga
: Jumava, [2017]. , ©2017. - 76, [3] lpp. ; 21 cm. - Vēsturisks,
politisks autora skatījums vedot lasītāju cauri kariem un atšķirīgajiem
politiskajiem režīmiem, sniedzot 20. gadsimta 20 mācības, vai cilvēks
kaut ko no vēstures ir mācījies un ko tieši. Kad politiskā kārtība šķiet
apdraudēta, mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs varam mācīties no savas
pieredzes, lai izvairītos no tirānijas uzbrukuma. - Oriģinālnosaukums:
On Tyranny.
ISBN 9789934201363.
Politikas socioloģija. Despotisms - Eiropa - Vēsture. Politiskā
ētika. Politiskā kultūra.
Eiropa - Vēsture - 20 gs - Vēsture.

EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
Backhouse, Roger E. The History of Economics : a course for
330

330

TŪRISMA BIZNESS
338.482

students and teachers / Roger E. Backhouse and Keith Tribe. Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing, 2018. - xii, 386 p.
Contents: Introduction ; 1. Commerce, wealth and power: the
disputed foundations of the strength of a nation ; 2. Natural order,
physiocracy and reform ; 3. Adam Smith I: outline of a project ; 4.
Adam Smith II: the two texts ; 5. The political economy of Malthus
and Ricardo ; 6. Political economy in continental Europe and the
United States ; 7. Political economy, philosophic radicalism and John
Stuart Mill ; 8. Popular political economy: List, Carey, Bastiat and
George ; 9. Radical political economy: Marx and his sources ; 10.
Marginalism and subjectivism: Jevons and Edgeworth ; 11. From
political economy to economics ; 12. Alfred Marshall’s project ; 13.
Microeconomics after Marshall ; 14. Monetary economics ; 15. The
rise of mathematical economics, 1930-60 ; 16. Robbins’s Essay and
the definition of economics ; 17. John Maynard Keynes ; 18.
Quantitative economics ; 19. The Keynesian revolution ; 20. Modern
macroeconomics ; 21. Inflation and the Phillips curve ; 22. Popular
economics ; 23. Economics and policy ; 24. Ideology and place.
ISBN 9781911116707.
Ekonomika. Keinsa ekonomikas teorija. Makroekonomika.
Böhm, Volker. Macroeconomic Theory / Volker Bohm. - New York,
NY : Springer Berlin Heidelberg, 2017. - xvii, 423 pages :
illustrations, diagrams, figures. - (Springer Texts in Business and
Economics).
Contents: Introduction ; Microeconomic Foundations ; Models of
Monetary Equilibrium ; Dynamics of Monetary Equilibrium Models ;
Fiscal Policy and the Dynamics of Monetary Equilibrium ;The
Keynesian Model with Money ; Dynamics in Disequilibrium Endogenous Business Cycles ; Disequilibrium Dynamics with Random
Perturbations ; Dynamical Systems in Discrete Time ; Proofs and
Further Results.
ISBN 9783319601489 (alk. paper).
Makroekonomika. Keinsa ekonomikas teorija. Fiskālā politika.
Baggio, Rodolfo. Quantitative Methods in Tourism : a handbook /
Rodolfo Baggio and Jane Klobas. - Second edition. - Bristol, UK :
Channel View Publications ; Blue Ridge Summit, PA, USA, 2017. - xx,
252 pages. - (Aspects of tourism : 79). - Includes bibliographical
references and index. - In this revised second edition, the authors
offer a presentation of quantitative research methods for tourism
researchers. This accessible and rigorous guide covers common
issues in statistical analysis of data and the most widely-used
techniques as well as several newer and less common approaches to
data analysis.
Contents: Foreword ; Introduction to the Second Edition ;
Introduction ; Part I - The Analysis of Data ; Chapter 1 - The Nature
of Data in Tourism ; Chapter 2 - Testing Hypotheses and Comparing
Samples ; Chapter 3 - Data Reduction ; Chapter 4 - Model Building ;
Chapter 5 - Time Dependent Phenomena and Forecasting ; Part II Numerical Methods ; Chapter 6 - Maximum Likelihood Estimation ;
Chapter 7 - Monte Carlo Methods ; Chapter 8 - Big Data ; Chapter 9 Simulations and Agent-Based Modelling ; Appendix: Software
Programs.
ISBN 9781845416188 (pbk : alk. paper).
Tūrisms. Tūrisms - Statistika.

338.481

TIESĪBU ZINĀTNES
341.1

347

342.7

Bitterle, Stefan. Nostalgic Journeys = Zeitreisen = L'âge d'or du
voyage / Stefan Bitterle. - Kempen : teNeues, 2017. - Kempen :
teNeues, 2017. , 2017. - 253, [3] p. - Relax by the ocean or head to
the mountains? This vacation planning debate-starter is actually a
fairly recent invention. To people of an earlier era, both options
seemed unappealing and nearly impossible to visit. It wasn't until
railroads came along that remote areas became accessible, making
travel agency founder, Thomas Cook, the inventor of modern tourism
as well. Fishing villages turned into swanky beach resorts, out-of-theway mountain hamlets became hot destinations for hikers and skiers,
and humble inns blossomed into grand hotels. Nostalgic Journeys
takes you on an unforgettable trip through the last two centuries;
ride the Orient Express to the Middle East, cross the Atlantic on an
enormous steamship, follow Route 66 through the USA, or break
through the sound barrier on the Concorde. Paging through this
volume will remind you that traveling was and can be more than just
sitting in traffic or enduring security checks. Travel can also be a
stylish and sometimes adventurous way to experience the world and
return home forever changed by exotic sights and sounds. Bon
voyage!. - Teksts paralēli angļu, vācu un franču valodā.
Contents: INTRODUCTION: From the Grand Tour to Tourism ;
DRAWN TO THE SEA: Spas and Seaside Resorts ; FULL STEAM
AHEAD: Railroads and Luxury Trains ; THE CALL OF THE
MOUNTAINS: Hiking and Winter Sports ; NEW PALACES: Grand
Hotels ; ON THE HIGH SEAS: Giant Ocean Liners ; ON THE ROAD:
Auto Tourism ; ABOVE THE CLOUDS: Airlines.
ISBN 9783832769000. . - ISBN 9783832769017. . - ISBN
9783832769024.
Tūrisms - Vēsture. Ceļojumi ar vilcienu - Vēsture. Ceļojumi ar
automašīnu - Vēsture. Ceļojumi ar lidmašīnu - Vēsture. Jūras
ceļojumi - Vēsture. Ceļojumi - Vēsture.
Eiropas Savienības tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs Christoph
Schewe (Kristofa Ševes) ... [u.c.] zinātniskajā redakcijā ; juridiskās
terminoloģijas latviešu valodā redaktors Kaspars Gailītis ;
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
2016. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2016. - 639, [1] lpp. : tabulas
; 23 cm. - Jēdzienu alfabētiskais rādītājs: [571].-584. lpp. . Izmantoto avotu saraksts: [585].-639. lpp. - Latvijai kā mazai
Eiropas Savienības dalībvalstij ar ierobežotiem resursiem ir liels
izaicinājums kvalitatīvi izpildīt Eiropas Savienības noteikumus. Tas
prasa nemitīgi izglītot valsts ierēdņus Eiropas Savienības tiesību
jautājumos. Taču līdz šim lasītājiem nav bijis iespējams latviešu
valodā apgūt tādas Eiropas Savienības tiesības, kādas tās ir kopš
Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009.gada decembrī. Tāpēc
vispirms 2014.gadā klajā tika laista Tiesu namu aģentūras izdotā
grāmata “Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”.
Tagad jaunā grāmata faktiski ir šīs minētās grāmatas turpinājums. 1. daļa. Institucionālās tiesības -- 2. daļa. Materiālās tiesības.
II daļa. Materiālās tiesības.
Saturā: 1.SADAĻA. Eiropas Savienības materiālo tiesību pamati:
pamattiesības, Eiropas Savienības pilsonība un diskriminācijas
aizliegums pilsonības dēļ ; 2.SADAĻA. Eiropas Savienības iekšējā
tirgus tiesības un ekonomikas un monetārā savienība ; 3.SADAĻA.
Eiropas Savienība kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpa ;
4.SADAĻA. Eiropas Savienības ārējā darbība ; 5.SADAĻA. Citas
Eiropas Savienības tiesību un politikas nozares.
ISBN 9789934508301.
Tiesības - Eiropas Savienības valstis.
Eiropa. Eiropa - Politika un pārvalde.
Eiropas Savienības tiesību akti pārrobežu civillietās : konsolidētie
teksti / sastādījusi, rādītājus izveidojusi un priekšvārdu sarakstījusi
Baiba Rudevska ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; grafiskais
dizains: Santa Tulpe. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015 (Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija). - 607 lpp. : tabulas, veidlapas ; 24 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
ISBN 9789934508233.
Civiltiesības - Eiropas Savienības valstis.
Kēnigs, Matiass. Cilvēktiesības / Matiass Kēnigs ; no vācu valodas
tulkojusi Dace Plīkša ; juridiskā redaktore Anita Kovaļevska ;
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2010 (Poligrāfists). - 133 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. Bibliogrāfija: [123].-133. lpp. un norādes parindēs. -
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Oriģinālnosaukums: Menschenrechte.
ISBN 9789984790688.
Starptautiskās cilvēktiesības.
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII
nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais
noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 511 lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 466.-495. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Par autoriem:
9.-12. lpp.
ISBN 9789934508332.
Krimināltiesības - Latvija.
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV
nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; ar Ulda
Krastiņa priekšvārdu ; mākslinieciskais noformējums: Marina
Selunska ; rādītājs: Signe Terihova. - Rīga : Tiesu namu aģentūra,
©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 830 lpp. : portreti, tabulas ;
23 cm. - Bibliogrāfija: 662.-696. lpp. - Krimināllikuma jēdzienu
alfabētiskais rādītājs: 759.-830. lpp. . - Ziņas par autoriem: 15.-19.
lpp.
ISBN 9789934508370.
Krimināltiesības.
Vasariņš, Normunds. Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības
Tiesā : tiešās prasības / N. Vasariņš, U. Krastiņš ; mākslinieciskais
noformējums: Marina Selunska. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 173 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. Bibliogrāfija: [123.]-145. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmata
papildina latviešu valodā pieejamo informācijas klāstu par ES
tiesībām, sniedz lasītājiem iespēju iepazīties ar dažādiem
konkurējošiem viedokļiem ES jautājumos. Autori ir centušies nevis
aptvert ES tiesību sistēmu kopumā, bet gan padziļināti ielūkoties
noteiktā jomā: kā ES Tiesā notiek ES izdoto aktu apstrīdēšana.
ISBN 9789934508264.
Akti (tiesības) - Eiropas Savienības valstis. Prasība un
pretprasība - Eiropas Savienības valstis
Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība :
valsts pārvalde, bizness, jurisprudence : rakstu krājums / autoru
kolektīvs Ringolda Baloža vadībā ; autori: Indra Aužele, Kaspars
Balodis, Gatis Bārdiņš, Sandis Bērtaitis, Jautrīte Briede, Jānis Kārkliņš
; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārda autore Anita
Rodiņa ; ievada autori: Ringolds Balodis, Edvīns Danovskis ;
grafiskais dizains: Marina Selunska ; Tiesību zinātņu pētniecības
institūts, anotāciju tulkojumi angļu valodā. - Rīga : Tiesu namu
aģentūra, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).). - 415 lpp. : ilustrācija ; 22
cm. - Bibliogrāfija: [355.]-379. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts
latviešu valodā, anotācijas angļu valodā. - "Grāmatas pamatā
konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās
drošības principu ievērošanā"--Ievada 10. lpp. . - "Grāmatas pamatā
konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās
drošības principu ievērošanā""--Ievada 10. lpp.
Autori: Māris Ķirsons, Egils Levits, Solvita Olsena, Māris Onževs,
Martins Osis, Guna Paidere, Dace Pelēkā, Daiga Rezevska, Ronalds
Rožkalns, Kristīne Strada-Rozenberga, Dace Šulmane, Baiba Vītoliņa,
Ineta Ziemele.
ISBN 9789934508479.
Juridiskā skaidrība - Latvija. Juridiskā skaidrība - Eiropas
Savienības valstis. Valsts pārvalde. Uzņēmējdarbība. Tiesību zinātne.

IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANA
Bikova, Anna. Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "ideālu mammu" /
37.018

Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga :
Avots, 2017 (Latgales druka, SIA). - Rīga : Avots, 2017. - Rēzekne :
Latgales druka, SIA. , 2017. - 269, [3] lpp. : ilustrācijas. - Šī ir
gudra, labestīga grāmata par to, kā kļūt par labu mammu, kas savam
bērnam iemāca dzīvē būt patstāvīgam. Autore aicina padomāt,
saskatīt analoģijas un pievērst uzmanību agrākiem notikumiem un
iespējām atteikties no dažādām iepriekš pieņemtām likumībām.
Grāmata palīdzēs cilvēkiem, kuri cieš no vecāku perfekcionisma,
atbrīvoties no uzmācīgās vainas sajūtas, kas neveicina harmoniskas
attiecības ar bērniem. - Oriģinālnosaukums: Самостоятельный
ребенок, или Как стать "ленивой мамой". - "Anna Bikova populāras tīmekļa vietnes autore" -- uz pirmā vāka. . - "Metode, kas
teicami darbojas" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Kāpēc esmu "Ideāla (slinka) mamma"? ; Vienkāršas
iemaņas ; Patstāvība kā rakstura iezīme.
ISBN 9789934534614.

Kriumane, Laimrota. Mūzikas pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā / Laimrota Kriumane, Laima Mūrniece,
Inese Žune ; recenzentes: Dr. art. Ilma Grauzdiņa, Dr. paed. Rūta
Girdzijauskiene ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; grāmatā
izmantoti fotoattēli no Gunāra Bernharda un personīgajiem arhīviem ;
grafiskais dizains Arta Muceniece. - Rīga : Izdevniecība Raka, 2017
(Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - Rīga : RaKa, [2017]. , ©2017. 202 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm. Bibliogrāfija: 191.-192. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Monogrāfija
atklāj gan augstākās izglītības iestādes izveides vēsturi, gan mūzikas
skolotāja un mūzikas pedagoga profesijas apguves un pilnveides
ceļus tajā. Grāmatā plaši analizēts visu līmeņu studiju process,
akcentējot atziņu, ka Latvijas vispārējās un profesionālās, kā arī
interešu izglītības iestādes tikušas un tiek nodrošinātas ar vispusīgi
izglītotiem skolotājiem, kuri ir spējīgi veikt pedagoģisko, zinātnisko,
metodisko, māksliniecisko un organizatorisko darbību to
mijattiecībās. Grāmatai pievienoti augstskolas mācībspēku un
absolventu saraksti. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789984463674.
Mūzika - Latvija - Apmācība. Mūzikas skolotāji - Latvija Izglītība (augstskola) - Rīga.
Sustainability Assessment Tools in Higher Education
Institutions : mapping trends and good practices around the
world / editors Sandra Caeiro, Walter Leal Filho, Charbel Jabbour,
Ulisses M. Azeiteiro. - New York : Springer, 2013. - ix, 432 p. :
illustrations, diagrams. - As the curricula of higher education
institutions around the world are infused with the concept of
sustainability, this major contribution to the debate on good practice
details a range of assessment tools for evaluating how `green' these
institutions really are.
ISBN 9783319377391.
Izglītība, augstākā. Izglītības novērtējums.
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5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
BOTĀNIKA
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Hodžs, Džefs. Botānika dārzkopjiem : dārzkopības māksla un
zinātne : apskats un skaidrojumi / Džefs Hodžs ; no angļu valodas
tulkojusi Ilze Žola ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2014. - 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 220.
lpp. . - Noderīgas interneta vietnes: 220. lpp. . - Rādītājs: 221.-224.
lpp. - Praktiskas ievirzes grāmata, kura palīdzēs dārzkopjiem izprast,
kā augi aug, kas tos ietekmē un kā sasniegt labākus rezultātus to
audzēšanā. Šī grāmata dārzkopjiem pavērs durvis uz botāniskās
informācijas bagātību glabātavu, lai viņu dārzi kļūtu zaļāki un
krāšņāki. Īpašos atvērumos stāstīts par izciliem zinātniekiem, augu
vācējiem un ilustratoriem, kuri ir devuši lielu ieguldījumu botānikas
attīstībā. - Oriģinālnosaukums: Botany for Gardeners.
Saturā: Īsa botānikas vēsture. Augu valsts. Augšana, forma,
funkcijas. Iekšējās norises. Vairošanās. Dzīves sākums. Ārējie faktori.
Augu apgriešana un veidošana. Botānika un sajūtas. Kaitēkļi, slimības
un neparazitāri traucējumi. Botāniķi un augu attēlu autori.
ISBN 9789934049378.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
BIOTEHNOLOĢIJAS
60

Biotehonomika : mācību grāmata / Dagnijas Blumbergas redakcija ;
Dagnija Blumberga ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti: Ivars
Veidenbergs, Valdis Vītoliņš ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ;
redaktore Inga Ivanova. - 2. izdevums. - Rīga : RTU Izdevniecība,
2016. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2016. , 2016. - 338 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
315.-333. lpp. - Mācību grāmatā "Biotehonomika" sniegts ieskats
bioresursu pilnvērtīgas izmantošanas iespējās, lai, balstoties uz
ilgtspējīgas attīstības principiem, iegūtu produktus ar augstu
pievienoto vērtību. Grāmatā aplūkotas bioresursu, biotehnoloģiju un

bioproduktu mijiedarbība. Grāmata ir kā ceļvedis uzņēmējdarbības
attīstīšanai, lai aizstātu importētos fosilos resursus ar atjaunojamiem
bioresursiem un uzsāktu ekonomiski pamatotu, videi un klimatam
draudzīgu inovatīvu produktu ražošanu.
Saturā: 1. Definīcijas un pamatjēdzieni ; 2. Bioresursi ; 3.
Bioresursu pārstrādes tehnoloģiskie aspekti ; 4. Klimata pārmaiņas ;
5. Klimata adaptācija ; 6. Klimata tehnoloģijas ; 7. Bioresursu
izmantošanas vides aspekti ; 8. Bioresursu izmantošanas
ekonomiskie aspekti ; 9. Bioresursu izmantošanas socioekonomiskie
aspekti ; 10. Biotehonomikas attīstības likumdošanas aspekti.
ISBN 9789934107894.
Biotehnoloģijas nozares - Ekonomiskie aspekti - Mācību līdzekļi.
Dabas resursi - Menedžments - Mācību līdzekļi. Dabīgo produktu
ražošana - Menedžments - Mācību līdzekļi. Biomasas enerģētika Mācību līdzekļi. Vides tehnoloģija - Mācību līdzekļi. Ilgtspējīga
attīstība - Mācību līdzekļi.
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Sluckis, Leonīds. Balstaudi un locītava - bioķīmija un funkcijas /
Leonīds Sluckis ; zinātniskā redaktore Anita Ozoliņa ; vāka dizains
Ieva Tiltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006 (Valmieras
tipogrāfija Lapa).). - 431 lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.:
[385.]-426. lpp. - L. Slucka grāmatā liela uzmanība pievērsta
saistaudu komponentu mehāniskajai nozīmei, formulēts uzskats par
saistaudiem kā regulējamām mehanobioķīmiskām konstrukcijām. Tā
veltīta balstaudu, sinovālās membrānas, sinovija bioķīmijai,
molekulārbioloģijai un funkcijai normā un patoloģijā. Apkopoti
jaunākie literatūras materiāli šajā jomā, kā arī autora un viņa
līdzstrādnieku iegūtie dati. Grāmata adresēta bioķīmiķiem,
traumatologiem ortopēdiem, artrologiem.
ISBN 9984783359 (ies.).
Kauli - Fizioloģija. Klīniskā bioķīmija. Locītavas - Fizioloģija.
Mezenhīma. Saistaudi - Fizioloģija. Molekulārā bioloģija.
Tidriķe, Laura, 1974-. Dabas dziedinošais spēks iekšējam
līdzsvaram : Baha ziedu terapija : rokasgrāmata / Laura Tidriķe ;
fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Laura Tidriķe ; vāka dizains:
Matīss Zvaigzne ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu
enerģija, 2017 (Latgales druka). - Rīga : Ziedu enerģija, [2017]. Rēzekne : Latgales druka. , ©2017. - 127 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Bibliogrāfija: 122. lpp. - Baha ziedu terapija – visā pasaulē populāra
pašpalīdzības metode – palīdz izzināt un izprast sevi, piedāvājot
savvaļas augu ziedu esences, kas līdzsvaro mūsu būtību, dziedina
dzīves laikā gūtās sāpes, stiprina veselību, palīdz mainīties un īstenot
mērķus. Šajā rokasgrāmatā uzzināsiet, kādas emocijas, domas un
rīcība liecina, ka iekšējais līdzsvars ir zudis, ar ko riskējam, ja ļaujam
postošiem emocionāliem un prāta stāvokļiem (bailēm, greizsirdībai,
bezspēcībai, aizvainojumam, bezcerībai u.c.) ietekmēt mūsu dzīvi, kā
arī gūsiet atbildes uz galvenajiem jautājumiem par dziedinošo augu
izvēli, lietošanu un iedarbību.
ISBN 9789934803796.
Ziedi - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.
Naturopātija. Emocijas. Ziedi - Psihiskie aspekti.
Joseph, Christopher. Anatomy : a Complete Guide to the Human
Body, for Artists & Students / Christopher Joseph. - London : Ivy
Press, 2017. - London : Ivy Press, 2017. , 2017. - 320 p. :
ilustrācijas. - Glossary: 308.-313. p. . - Index: 314.-320. p. - Grays
Anatomy, that classic beloved of medical students for over 100 years,
is the fundamental work underlying Anatomy. But this is Grays with a
difference with all the fine engravings of the original, but
accompanied by fresher, more accessible text that explains in lay
terms exactly how the hip bone is connected to the thigh bone, and
all the other systems as well. - "Illustrated with the original drawings
from the classics Gray's Anatomy" -- uz pirmā vāka. . - "The Miracle
of the Human Body" -- uz pēdējā vāka. . - The book contains 350
detailed engravings many of them in colour and is an invaluable
guide for all students of anatomy, whether studying for medical or
artistic purposes. It is also an appealing sourcebook for artists looking
for inspiration from the exquisitely detailed engravings.
Contents: The Skeleton ; The Joints ; The Muscles ; The
Cardiovascular System ; The Lymphatic System ; The Nervous
System; The Sense Organs ; The Respiratory System ; The Digestive
System ; The Urinary System ; The Endocrine System ; The
Reproductive System.
ISBN 9781782401278.
Cilvēka anatomija. Medicīna un māksla. Plastiskā anatomija.

ELEKTROTEHNIKA
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Batteries for Sustainability : Selected Entires from the
Encyclopedia of Sustainability Science and Technology / editor
Ralph J. Brodd. - New York : Springer, 2013. - vi, 513 pages :
illustrations. - This collection of selected peer-reviewed papers from
Springer's Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
covers a wide range of battery types, materials and applications, and
includes a thorough assessment of their relative sustainability.
Contents: Batteries, Introduction / Raph J.Brodd. 2. Battery
Cathodes / Marca M. Doeff. 3. Battery Components, Active Materials
for / J. B. Goodenough. 4. Electrochemical Supercapacitors and
Hybrid Systems / Katsuhiko Naoi. 5. Lead Acid Battery Systems and
Technology for Sustainable Energy / Kathryn R. Bullock. 6.
Rechargeable Batteries, Separators for / Shriram Santhanagopalan
and Zhengming (john) Zhang. 7. Lithium Battery Electrolyte Stability
and Performance from Molecular Modeling and Simulations / Grant D.
Smith and Oleg Borodin. 8. Lithium-Ion Batteries, Electrochemical
Reactions in / Paul J. Sideris and Steve G. Greenbaum. 9. Lithium-Ion
Batteries, Safety / Brian Barnett, David Ofer, Suresh Sriramulu, and
Richard Stringfellow. 10. Lithium-Ion Battery Systems and
Technology / Zhengming (John) Zhang and Premanand Ramadass 11.
Medical Device Batteries / Michael J. Root. 12. Nanocarbons for
Supercapacitors / Francois Beguin and Encarnacion RaymundoPinero. 13. Nickel-Based Battery Systems / Ralph J. Brodd. 14.
Olivine Phosphate Cathode Materials, Reactivity and Reaction
Mechanisms / Atsuo Yamada. 15. Silicon-Based Anodes for Li-Ion
Batteries / Ji-Guang Zhang, Wei Wang, Jie Xiao, Wu Xu …[et.al.].
Index.
ISBN 9781489989772.
Akumulatori. Elektriskās baterijas.
Kim, Younghyun. Design and Management of Energy-Efficient
Hybrid Electrical Energy Storage Systems : design optimization and
implementation / Younghyun Kim, Naehyuck Chang. - New York :
Springer, 2014. - xii, 106 pages : illustrations, diagrams. - This book
covers system-level design optimization and implementation of hybrid
energy storage systems. Various energy storage techniques are
discussed, each with its own advantages and drawbacks, offering
viable, hybrid approaches to building a high performance, low cost
energy storage system.
Contents: Introduction ; Background and Related Work ; Hybrid
Electrical Energy Storage systems Design ; Architectures for Energy
Efficiency ; Joint Optimization with Power Sources ; Implementation
and Application ; Conclusions and Future Directions.
ISBN 9783319072807.
Hibrīdi elektriskie transportlīdzekļi. Enerģijas uzkrāšana.
Lobo, Rui F. M. Nanophysics for Energy Efficiency / Rui F. M. Lobo.
- New York, NY : Springer, 2015. - xvii, 73 pages : illustrations. (Springer Briefs). (Springer Briefs in Energy). - The coverage includes
current scanning probe techniques for electrical energy storage,
energy harvesting systems and local electrochemistry as well as
emerging techniques of relevance to diverse materials and devices,
including advanced scanning probes for nano fabrication and nano
tribology.
Contents: Local Probes in Energy Storage. Lab-on-a-Tip and
Critical Operation of Energy Devices. Aging Studies of electric Energy
Storage Devices by Scanning Probe Microscopy Techniques. Scanning
Probe Techniques in Energy Storage and Harvesting. Emergent Local
Probe Techniques. In Situ Local Probes. Scanning Probes in
Electrochemistry. Scanning Probes for Nanofabrication. Advanced
Scanning Probes and Nanotribology.
ISBN 9783319170060.
Nanozinātne. Enerģijas patēriņš.

ĒDIENA GATAVOŠANA. ĒDIENI
Moldvēra, Anete.
641.5

Kafijas grāmata / Anete Moldvēra ; no angļu
valodas tulkojusi Iveta Galēja ; tulkojuma redaktore Gunta Šustere. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 224 lpp. : ilustrācijas,
kartes ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Rādītājs: 219.-223.
lpp. - Ja gribat baudīt patiešām lielisku kafiju arī mājās, šī grāmata
būs ļoti noderīga. Tā atklās aizraujošo kafijas pasauli un palīdzēs
apgūt nepieciešamās prasmes. Grāmatā soli pa solim aprakstītas
kafijas gatavošanas metodes dažādās ierīcēs, doti praktiski padomi,
kā pupiņas pareizi grauzdēt un samalt. Varēsiet apgūt arī latte
mākslu kā īsts barista. Vairāk nekā 100 kafijas receptes no visas
pasaules. - Oriģinālnosaukums: Coffee Obsession. - Rādītājs: 219.-

223. lpp. . - "Šķirnes. Audzēšanas reģioni. Baristas zinības. Kafijas
receptes no visas pasaules"--Uz vāka.
ISBN 9789934072130.
Kafija. Kafijas dzērieni. Kafijas pagatavošana. Kafijas
pagatavošanas piederumi. Kafijas ražošana.
Uzziņu līdzekļi. Tematiskās kartes.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Lesausks, Vignats. Alise. Uzņēmējas stāsts / Vignats Lesausks &
658.8

658.8
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Inese Mūrniece ; ilustrācijas: Mareks Ruskuls ; redaktore Zane Ūsele.
- [Dzērumi, Ķekavas novads] : Homo Optimus, 2017. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. - 251, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šis ir
stāsts par Alisi Sondoru, topošo vokālisti, kas maina savu dzīves
ritējumu un iekāpj uzņēmējas kurpēs, lai cīnītos par mūzikas
instrumentu īres platformas ideju. Alise iepazīst citu pasauli, kur
nekas nav tā, kā izskatās, kur līdzās nākotnes vīzijai vienmēr pastāv
komandas veidošana, produkta pielāgošana, investīciju piesaiste un
naudas pelnīšana, kur lēmums uzņemties atbildību par savām idejām
pieprasa upurus privātajā dzīvē.
ISBN 9789934192234.
Uzņēmējdarbības menedžments. Tirgvedība - Menedžments.
Dokumentālā proza, latviešu.
Kimbell, Lucy. The Service Innovation Handbook : action-oriented
creative thinking toolkit for service organizations : templates, cases,
capabilities / Lucy Kimbell. - Amsterdam : BIS Publishers, 2016. Amsterdam : BIS Publishers, 2016. , 2016. - 240 p. - References:
233.-238. p. . - Index: 239.-240. p. - This is an action-oriented book
for managers and entrepreneurs who want new ways to tackle the
issues they face in terms of developing and delivering services. The
book focuses on service organizations, but has a broad interpretation
of what services are. This is because these days, even jet engines
and cars are bundled into services that create value by bringing
people and resources together in different ways. The central
argument is that managers and entrepreneurs designing service
offerings will benefit from using approaches and methods from design
and the arts.
Contents: Getting ready ; Contexts, strategies, value creation ;
Behaving and experiencing ; Exploring and analyzing ; Inspiring and
generating ; Prototyping and playing design games ; Understanding
impact ; Organizing for service innovation.
ISBN 9789063693534.
Tirgvedība.
Delgado, Joao M. P. Q. Hygrothermal Risk on Building Heritage : a
methodology for a risk map / Joao M. P. Q. Delgado, Ana Sofia
Guimaraes, Vasco Peixoto de Freitas. - New York, NY : Springer
Berlin Heidelberg, 2015. - xii, 60 pages : illustrations. - (Springer
Briefs). - This book presents a critical review of a criterion of risk,
created to assess the flood risk to heritage buildings, and evaluates
this criterion by applying it to the sample Portuguese heritage
buildings.
Contents: Introduction ; Hygrothermal Risk Importance of
Hygrothermal Behaviour ; Risk Associated to the Proximity of a Water
Line ; Rising Damp in Building Heritage ; Materials Hygroscopicity ;
Dimensional Changes of Building Materials ; Numerical Simulation
Applied to Drying Out Buildings after a Flood ; Risk Map of
Portuguese Building Heritage ; Cultural Heritage and Flooding in
Portugal ; Conclusions and Recommendations.
ISBN 9783319191133.
Mitrums ēkās.
Kosny, Jan. PCM-Enhanced Building Components : An Application
of Phase Change Materials in Building Envelopes and Internal
Structures / Jan Kosny. - New York : Springer, 2015. - xv, 271 pages
: illustrations. - Presents an overview of current research studies,
performed in different countries, focused on PCM-enhanced building
envelopes.
Contents: Introduction ; Short History of PCm Applications in
Building Envelopes ; Overview of Basic Solid-Liquid PCMs Used in
Buliding Envelopes – Packing Methods, Encapsulation, and Thermal
Enhancement ; Laboratory Thermal Testing of PCM-Enhanced Building
Products and Envelope Systems ; Examples of Full-Scale Field
Experiments – Test Huts and Whole Buildings Containing PCMEnhanced Building Envelope Components ; Thermal and Energy
Modeling of PCM-Enhanced Building Envelopes ; Basic Building

Envelope Products Containing PCM and Related Patents.
ISBN 9783319142852.
Enerģijas taupīšana. Enerģijas patēriņš. Ilgtspējīgas ēkas.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS TEORIJA. DAŽĀDI MĀKSLAS JAUTĀJUMI
Hoknijs, Deivids. Attēlu vēsture : no alas līdz datora ekrānam /
7.03
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Deivids Hoknijs un Mārtins Geifords ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Ķīna. , ©2017. - 360
lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 349. lpp.
. - Ilustrāciju saraksts: 350.-355. lpp. . - Rādītājs: 356.-360. lpp.
ISBN 9789984236483.
Māksla - Vēsture. Glezniecība - Vēsture. Fotogrāfija - Vēsture.
Kinofilmas - Vēsture.
Kalnačs, Jānis, 1956-. Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana, 19441949 / Jānis Kalnačs ; redaktore Kristiāna Ābele ; tulkotājs angļu
valodā Filips Birzulis ; mākslinieks: brālis Y ; fotogrāfi: Antra Brakše,
Normunds Brasliņš, Arturs Grapmanis [un vēl 8 fotogrāfi] ;
recenzenti: Dr. Ģiedre Jankevičūte, Dr.habil. Eduards Kļaviņš. - Rīga :
Neputns, 2017. - Rīga : Neputns, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 462 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26
cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 443.460. lpp. - J. Kalnača grāmata atklāj, kas notika ar tūkstošiem 1944.
gada vasaras beigās un rudenī bēgļu gaitās devušos rīdzinieku mājās
un dzīvokļos atstāto iedzīvi, tostarp mākslas darbiem, ko padomju
vara atzina par "bezsaimnieka mantu", kā arī mēģināts izsekot
mākslas darbu un kolekciju likteņiem. Tas, kas tolaik notika ar
rīdzinieku dzīvokļiem un tajos atstāto, līdz šim nav apzināts un pētīts.
Daža glezna palika tādās ģimenēs, kuras mazāk cieta padomju
okupācijas apstākļos. Daudzas nonāca komisijas veikalos. Grāmata
vairāk stāsta nevis par ļoti pazīstamām mākslas vērtībām, bet gan
par cilvēkiem, viņu iedzīvi, arī mākslas darbiem, to vietu viņu dzīvē
un varu, kas nežēlīgi izmainīja likteņus. Protams, apzinoties, ka
varbūt vien retais mākslas darbs ir cilvēka dzīvības vērts un ka ne
visam radītajam lemts saglabāties. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums un attēlu saraksts angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Kārlis
Grīnbergs, Hugo Jakobi, Jānis Kalnačs, Eduards Melbārdis, Uldis
Pauzers, Krišs Rake, Ādolfs Raugze, Bruno Rozītis.
ISBN 9789934565274.
Mākslas dārgumi karā - Latvija - Vēsture - 20 gs - Rīga. Otrais
pasaules karš, 1939-1945 - Māksla un karš. Zudušie mākslas darbi Latvija - Vēsture - 20 gs - Rīga. Māksla, latviešu - Latvija - Privātās
kolekcijas - 20 gs - Rīga - Vēsture. Mākslas darbu zādzības - Latvija Vēsture - 20 gs - Rīga. Māksla un valsts - Latvija - Vēsture - 20 gs.
Personiskais īpašums - Latvija - Rīga. Īpašuma tiesības - Latvija Vēsture - Rīga.
Latvija - Politika un pārvalde - 20 gs.
Biogrāfijas.
Bolz, Franziska. Art Deco / Franziska Bolz. - [Vācija] : Konemann,
2016. - [Vācija] : Konemann, 2016. , 2016. - 280 p. - Bibliography:
280. p. - Stylish and unfailingly modern, art deco remains a perfect
mirror for its era, the fast-paced 1920s. As shown in this sumptuous
book, art deco—perhaps more than any art movement up to that
point—had a far-reaching influence upon everyday life, heralding a
new style in advertising, furniture, housewares, and architecture. The
more than 250 color reproductions here take in Jacques-Émile
Ruhlman's chic interior designs and Louis Comfort Tiffany's luminous
vases, Rockefeller Center's Prometheus and Rio de Janeiro's Christ
the Redeemer. Here too is a substantial selection of George Barbier's
wry, somewhat decadent book illustrations, and images of
extravagant jewelry and furnishings. - Teksts paralēli angļu, vācu,
franču, spāņu, itāliešu un dāņu valodā.
Contents: New art modern times ; Jewelry ; Women in Art Deco
; Graphic art ; Geometry as a motif in Art Deco ; The modern woman
as a commercial motif ; Sculpture ; Furnishings ; Art Deco on the
world's oceans ; World Expositions ; Furniture ; Architecture ; Art
Deco in America.
ISBN 9783741918346.
Art Deco.
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Strokins, Andrejs, 1984-. Palladium / Andrejs Strokins ; redaktori:
Vladimirs Svetlovs, Anna Volkova, Andrejs Strokins ; priekšvārds:
Vadims Agapovs ; tulkotāja latviešu valodā Zane Volkinšteine ;
tulkotājs angļu valodā Andris Kuprišs ; grāmatu sērijas dizains:
Aleksejs Muraško. - Rīga : Орбита, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). [Rīga] : Орбита, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 92
nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 25 cm. - (Sērija "Publiskā telpa" ; I
[1]). - Fotogrāfs Andrejs Strokins grāmatu sastādījis no atrasta
arhīva fotouzņēmumiem, kuru autors, nezināms fotogrāfs, padomju
Rīgā strādājis kinoteātrī "Palladium". Ar savu izvēli un montāžu
Andrejs Strokins akcentē atšķirību starp ekrāna varoņu dzīvi, kā arī
skatītāju un kinoteātra darbinieku dzīvi. Viņa sarkastiskais skatījums
pasvītro propagandas elementu kuriozitāti un uz skatuves notiekošā
absurdumu. "Palladium" ir pirmā grāmata no tekstgrupas "Orbīta"
izdotās fotogrāmatu sērijas "Publiskā telpa" kas ir veltīta padomju
laiku Latvijas sabiedriskajai telpai. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā.
ISBN 9789934847677.
Kinoteātri - Latvija - Albumi - Rīga.
Rīga (Latvija) - Intelektuālā dzīve - 20 gs - Albumi.
Jodidio, Philip. Tree Houses : fairy-tale castles in the air =
Baumhäuser = Maisons dans les arbres / Philip Jodidio ; illustrations
by Patrick Hruby. - Köln : Taschen ; Bibliotheca Universalis, 2017. Köln : Taschen ; Bibliotheca Universalis, 2017. , 2017. - 533, [11] p.
- 50 tree houses from around the world. Covers all different styles,
from romantic to modern. - Teksts paralēli angļu, vācu un franču
valodā.
ISBN 9783836561877.
Arhitektūra, dzīvojamo ēku. Celtniecība, koka.
Lovika, Elizabete. Burvīgie mežģīņu adījumi / Elizabete Lovika ; no
angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Ilze Sausiņa. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 25
cm.Oriģinālnosaukums. Magic of Shetland lace knitting. - "Raksti,
adīšanas tehnika un brīnumaini smalkas mežģīņu šalles un lakati"--Uz
vāka. . - Rādītājs: 142.-143. lpp.
Saturs : Šetlendas mežģīnes. Tehniskie paņēmieni. Šetlendas
mežģīņadījumu konstruēšana. Rakstu paraugi. Rakstu katalogs.
Projekti: Gaisīga šalle ; Cepure un šalle ; Plecu lakats ; Komplekts
zīdainim ; Uzroči ; Zeķes ; Pusmēnss šalle.
ISBN 9789934048548.
Adīšana.
Арне и Карлос. Вязание в скандинавском стиле : пуловеры,
аксессуары, пледы: спицы / Арне Нерйордет, Карлос Закрисон. Москва : Контэнт, 2017. - Москва : Контэнт, 2017. , 2017. - 93, [3]
с. : цв. ил. - (Craftclub). - Арне Нерйордет и Карлос Закрисон участники всемирно известного дизайнерского дуэта из Норвегии
Arne&Carlos. Книга "Вязание в скандинавском стиле" не только
познакомит любителей вязания с интересными узорами и
способами вязания, но и унесет в ошеломляющий мир старой
Скандинавии. Идеи и узоры пуловеров, носочков, покрывал,
шарфов и шапочек из этой книги авторы почерпнули в старинных
справочниках по вязанию норвежских узоров, а также на
рождественских открытках и даже фотопортретах из семейного
архива Арне! Затейливые мотивы представлены на подробных
цветных схемах, все модели сопровождаются пошаговыми
описаниями. - 16+. - Oriģinālnosaukums: Strikk Fra Setesdal.
Содержание: Свитера из сетесдаля ; Традиции ; Вышивание
; Ткачество ; Старинные открытки ; Гольфы ; Бабушкин свитер ;
Рельефные узоры и двусторонний жаккард.
ISBN 9785919068860. . - ISBN 9785919068983.
Adīšana - Raksti. Adīšana - Skandināvu stils.
Вязание в тренде : модные варежки и перчатки: спицы. - Москва :
Контэнт, 2015. - Москва : Контэнт, 2015. , 2015. - 111, [1] с. : цв.
ил. - (Craftclub). - Словарь: с. 105. . - Базовые петли: с. 106. . Сокращения: с. 106-111. - Перчатки всегда показывали тонкий
вкус женщины, ее любовь к моде и умение ориентироваться в
актуальных тенденциях. Этот прекрасный аксессуар не только
оберегает нежные руки от холода, но и помогает придать образу
элегантность, притягательность и шик. Коллекция самых ярких,
изысканных и стильных перчаток и варежек, связанных спицами,
станет прекрасным дополнением к гардеробу каждой следящей за
модой женщины и подарит вдохновение увлеченной
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рукодельнице. Здесь вы найдете подходящую модель на любой
случай - будь то светский вечер, поход в театр или игра в снежки
с детьми. - 16+. - Oriģinālnosaukums: Vogue Knitting: Mittens &
Gloves. - Выбор редакторов глянцевых журналов!.
Содержание: Проекты ; Словарь ; Базовые петли ;
Сокращения ; Техника вязания.
ISBN 9785919065340. . - ISBN 9785919065357.
Adīšana - Raksti. Cimdi. Dūraiņi.
Раффино, Джонелль. Большая энциклопедия вязания носков :
8000 моделей / Джонелль Раффино, Кэтрин Кэйд. - Москва : АСТ,
2015. - Москва : АСТ, 2015. , 2015. - 127, [1] с. : цв. ил. - В книге
с разрезными страницами "Большая энциклопедия вязания
носков" процесс создания носочков, и без того увлекательный,
становится еще более интересным, удивительным и поистине
захватывающим. Такой эффект достигается благодаря
использованию пряжи различных цветов и оттенков.
Разнообразные косички, узоры в полоску и со снятыми петлями чего только вы не найдете на этих страницах! Сочетая страницы
трех перекидных блоков, вы можете придумать свой собственный
проект, ориентируясь только на свои желания и вкусовые
предпочтения... - 12+. - Oriģinālnosaukums: Socks A La Carte:
Colorwork. - "Книга с разрезными страницами" -- на обложке. . "Благодаря подробным схемам и инструкциям вы сможете
разработать собственный проект и связать носочки вашей мечты!"
-- на титульном листе.
Содержание: Узоры манжеты ; Узоры голенища ; Узоры
ступни ; Перекидные страницы ; Фотогалерея.
ISBN 9785170865628.
Adīšana - Raksti. Zeķes.
Сазонова, Наталья. Искусство плетения румынского кружева :
техника, идеи, проекты / Наталья Сазонова. - Москва : Контэнт,
2017. - Москва : Контэнт, 2017. , 2017. - 79, [1] с. : цв. ил. (Craftclub). - Румынское кружево завораживает причудливыми
переплетениями тонкой игольной вышивки и толстого основного
шнура. Изделия получаются изящными, романтичными и приносят
в дом необычайную атмосферу нежности и уюта. Несмотря на
кажущуюся сложность, даже начинающая рукодельница сможет
быстро научиться создавать свои узоры и модели и воплощать в
жизнь любые фантазии. Нужно только связать шнур обычным
крючком и по нарисованному контуру выложить рисунок, а затем
заполнить внутреннее пространство с помощью штопальной иглы,
- и вот на ваших глазах уже распускаются нежные цветы, а над
ними кружатся жизнерадостные бабочки. Добро пожаловать в
сказку!. - 16+.
Содержание: Введение ; Материалы ; Первые шаги и основы
; Уход за кружевом: стирка, сушка и глажение ; Уроки ; Проекты ;
Дополнительные проекты ; Галерея.
ISBN 9785919065128.
Tamborēšana - Raksti. Mežģīnes un mežģīņu darināšana.
Mežģīnes un mežģīņu darināšana - Rumāņu.
Хуг, Вероника. Вяжем перчатки : новая техника вязания /
Вероника Хуг. - Москва : Арт-Родник, 2012. - Москва : АртРодник, 2012. , 2012. - 32 с. : цв. ил. - (Хобби. Вязание). Используя новую технику поэтапного вязания перчаток, у вас все
получится легко и быстро. Перчатки вяжутся от мысиков пальцев
к манжете. Пушистая пряжа, эффектные узоры и модные
расцветки сделают их нарядными и модными. - Oriģinālnosaukums:
Handschuhe stricken.
Содержание: Четыре ступени к успеху ; Модель перчатки ;
Вводное руководство ; Вводный курс вязания ; Шикарные с
косами ; Пестрая одежка для пальцев ; В морском стиле ;
Северные приветы ; Цветные карандаши ; Шутливый вариант ;
Романтичные розовые ; В гармонии с природой ; Для
торжественных вечеров ; 10 непоседливых пальчиков ; Осязая.
ISBN 9785979400846.
Adīšana - Raksti. Cimdi.
Bingham, Claire. Modern Living : new country / Claire Bingham. Kempen : teNeues, 2017. - Kempen : teNeues, 2017. , 2017. - 175,
[1] p. - Manufacturers & Suppliers: 170.-173. p. - Considered, calm,
and irresistible-modern rustic style is all about simple, casual living.
Be it a log cabin, a Moroccan villa, or a chalet perched on a
mountainside, the element that unites these rural escapes is a
passion for craftsmanship and a pared-down quality that allows the
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beauty of natural materials to shine through. The interiors are
stripped-back and the objects within it are useful and timeless-each
with a story to tell. - Teksts paralēli angļu, vācu valodā.
Contents: The Modern Barn ; A Charming Cabin ; The Grand
Chateau ; The House at the Sea ; The Cozy Cottage ; A Rustic
Farmhouse ; The Stylish townhouse ; The (Mediterranean) Villa.
ISBN 9783832734961. . - ISBN 9783832734978.
Interjers. Mājas aprīkojums.
dos Santos, Solvi. Baltic Homes : inspirational interiors from
northern Europe / Solvi dos Santos, Laura Gutman-Hanhivaara. London : Thames & Hudson, 2009. - London : Thames & Hudson,
2009. , 2009. - 220, [4] p. + ilustrācijas. - Extraordinary seascapes,
a rigorous climate, a fascinating amalgamation of cultures, endless
summer days and long winter nights these are just some of the
factors that have combined to determine the distinctive architecture
and way of living that are the essence of Baltic style. "Baltic Homes"
features over twenty houses from this fascinating part of
northernmost Europe, painting a sometimes nostalgic, sometimes
resolutely modern picture of the area. With over 260 colour
photographs by distinguished photographer Solvi dos Santos, this
engrossing and seductive book is the perfect window onto a
distinctive and beautiful way of life. - Oriģinālnosaukums: Maisons de
la Baltique. - With 262 colour illustrations.
Contents: Baltic Vistas ; Russia ; Sweden ; Denmark ; Germany
; Poland ; Lithuania ; Latvia ; Estonia ; Finland.
ISBN 9780500288436.
Interjers. Mājas aprīkojums.
Latvija - Interjers.
Ģēģere, Ingūna. Jānis Ferdinands Tīdemanis / Ingūna Ģēģere ;
māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums
angļu valodā: Filips Birzulis ; sērijas redaktore Laima Slava ; foto: R.
Apse, O.G. Asmens, Normunds Brasliņš [un vēl 3 fotogrāfi]. - Rīga :
Neputns, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Neputns, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 140, [3] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). Bibliogrāfija: [141.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Līdzīgi brāzmai –
pārsteidzot, aizraujot, arī kaitinot, 20. gadsimta 20. gadu beigās
Latvijas mākslas aprindās spēji ietraucās Antverpenē studējošais
Jānis Tīdemanis. Viņa beļģu mākslas ietekmē bagātinātā, impulsīvi
košā un ekspresīva sprieguma piesātinātā glezniecības valoda
papildināja tolaik jaunreālisma rāmumā ieslīgušo latviešu mākslas
kopainu ar spirgtu citādību. Tīdemaņa vitālajai dabai raksturīgā
tiekšanās pēc arvien jauniem pasaules iespaidiem bija neizsīkstošs
gleznotāja iedvesmas avots, paplašinot žanru un tematisko loku. Šai
ziņā vairāki viņa atradumi tālaika Latvijas mākslā bija novatorisms,
tāpat kā modernā, kosmopolītiskā mākslinieka neparastais sevis
pasniegšanas veids. Bet Tīdemaņa mākslinieciskā drosme, suģestējot
laikabiedrus – jaunos māksliniekus, rosināja viņus izvētīt
gleznieciskās vērtības. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. Fotogrāfi arī: Ingūna Ģēģere, J. Kreilis, Jānis Pipars.
ISBN 9789934565298.
Gleznotāji - Latvija. Trimdas gleznotāji - Kanāda. Glezniecība,
latviešu - 20 gs.
Biogrāfijas. Katalogi.
История живописи в полотнах великих художников : справочное
издание / перевод с французского: Вадим Левин. - Москва :
Махаон ; Азбука-Аттикус, 2017. - Москва : Махаон ; АзбукаАттикус, 2017. , 2017. - 319, [1] с. : ил. - Хронология: с. 308-312.
. - Указатель: с. 313-316. . - Иллюстрации: с. 317-319. - В этой
книге представлены произведения великих художников,
вошедшие в золотой фонд мировой культуры. Вы познакомитесь с
впечатляющими шедеврами, собранными в хронологическом
порядке: от наскальной живописи до картин основателя поп-арта
Энди Уорхола. На красочных разворотах - великолепные
репродукции картин и увеличенные фрагменты с детальными
пояснениями. Блестящий текст раскрывает тайны каждого
полотна, рассказывает об оригинальном творческом почерке
создавшего его художника. Краткое изложение биографии
живописца дополняет представление о мотивах, двигавших
творцом при создании шедевра. Справочный раздел книги
содержит хронологию событий мировой истории, знакомящую со
временем, в котором творили художники, и подробный указатель.
- 16+. - Oriģinālnosaukums: Le Petit Larousse Des Grands Chefs-
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d'oeuvre de la Peinture.
Содержание: Пещера Шове ; Живопись Кносского дворца ;
Охота Небамона ; Ваза Франсуа ; Погребальное искусство
этрусков ; Вилла Мистерий ; Мозаики Равенны ; Фреска церкви
Сен-Савен-сюр-Гартан ; Распятие из Санта-Кроче ; Житие св.
Франциска ; Роскошный часослов герцога Беррийского ;
Поклонение волхвов ; Капелла Бранкаччи ; Благовещение ;
Портрет четы Арнольфини ; Страшный суд ; Бичевание Христа ;
Битва при Сан-Романо ; Авиньонская пьета ; Поклонение пастухов
; Весна ; Мертвый Христос ; Скуола-Сан-Джорджо ; Джоконда ;
Искушение св. Антония ; Сикстинская капелла. Станцы ;
Изенгеймский алтарь ; Меланхолия ; Послы ; Венера Урбинская ;
Брак в Кане Галилейской ; Притча о слепых ; Погребение графа
Оргаса ; Обращение св. Павла по дороге в Дамаск ; Похищение
дочерей Левкиппа ; Шулер с бубновым тузом ; Ночной дозор ;
Крестьянское семейство ; Автопортрет ; Менины ; Мастерская
художника ; Церковь Сант-Иньяцио-ди-Лойола ; Паломничество
на остров Киферу ; Молитва перед обедом ; Качели ; Клятва
Горациев ; Наполеон на поле сражения при Прейсиш-Эйлау ;
Аббатство в дубовом лесу ; 3 мая 1808 года в Мадриде. Плот
"Медузы" ; Телега для сена ; Смерть Сарданапала ; Собор в
Шартре ; Дождь, пар и скорость ; Похороны в Орнане ; Турецкие
бани ; Завтрак на траве ; Впечатление. Восход солнца ; Этюд
торса. Эффект солнечного освещения ; Звезда ; Воскресный день
на острове Гранд-Жатт ; Звездная ночь ; Nevermore ; Большие
купальщицы ; Бетховенский фриз ; Авиньонские девицы ;
Красный и синий конь ; Картина с красным пятном ; Большое
стекло ; Удел человеческий ; Большая Жюли ; Осенний ритм ;
Грусть короля ; Большая банка супа Кэмпбелл.
ISBN 9785389084094.
Карасевич, А. И. Марк Ротко : (1903-1970) / А. И. Карасевич. Москва : Комсомольская правда ; Директ-Медиа, 2015. - Москва :
Комсомольская правда ; Директ-Медиа, 2015. , 2015. - 69, [5] с. :
ил. - (Лучшие совтеменные художники ; Том 18). - Список картин:
с. [70]. - Марк Ротко широко известен живописью цветового поля,
которая, по мнению многих экспертов, передает не то, какие
эмоции может вызывать цвет, а то, как художник заставляет цвет
так действовать на зрителя. За почти 50 лет мастер создал
совершенно разные картины, ставшие так или иначе его ответом
царившей в послевоенном мире атмосфере вражды. Глубокий
смысл, заложенный Ротко в произведения, сделал его одним из
самых авторитетных американских художников, но, к сожалению,
пришедшая популярность лишь усугубила трагедию личности
живописца. - 6+. - На обложке: Без названия (Стоящие фигуры).
Конец 1930-х гг. . - На обложке автор не указан.
Содержание: Жизнь и творчество ; Начало пути ;
Переходный этап ; Зрелое творчество.
ISBN 9785447000943.
Gleznotāji.

GRAFIKA. IELU MĀKSLA
Street Art : discover street art in 140 hotspots in 42 cities worldwide
76
/ cities compiled and introduced by Ed Bartlett. - [b.v.] : Lonely
Planet, 2017. - [b.v.] : Lonely Planet, 2017. , 2017. - 223, [1] p. Index: 222.-223. p. - Discover the street art scene in London,
Melbourne, San Francisco and 39 other cities around the world
through vivid photography. From Banksy's stencils and Invader's
mosaics to amazing murals, this insider's guide provides practical
details and maps of where to find secret stashes of street art, and
introduces key artists, festivals and locations.
Contents: Europe ; North America ; Latin America ; Rest of the
World ; Festivals.
ISBN 9781786577573.
Ielu māksla.

MŪZIKA
785.16

Guļevska, Lia, 1944-. Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā
redaktore Elīna Kokareviča ; Valdis Semjonovs, Imants Prēdelis, Anda
Krauze, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - [Silakrogs] : PNB
Print. , ©2017. - 239 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. - "Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" – Latvijas
leģenda" ir grāmata par leģendārā estrādes dziesmu konkursa
vēsturi, par tā veidotājiem un dalībniekiem. Autori ir bijušie raidījuma
"Mikrofons" vadītāji un balsis radioviļņos Lia Guļevska un Gunārs

Jākobsons. "Mikrofona" vēsturi cilājot, atlasītas nozīmīgākās
lapaspuses, svinīgākie, jestrākie un skandalozākie atgadījumi, kas
raksturo gan konkursa lielo nozīmi, gan PSRS laika tikumus un
cilvēkus. Grāmatas autoru, radioraidījuma un aptaujas veidotāju,
dalībnieku atmiņu stāstus papildina unikāls, iepriekš nepublicētu
fotogrāfiju klāsts. Grāmata ir veltījums Latvijai jubilejā. Jo Latvija
taču nav tikai politika, varas lēmumi un vēsturiskās peripetijas.
Latvija – tie ir cilvēki. Simtiem un tūkstošiem, pat miljoniem cilvēku,
kas pieredzējuši valsts gaišās un tumšās puses. Bet visvairāk Latvija
ir ģimene un māju sajūta, ko dāvā vienkāršas lietas, saskarsme,
latviešu dziesmas, labi pazīstama diktora balss iemīļotajā radio –
šarmanta vakarā un modra no rītiem, skaists koncerts televīzijā... Personu rādītājs: 228.-239. lpp.
ISBN 9789934153662.
Radioprogrammas - Latvija - Vēsture - 20 gs. Populārā mūzika Latvija - Konkursi, sacensības utt - Vēsture.
Richards, Matt. Somebody to Love : the Life, Death and Legacy of
Freddie Mercury: [authoritative biography] / Matt Richards, Mark
Langthorne. - London : Blink Publishing, 2017. - London : Blink
Publishing, 2017. , 2017. - 440 p. : ilustrācijas. - Select Bibliography:
[398].-402. p. . - Endnotes: [403].-428. p. . - Index: [431].-440. p. For the first time, the final years of one of the world's most
captivating rock showman are laid bare. Including interviews from
Freddie Mercury's closest friends in the last years of his life, along
with personal photographs, Somebody to Love is an authoritative
biography of the great man. Here are previously unknown and
startling facts about the singer and his life, moving detail on his
lifelong search for love and personal fulfilment, and of course his
tragic contraction of a then killer disease in the mid-1980s.
ISBN 9781911600046.
Rokmūziķi - Apvienotā Karaliste.
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VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
81’27

811.174’374

Baltiņš, Māris, 1958-. Ceļavējš cilvēku ciltij : valoda sabiedrībā /
Dr.habil.philol. Māris Baltiņš, Dr.habil.philol. Ina Druviete ; zinātniskā
redaktore Dr.philol. Linda Lauze ; recenzents Dr.habil.philol. Jānis
Valdmanis ; literārā redaktore Ieva Jansone ; vāka dizaina autores:
Baiba Lazdiņa, Paula Lore. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2017. - 251 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 248.-251. lpp. Šī ir populārzinātniska grāmata par valodas un sabiedrības
attiecībām. Autori aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan
to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Grāmatas astoņās
nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka
evolūciju, valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves
mehānismu un valodas prasmi, aprakstīta pasaules valodu
daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, to cēloņi
un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma,
kā arī valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas
nozīme valodu konkurences apstākļos.
ISBN 9789984829500.
Valoda un valodas. Sociolingvistika. Valodas apguve. Valodu
kontakti. Rakstība. Valodas politika.
Kleinhofa, Ingrīda. Latviešu-arābu sarunvārdnīca : ar latviešu
literārās valodas, arābu literārās valodas un arābu Levantes dialekta
gramatikas apskatu / Ingrīda Kleinhofa, Sausana Hašaba, Anta
Lazareva ; redaktori: Dr.habil.hist. Leons Taivāns, Dr.philol. Dzintra
Paegle ; recenzents Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs ; konsultante
arābu literārās valodas jautājumos, arābu valodas literārā redaktore
Mg.philol. Hiba A. Isa (Heba Abdullah Issa) ; latviešu teksta literārā
redaktore Dr.philol. Dzintra Paegle ; vāka un maketa dizaina autore
Vanda Voiciša. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017. - Rīga :
Latviešu valodas aģentūra, 2017. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. ,
©2017. - 274, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
[275.] lpp. - Latvijā šī ir pirmā latviešu-arābu sarunvārdnīca. Tajā ir
20 nodaļas, kurās tematiski apkopoti ikdienā nepieciešamie vārdi un
frāzes latviešu literārajā valodā, arābu literārajā valodā un arābu
Levantes dialektā, kurā runā Sīrijā, Libānā, Palestīnā un
Rietumjordānijā un saprot gandrīz visās arābu zemēs. Sarunvārdnīcā
ir sniegts īss latviešu literārās valodas gramatikas apskats un
svarīgākais arābu literārās valodas un arābu Levantes dialekta
gramatikā. Sarunvārdnīca vispirms jau noderēs arābu valodas
pratējiem, kas mācās latviešu valodu. Tomēr to var veiksmīgi
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izmantot arī latvieši, kam nepieciešamas arābu valodas prasmes. Teksts paralēli latviešu un arābu valodā.
ISBN 9789984829487.
Latviešu literārā valoda. Latviešu valoda - Standartizācija.
Latviešu valoda - Gramatika. Arābu valoda - Vārdnīcas. Arābu valoda
- Standartizācija - Vārdnīcas. Arābu valoda - Gramatika - Vārdnīcas.
Arābu valoda - Dialekti - Vārdnīcas.
Sarunvārdnīcas.
Markus, Dace, 1950-. Ievads fonoloģijā / Dace Markus, Dzintra
Bonda ; recenzenti: Aleksejs Andronovs, Regīna Kvašīte, Edmunds
Trumpa. - Rīga : Zinātne, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga :
Zinātne, 2014. - Jelgava : (Jelgavas tipogrāfija). , 2014. - 199 lpp. :
il., diagr., tab. ; 23 cm. - Izmantotā literatūra: [150].-162.lpp. . Alfabētiskais terminu saraksts latviešu valodā: [163].-175.lpp. . Alfabētiskais terminu saraksts angļu valodā: [176].-188.lpp. . Grāmatas tekstā minēto valodnieku alfabētiskais saraksts: [189].191.lpp. - Grāmata veltīta zinātniskajā literatūrā mazāk aprakstītās fonoloģiskās sistēmas teorētiskajai izpētei. Fonoloģija pēta valodas
skaņu funkcijas un skaņu attieksmju (sasaistīšanas) modeļus.
Grāmata sniedz ieskatu fonoloģijas teorijās, principos un paņēmienos,
ilustrējot tos ar latviešu valodas piemēriem un tādējādi sagatavojot
lasītāju turpmākai latviešu valodas un vispārīgās fonoloģijas
pētniecībai. - Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.
Saturā: Fonoloģija ; Fonoloģiskā struktūra ; Fonoloģiskās
šķīrējpazīmes un fonēmu dabiskās grupas ; Fonoloģiskie likumi ;
Zilbe.
ISBN 9789984879741.
Gramatika, salīdzināmā un vispārīgā - Fonoloģija. Latviešu
valoda - Fonoloģija.
Death in the Clouds : =Nāve mākoņos : pēc Agatas Kristi romāna /
retold by Simon Gill ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ;
redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2017. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts
paralēli angļu un latviešu valodā.
ISBN 9789934070143.
Detektīvromāni, angļu. Hrestomātijas - Detektīvromāni, angļu.
French Grammar : the easiest way to learn a language. - 3th edition.
- Glasgow : HarperCollins, 2016 (Printed in Italy). - Glasgow :
HarperCollins, 2016. , 2016. - 104, [2] p. - (Collins. Easy learning).
(Collins Easy Learning French). - This book offers beginners a clear
and easy-to-understand guide to the verbs and grammar of French.
Ideal for French revision. Designed for all those learning French at
school, at work or at home. It provides easily accessible information
in an attractively presented layout. Key grammatical points are
highlighted throughout the text as a means of reinforcement. In
addition, a full glossary gives clear explanations of grammatical
terminology. This book also provides beginners with all the regular
verb forms and conjugations, and the most common tenses of
irregular verbs are shown in full. An index contains thousands of
verbs which are cross-referred to their conjugation model.
Contents: Foreword for language teachers ; Introduction for
students ; Glosarry of grammar terms ; Nouns ; Articles ; Adjektives
; Pronouns ; Verbs ; Negatives ; Questions ; Adverbs ; Prepositios ;
Conjunctions ; Numbers ; Time and date ; Some common difficulties
; The atphabet ; Main index ; Verb tables ; Verb index.
ISBN 9780008141998.
Franču valoda - Gramatika.
The Great Gatsby : Lieliskais Getsbijs : pēc Frānsisa Skota
Ficdžeralda romāna / [pārstāstījis] Ashley Davies ; no angļu valodas
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāku
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigze ABC, ©2016 (Poligrāfists). 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli angļu un latviešu
valodā. - "Retold by Ashley Davies"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934061882.
Hrestomātijas - Amerikāņu romāni. Amerikāņu romāni - Mācību
līdzekļi. Amerikāņu romāni - Tulkojumi latviešu valodā.
Sense and sensibility = Prāts un jūtas : pēc Džeinas Ostinas romāna /
pārstāstījis Ashley Davies ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska
; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists).
- 239 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Teksts paralēli angļu un latviešu
valodā.
ISBN 9789934060830.
Hrestomātijas - Angļu romāni. Angļu valoda - Latviešu valoda Mācību līdzekļi cittautiešiem. Angļu romāni - Mācību līdzekļi.

LITERATŪRAS ZINĀTNE
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.
821.174.0
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Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme :
rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Līvijas Volkovas
rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ;
mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latviešu
valoda), Ilona Pozņaka (vācu valoda). - Rīga : Zinātne, 2017. - Rīga :
Zinātne, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2017. - 671
lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Rūdolfa Blaumaņa
dzīves un daiļrades pētnieces literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas
sagatavotajā rakstnieka vēstuļu pilnajā izdevumā pirmoreiz
apkopotas visas pieejamās Blaumaņa 355 vēstules, kur līdzās jau
iepriekš publicētajām būs vairāk nekā 10 pirmpublicējumi, kas atrasti
Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, LU Akadēmiskās bibliotēkas
Rokrakstu un retumu nodaļā, kā arī privātpersonu krājumos. Šajā
izdevumā vēstuļu teksti publicēti, saglabājot visas oriģinālos esošās
R. Blaumaņa rakstības, respektīvi, valodas īpatnības. Iepriekšējos
publicējumos svītrotie paša rakstnieka necenzētie vārdi un izteikumi
viscaur atjaunoti. - Teksts latviešu valodā, atsevišķas vēstules vācu
valodā ar tulkojumu latviešu valodā. - Personu rādītājs: [645.]-671.
lpp. . - Prettitulā: "Rūdolfs Blaumanis Brakos", Augusta Annusa
zīmējums.
ISBN 9789934549380.
Autori, latviešu.
Latvija - Intelektuālā dzīve.
Kalnačs, Benedikts, 1965-. Fin de siècle literārā kultūra Latvijā :
apceres par literatūras sociālo vēsturi / Benedikts Kalnačs, Pauls
Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Kārlis Vērdiņš ; recenzenti Dr.philol.
Maija Burima, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.hist. Ineta Lipša, Guntis
Šmidchens ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Krišs Salmanis. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, 2017. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. 405, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un nodaļu beigās, personu rādītājs 395.-[406.]
lpp. - Periods no 19. gadsimta 90. gadiem līdz Pirmā pasaules kara
sākumam Latvijā ir raksturīgs ar iepriekš nepieredzētu estētisko un
idejisko daudzveidību, kas atbalso norises citos Eiropas reģionos. Tas
ir latviešu modernās kultūras nostiprināšanās laiks, ko raksturo ideju
un vērtību plurālisms. Šo periodu mēdz apzīmēt ar franču valodas
frāzi "fin de siècle" (gadsimta beigas) – terminu, kura sākotnējā
nozīme saistīta ar atteikšanos no agrākās estētiskās pieredzes, kā arī
ar noteikta laikmeta beigām un jauna posma sākumu. Šīs grāmatas
mērķis ir pavērt ieskatu literatūras un kultūras sociālajā vēsturē,
izsekojot mijiedarbei starp sociālajām pārmaiņām un kultūras
procesu. Grāmatas autori pievēršas nācijas kartēšanai un kultūras
atmiņai, latviešu un vācbaltiešu literārajām reprezentācijām,
pārmaiņām sievietes identitātē un emancipācijas idejās, dzimtes un
seksualitātes jautājumiem. Grāmatas centrā ir latviešu literatūras
attīstība, bet, ņemot vērā ciešās saiknes dažādu kultūras jomu
starpā, iezīmētas arī tendences gadsimtu mijas mākslā, mūzikā,
teātrī, periodikā un populārajā kultūrā. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
Nācijas kartēšana un kultūras atmiņa 19. un 20. gadsimta mijas
latviešu literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latvieši un vācbaltieši 19. un
20. gadsimta mijas literārajā kultūrā / Pauls Daija. Sievišķības
konstruēšanas sociālie un kultūras aspekti 19. un 20. gadsimta mijas
latviešu literatūrā / Eva Eglāja-Kristsone. Homofilā aktiera tēla
ģenēze gadsimtu mijas literārajā kultūrā / Kārlis Vērdiņš.
ISBN 9789984893310.
Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Nacionālisms literatūrā.
Telpa un laiks literatūrā. Sievietes literatūrā. Homoseksuālisms
literatūrā. Homoseksuālisms un literatūra. Homoseksuālisms un
teātris. Aktieri - Latvija. Autori, latviešu.
Biogrāfijas.
Priede, Gunārs, 1928-2000. Gunāra Priedes dzīve un darbi :
kopoti raksti / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Struka ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Valda Villeruša vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2016. - 983, [1] lpp.,
[8] lpp. nenumurētas : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - G. Priede
(1928-2000) ir pazīstamākais un populārākais padomju laika latviešu
dramaturgs, kura darbi aizsāk jaunu posmu latviešu literatūrā, jo
atspoguļo padomju dzīves realitāti ar visu tās deformēto ideoloģiju. 5.
sējums apkopo laika periodu no 1987. līdz 2000. gadam, kad G.
Priede aiziet mūžībā. Grāmatā iekļauta korespondence,
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dienasgrāmatas, lugas un recenzijas, kas tapušas laika posmā no
1987. līdz 2000. gadam. - Personu rādītājs: 951.-979. lpp.
5. sējums. 1987-2000.
Saturā lugas: Artemīda ; Pārventas hetēra ; Nakts pirms mājām
; Vīkšējs un Hercogiene ; Auseklītis virs Betlēmes ; Tīna ; Pie mums,
martā ; Zemgales bajāriene Rīgā ; Glābsim eglīti!.
ISBN 9789934200441.
Autori, latviešu. Latviešu drāma.
Winchester, Henry. Steampunk : fantasy art, fiction, fashion and
the movies / Henry Winchester. - London : Flame Tree Publishing,
2014. - London : Flame Tree Publishing, 2014. , 2014. - 126, [2] p. (Gothic Dreams). - Imagine a world where steam is the main source
of power, but the attitudes are distinctly futuristic – the romance of
the past meets the technology of the future. Steampunk is a
subculture on the rise, an exciting mix of adventure and sci fi in a
world full of cogs and rivets, goggles and corsets. Influenced by the
worlds created by H.G. Wells and Jules Verne, Steampunk has grown
into a movement encompassing fashion, art, movies, literature and
even music. Films such as The League of Extraordinary Gentlemen
catapulted steampunk to the big screen, whilst events have sprung
up all over the world in which fans create magnificent costumes and
put steampunk twists on modern devices. As you read this exciting
new book, enjoy a stunning selection of artworks portraying the
ecstatic fantasy of steam-powered worlds.
Contents: A Steampunk Revolution ; Picking Up Steam ; A
Fashionable Affair ; Fantastic Fiction ; Steampunk On Screen ;
Goggles & Gears: Steampunk Art ; A Clockwork Universe ; Find Out
More ; Acknowledgments.
ISBN 9781783611225.
Stīmpanka kultūra. Stīmpanka proza. Gotu kultūra (subkultūra).

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
ĢEOGRĀFIJA. CĒLVEŽI
Grieķijas salas : ceļvedis / sastādītājs Marks Dubins ; no angļu
913(4)

913(410)

913(5)

913(430)

valodas tulkojuši: Valdis Ābols, Dita Ābola, Laura Katkeviča, Pēteris
Stumburs ; tulkojuma redaktores: Biruta Alksne, Ilona Ruķere. Otrais atjaunotais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - 408 lpp. : il., kartes ; 22 cm. - (DK ceļvedis). - Alf. rād.
372.-405. lpp. - Oriģ. nos.: The Greek islands.
ISBN 9789984408767.
Salas - Grieķija - Ceļveži. Salas - Grieķija - Kartes, tūrisma.
Ceļveži.
Lielbritānija : ceļvedis / atbildīgais sastādītājs Maikls Līpmens ; [no
angļu valodas tulkojušas: Viktorija Glušina, Andžela Šuvajeva]. otrais atjaunotais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2009. - 720 lpp. : il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Ietver rād.
(692.-717. lpp.). . - Nosaukums uz vāka: Ekskursijas, vēsture,
restorāni, krodziņi, viesnīcas, pilis, dārzi, nacionālie parki, lauku
muižas, katedrāles.
ISBN 9789934004933.
Lielbritānija - Ceļveži. Lielbritānija - Kartes, tūrisma.
Turcija : ceļvedis / galvenā sastādītāja Sūzenna Svona ; no angļu
valodas tulkojuši Inese Avotiņa, Guntis Kalns, Elga Rusmane ; turku
vārdu izrunu sarunvārdnīcā konsultēja Zane Brūvere ; tulkojuma
redaktores Nora Kalna, Elga Rusmane. - 2. atjaunotais un
papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 432 lpp. :
il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Oriģ. nos.: Turkey. - Ietver rād.
(412.-427. lpp.).
ISBN 9789934008467 (ies.).
Turcija - Ceļveži. Turcija - Kartes, tūrisma.
Арье, Лев. Германия : Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург,
Кёльн : путеводитель / Лев Арье. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва
: Эксмо, 2015. - Москва : Эксмо, 2015. , 2015. - 421, [3] с. : цв.
ил., карты, табл. - (Оранжевый гид). (Orangeвый гид). Разговорник: с. 412-415. . - Указатель: с. 416-421. - Оранжевый
гид раскроет перед вами сердце Германии и покажет её лучшие
города и окрестности! В книге вы найдете множество уникальных
маршрутов, которые помогут вам совершить самое идеальное
путешествие в страну Гёте: маршрут "Хождение с наслаждением"
по Берлину, "Введение в Мюнхенскую симфонию",
"Франкфуртские сливки", "Портово-водная романтика" по
Гамбургу, Архитектурно-готический маршрут по Кёльну… К
увлекательным прогулкам прилагаются подробные карты городов,
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красочные иллюстрации, практическая информация и только
полезные советы. - 16+. - "Написано своими для своих" -- на
обложке. . - "С детальной картой Мюнхена внутри" -- на обложке.
Содержание: Что посмотреть ; Берлин ; Мюнхен ; Франкфурт
; Гамбург ; Кёльн ; Краткая история Германии ; Особенности
немецкого характера ; Культура ; Общегерманские полезности.
ISBN 9785699825523.
Vācija - Ceļveži. Vācija - Tūrisma maršruti. Berlīne (Vācija).
Minhene (Vācija). Frankfurte (Vācija). Hamburga (Vācija). Ķelne
(Vācija).
Беляков, Владимир. Египет : путеводитель / Владимир Беляков.
- 4-е издание, стереотипное. - Москва : Вокруг света, 2010. Москва : Вокруг света, 2010. , 2010. - 216 с. : цв. ил., карты,
табл. - (Вокруг света. Путеводители). - Алфавитный указатель
(объекты): с. 214-215. . - Алфавитный указатель (врезки): с. 216.
- Египет - воистину "родина чудес". Едва ли не древнейшая
цивилизация мира, эта страна полна неподдельной экзотики.
Величественные пирамиды и красочные восточные базары,
изящные фрески на стенах древнеегипетских храмов и гробниц в
Верхнем Египте и немудреные шатры бедуинов на Синае,
аскетически простые первые в мире христианские монастыри в
Восточной пустыне и шумная толпа в центре Каира, просторные
средневековые мечети и диковинные поделки ремесленников...
Всего и не перечислишь!. - Автор указан на обратной стороне
титульной страницы. . - "Сердце" Канарских островов -- на
обложке. . - "Каир. Порт-Саид. Александрия. Абидос. Дендера.
Луксор. Эсна. Эдфу. Ком-Омба. Асуан. Озеро Насер. Абу-Симбел.
Монамтырь Св. Павла. Хургада. Шарм-эль-Шейх. Национальный
парк Рас-Мухаммед. Заповедник Набк Монастырь Св. Екатерины.
Оазисы Западной пустыни" -- на титульном листе. . - "16 городов,
26 музеев, 12 мечетей, 18 христианских церквей, 50
древнеегипетских гробниц и храмов, 13 схем, более 150
иллюстраций, практическая информация" -- на титульном листе.
Содержание: Практическая информация ; Общие сведения ;
Каир и окрестности ; Северное побережье ; Верхний Егирет ;
Восточная пустыня и Южный Синай ; Западная пустыня.
ISBN 9785986522500.
Ēģipte - Ceļveži.
Брамблетт, Рейд. Милан и озера : путеводитель / Рейд
Брамблетт. - ТОР 10 Милан и озера. - Москва : Астрель ; АСТ,
2011. - Москва : Астрель ; АСТ, 2011. , 2011. - 160 с. : ил., карт. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Top 10 / Дорлинг
Киндерсли). (10 самых, самых / Дорлинг Киндерсли). Алфавитный указатель: с. 150-156. . - Разговорник: с. 159-160. Путеводитеь по Милану делит город на три зоны - Исторический
центр Милана, Северный Милан и Южный Милан. Итальянские
озера распределены по четырем главам - "Озеро Маджоре",
"Озеро Комо", "Озеро Гарда" и "Небольшие озера и города".
Каждая зона обозначена определенным цветом: цвета,
помечающие главы, соответствуют цветам на представленных
здесь картах. Практически каждое место, упомянутое в книге,
имеет ссылку на картографическую сетку, которая приведет вас к
двум основным картам Центрального Милана и озер,
расположенных на этом развороте обложки. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Travel Top 10 Milan and The Lakes. - "Выбирайте самое
лучшее" -- на обложке.
Содержание: Милан и озера Тор 10 ; В Милане и на озерах ;
Практические советы.
ISBN 9785271320613 (Астрель). . - ISBN 9785170710300
(АСТ). . - ISBN 9781405358156 (англ.).
Milāna (Itālija) - Ceļveži.
Вена : карманный путеводитель. - Москва : АСТ, 2013. - Москва :
АСТ, 2013. , 2013. - 80, [3] с. : ил., карт. - (Путеводители /
Дорлинг Киндерсли). (Карта и путеводитель / Дорлинг
Киндерсли). - Указатель: с. 78-79., указатель улиц. . Разговорник: с. [82-83.]. - Путеводитель по основным
достопримечательностям Барселоны на 80 страницах. Прекрасное
дополнение к полному изданию. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness
Travel Pocket map & Guide Vienna. - "Всё, что вам нужно для
хорошего отдыха" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Веной ; Вена: район за районом ;
Практическая информация.
ISBN 9785170787067 (АСТ). . - ISBN 9781409387619 (англ.).
Vīne (Austrija) - Ceļveži.
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Власишен, Юрий. Калининград : путеводитель / Юрий
Власишен. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : "Э", 2017. - Москва :
"Э", 2017. , 2017. - 399, [3] с. : цв. ил., карты, табл. (Оранжевый гид). (Orangeвый гид). - Указатель: с. 398-399. Оранжевый гид предлагает вам ценные практические советы,
актуальную информацию, и прежде всего - увлекательные
маршруты. Осталось только выбрать на свой вкус! Прогуляйтесь
по средневековым рыцарским замкам, романтическим каналам и
протестантским соборам - и почувствуете атмосферу Старой
Европы, не уезжая за границу!. - 16+. - "Написано своими для
своих" -- на обложке.
Содержание: Что посмотреть ; Маршруты прогулок по
Калининграду ; Бесконечная история ; Культура ; Полезная
информация.
ISBN 9785699971527.
Kaļiņingrada (Krievija) - Ceļveži. Kaļiņingrada (Krievija) Tūrisma maršruti.
Дей, Рейнхольд. Швеция : путеводитель / Рейнхольд Дей,
Ральф Шрёдер. - 8-е издание, дополненное. - Москва : Аякспресс, 2012. - Москва : Аякс-пресс, 2012. , 2012. - 108 с. : цв.
ил., карты, табл. - (Полиглот. Русский гид ; RG11108). Разговорник: с. 3-4. . - Указатель: с. 107-108. - Что такое
Швеция? В Швеции есть все: оживленные города, по северному
излучающие свой особый шарм, и россыпи деревянных домиков,
окрашенных, как правило, в красный цвет, сонные озера и
бурные порожистые реки, высокие горы и прелестные долины, и
все время путешественника поражают огромность пространства и
северная ширь - Швеция разнообразна и богата контрастами. - "С
мини-разговорником, 13 маршрутов, 8 карт" -- на обложке.
Содержание: Общие сведения ; Города ; Маршруты.
ISBN 9785941615742.
Šveice - Ceļveži. Šveice - Tūrisma maršruti. Stokholma
(Zviedrija) - Ceļveži. Gēteborga (Zviedrija) - Ceļveži.
Йон, Натали. Корсика : путеводитель / Натали Йон. - Москва :
Аякс-пресс, 2010. - Москва : Аякс-пресс, 2010. , 2010. - 96 с. : цв.
ил., карты, табл. - (Полиглот ; 542). - Разговорник: с. 3-4. . Указатель: с. 95-96. - Что такое Корсика? Прекрасная,
благоуханная, солнечная, тихая, разнообразная – такова Корсика.
И нет на свете другого острова, заслуживающего подобные
эпитеты. Корсика, французский остров в Средиземном море, – это
континент в миниатюре. Бесконечные пляжи, кристально чистые
озера, густые леса, светские курорты и уединенные горные
деревеньки – все это она предлагает отдыхающим. - "С миниразговорником" -- на обложке.
Содержание: Общие сведения ; Города ; Маршруты.
ISBN 9785941612543.
Korsika (Francija) - Ceļveži. Korsika (Francija) - Tūrisma
maršruti.
Каннингем, Антония. Копенгаген : путеводитель / Антония
Каннингем. - ТОР 10 Копенгаген. - Москва : Астрель, 2011. Москва : Астрель, 2011. , 2011. - 128 с. : ил., карт. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Top 10 / Дорлинг
Киндерсли). (10 самых, самых / Дорлинг Киндерсли). - Указатель
улиц: с. 128. . - Указатель: с. 118-123. . - Мини-разговорник: с.
126-127. - В этом путеводителе столица Дании, Копенгаген,
разделена на пять районо, охватывающих центр города и его
окрестности. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Top 10 Travel Guide
Copenhagen. - "Выбирайте самое лучшее" -- на обложке.
Содержание: Копенгаген, Тор 10 ; По городу ; Практическая
информация.
ISBN 9785271411021 (Астрель). . - ISBN 9781405358866
(англ.).
Kopenhāgena (Dānija) - Ceļveži.
Клюхе, Ханс. Франция : путеводитель / Ханс Клюхе. - Москва :
Аякс-пресс, 2014. - Москва : Аякс-пресс, 2014. , 2014. - 108 с. :
цв. ил., карты, табл. - (Полиглот. Русский гид ; RG10110). Разговорник: с. 3-4. . - Указатель: с. 107-108. - В путеводителе:
лучшие пешие и автомобильные маршруты, множество
фотографий, планов и карт, подробное описание
достопримечательностей, практические рекомендации,
разговорник, интересная подборка музеев, гостиниц, ресторанов,
центров развлечений и магазинов, полезные адреса и телефоны,
необходимые сведения о истории, традициях и культуре. - 18+. "С мини-разговорником, 9 маршрутов, 11 карт" -- на обложке.
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Содержание: Общие сведения ; Город ; Маршруты.
ISBN 9785941616619.
Francija - Ceļveži. Francija - Tūrisma maršruti. Parīze (Francija)
- Ceļveži.
Лиходиевский, В. Румыния : путеводитель / В. Лиходиевский. Москва : Аякс-пресс, 2008. - Москва : Аякс-пресс, 2008. , 2008. 96 с. : цв. ил., карты, табл. - (Полиглот ; 5802). (Русская
коллекция). - Разговорник: с. 4-5. . - Указатель: с. 95-96. - Что
такое Румыния? На родине графа Дракулы климатические условия
благоприятны для развития туризма и горнолыжного спорта.
Климат здесь умеренно континентальный. Лето повсеместно
теплое, местами жаркое, а ранней осенью на равнинах случается
засуха. На побережье Черного моря купальный сезон длится с
конца первой декады июня до конца сентября. С августа по
ноябрь – лучшее время года. - "С мини-разговорником" -- на
обложке.
Содержание: Общие сведения ; Города-туристические
центры ; 6 маршрутов по Румынии.
ISBN 9785941613083.
Rumānija - Ceļveži. Rumānija - Tūrisma maršruti. Bukareste
(Rumānija) - Ceļveži. Bukareste (Rumānija) - Tūrisma maršruti.
Brašova (Rumānija) - Ceļveži. Brašova (Rumānija) - Tūrisma
maršruti.
Маккелви, Робин. Дубровник и побережье Далмации :
путеводитель / Робин Маккелви, Дженни Маккелви. - ТОР 10
Дубровник и побережье Далмации. - Москва : Астрель ; АСТ,
2008. - Москва : Астрель ; АСТ, 2008. , 2008. - 128 с. : ил., карт. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Top 10 / Дорлинг
Киндерсли). (10 самых, самых / Дорлинг Киндерсли). - Указатель
улиц: с. 100-117. . - Указатель: с. 118-124. . - Разговорник: с.
126-127. - Путешествуете ли вы первым классом или ограничены
в бюджете, путеводитель ТОП 10 проведет вас по самым лучшим
местам Дубровника и побережья Далмации. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Travel Top10 Dubrovnik & the Dalmatian Coast. "Выбирайте самое лучшее" -- на обложке.
Содержание: Тор 10 Дубровник и побережье Далмации ; По
Дубровнику и побережью Далмации ; По улицам городов.
ISBN 9785271209529 (Астрель). . - ISBN 9785170534210
(АСТ). . - ISBN 9781409321297 (англ.).
Dubrovnika (Horvātija) - Ceļveži. Dalmācija (Horvātija) Ceļveži.
Мессингфельд, Р. Сеул : путеводитель / Р. Мессингфельд, М.
Пфайфер. - Москва : Аякс-пресс, 2017. - Москва : Аякс-пресс,
2017. , 2017. - 126, [2] с. : цв. ил., карты, табл. - (Полиглот.
Русский гид ; RG15002). - Разговорник: с. [127]-[128]. . Указатель: с. 124-125. - Удивительный город - с одной стороны
один из древнейших городов в мире, с другой - самый настоящий
"город будущего", где уникальные буддийские монастыри, дворцы
королевских династий соседствуют с высотными зданиями,
роскошными отелями, огромными торговыми центрами и
развлекательными парками. - 12+. - "С мини-разговорником, 9
карт" -- на обложке.
Содержание: Планирование путешествия ; Город и люди ;
Экскурсии по городу ; Пешие прогулки и загородные экскурсии.
ISBN 9785941617630.
Seula (Dienvidkoreja) - Ceļveži.
Москва : карманный путеводитель. - Москва : Астрель ; АСТ,
2010. - Москва : Астрель ; АСТ, 2010. , 2010. - 80 с. : ил., карт. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Карта и путеводитель /
Дорлинг Киндерсли). - Указатель: с. 78-79., указатель улиц. Подробная карта – путеводитель на 80 страницах по основным
достопримечательностям Москвы и окрестностей. Удобный
карманный формат. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Pocket map &
Guide Moscow. - "Всё, что вам нужно для хорошего отдыха" -- на
обложке. . - "Прекрасное дополнение к полному изданию" -- на
обложке.
Содержание: Знакомство с Москвой ; Москва: район за
районом ; Практическая информация.
ISBN 9785271348334 (Астрель). . - ISBN 9785170735549
(АСТ). . - ISBN 9781405346863 (англ.).
Maskava (Krievija) - Ceļveži.
Ольсен, Бекки. Стокгольм : карманный путеводитель: главные
достопримечательности, секреты местных жителей, удобная
структура / Бекки Ольсен. - Москва : Эксмо, 2015. - Москва :
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Эксмо, 2015. , 2015. - 160 с. : ил., карты. - (Lonely Planet.
Путеводители). - Язык: с. 153-154. . - Указатель: с. 156-159. Столица Швеции — это изящный город, в котором легко
ориентироваться, и каждый его уголок полон красоты и
очарования. Старый город, Gamla Stan (Гамла Стан) — это
набросок на пергаментных страницах древнего фолианта, а
современный центр города — настоящая мечта поклонников
мегаполисов и любителей хорошей кухни. За городом королевские
дворцы отражаются в прозрачных озерах, а темно-алые домики
там и тут разбросаны по серо-зеленым склонам островов. - 16+. Oriģinālnosaukums: Stockholm. - "Внутри отдельная карта" -- на
облошке.
в этой книге: Знакомство с городом ; Стокгольм по кусочкам:
Стоит посетить ; Лучшее в Стокгольме: Гуляем по городу. Куда
сходить и что попробовать ; Полезная информация.
ISBN 9785699775545.
Stokholma (Zviedrija) - Ceļveži.
Париж : карманный путеводитель. - Москва : Астрель, 2012. Москва : Астрель, 2012. , 2012. - 96, [2] с. : ил., карт. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Карта и путеводитель /
Дорлинг Киндерсли). - Указатель: с. 94-95., указатель улиц. . Разговорник: с. [97-98.]. - В нашем путеводителе Париж разделен
на 14 районов. Достопримечательности - это свидетельства
истории города и олицетворение отличительных черт каждого
района: Монмартр похож на сельскую местность, а Елисейские
поля - это квартал широких проспектов и роскошных особняков.
До большинства достопримечательностей не сложно добраться
пешком или общественным транспортом. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Pocket map & Guide Paris. - "Всё, что вам нужно для
хорошего отдыха" -- на обложке.
Содержание: Знакомство с Парижем ; Париж: квартал за
кварталом ; Полезная информация.
ISBN 9785271425660 (Астрель). . - ISBN 978405353205
(англ.).
Parīze (Francija) - Ceļveži.
Париж : семейный путеводитель. - Москва : АСТ, 2012. - Москва :
АСТ, 2012. , 2012. - 288 с. : ил., карт. ; 22 см. - (Наглядные
путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Карты города Париж: с.
250-[267]. . - Указатель улиц Парижа: с. 268-273. . - Указатель: с.
274-283. . - Разговорник: с. 286-288. - Семейный путеводитель по
Парижу – это идеальный помощник в планировании и проведении
семейного отпуска с удовольствием и без особых забот. Вы
сможете совместить знакомство с достопримечательностями и
активный отдых в семейной обстановке. «Детский уголок»
содержит необычные факты и забавные рисунки, предлагает
различные викторины и варианты сочетания активного отдыха
для детей с осмотром музеев и памятников. Где лучше всего
остановиться, поесть и совершить покупки для всех членов семьи.
Детальные, удобные в использовании карты, на которых
нанесены все основные достопримечательности и другие
полезные объекты для туристов. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness
Travel Family Guides Paris. - "Своими глазами" -- на обложке. . "Что посмотреть, где остановиться, где поиграть" -- на обложке.
Содержание: Остров Сите и остров Св. Людовика ; Бобур и
Маре ; Тюильри, опера и Монмартр ; Елисейские Поля и
Трокадеро ; Эйфелева башня и дом инвалидов ; Сен-Жермен и
латинский квартал ; Люксембург и Монпарнас ; За пределами
центра ; Однодневные экскурсии из Парижа.
ISBN 9785170777914 (АСТ). . - ISBN 9781405367967 (англ.).
Parīze (Francija) - Ceļveži.
Роде, Рейнхард. Финляндия : путеводитель / Рейнхард Роде,
Риикка Крен, Вольфганг Рессиг. - Москва : Аякс-пресс, 2017. Москва : Аякс-пресс, 2017. , 2017. - 144 с. : цв. ил., карты, табл. (Полиглот. Русский гид ; RG1110). - Разговорник: с. [143]-144. . Указатель: с. 141-142. - Финляндия знаменита, прежде всего,
своими озёрами - недаром её называют "страной тысяч озёр". В
стране их, действительно, насчитывается порядка 190 000, и
занимают они примерно 9% всей площади. А ещё она славится
финскими саунами, зимними видами спорта, лыжным курортом
Лахти, домом Санта-Клауса в Лапландии в Рованиеми, финскими
телефонами NOKIA, карело-финским эпосом Калевалой, синими
глазами и белоснежной кожей финских женщин БеломороБалтийской расы, которая считается самой светлой из
Европеоидной расы и из всех групп мировых рас. Прославили

913(73)

913(485)

913(4

Финляндию прекрасная музыка, искусство и дизайн, формы и
архитектура, любимые Мумми-тролли… Имена Яна Сибелиуса,
Алвара Аалто и Туве Янссон вписаны золотыми буквами в
сокровищницу мировой культуры. - 12+. - "С миниразговорником, 18 маршрутов, 12 карт" -- на обложке.
Содержание: Планирование путешествия ; Страна и люди ;
Маршруты по Финляндии.
ISBN 9785941617814.
Somija - Ceļveži. Somija - Tūrisma maršruti. Helsinki (Somija) Tūrisma maršruti. Turku (Somija) - Tūrisma maršruti. Ālandu salas
(Somija) - Tūrisma maršruti. Lapzeme - Tūrisma maršruti. Rovaniemi
- Tūrisma maršruti.
США : путеводитель. - Москва : АСТ, 2012. - Москва : АСТ, 2012.
, 2012. - 798, [2] с. : ил., карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг
Киндерсли). - Указатель: с. 764-793. . - Дополнительная
литература: с. [799]. - Этот путеводитель компании Dorling
Kindersley поможет вам извлечь максимум выгоды из вашего
визита в Соединенные Штаты. Книга разделена на 14 разделов,
каждый из которых описывает от одного до семи штатов. Глава о
каждом районе начинается с исторического портрета и карты
местности. Затем следует раздел, посвященный главным
достопримечательностям с картами крупнейших городов. Для
каждого района дается раздел практической информации и
списки рекомендуемых отелей и ресторанов. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Travel Guides USA. - "Города и страны - как на ладони"
-- на обложке.
Содержание: Путешествуя по США ; Знакомство с США ;
Нью-Йорк и среднеатлантический район ; Новая Англия ;
Вашингтон и столичный регион ; Юго-Восток ; Флорида ;
Глубокий Юг ; Великие озера ; Техас ; Юго-Запад ; Скалистые
горы ; Калифорния ; Аляска и Гавайи.
ISBN 9785170781737 (АСТ). . - ISBN 9781405370882 (англ.).
Amerikas Savienotās Valstis - Ceļveži.
Тейлор-Уилки, Дорин. Швеция : путеводитель / Дорин ТейлорУилки. - Москва : Фаир, 2012. - Москва : Фаир, 2012. , 2012. 159, [1] с. : цв. ил., карты, табл. - (Berlitz Pocket Guide). Указатель: с. 158-159. - Непрерывная череда интересных мест и
удивительных открытий сделает ваше путешествие с этим
путеводителем по Швеции ярким и незабываемым. Oriģinālnosaukums: Sweden. - "The World's Best-Selling Pocket
Guides. Berlitz Pocket Guides" -- на обложке.
Содержание: История ; Что посмотреть: Стокгольм.
Окрестности Стокгольма. Южная Швеция. Гётеборг и Западная
Швеция. Центральная Швеция. Норрланд и Арктика ; Рекомендуем
; Еда и напитки ; Практическая информация.
ISBN 9785818317625.
Zviedrija - Ceļveži. Stokholma (Zviedrija) - Ceļveži. Gēteborga
(Zviedrija) - Ceļveži. Norlande (Zviedrija) - Ceļveži.
Тенерифе : путеводитель. - Выпуск 2. - С.-Петербург : Дискус
Медиа, 2014. - С.-Петербург : Дискус Медиа, 2014. , 2014. - 96 с.
: цв. ил., карты, табл. - (Nelles Pocket. Путеводитель). (Nelles
Verlag). - Разговорник: с. 93-94. . - Алфавитный указатель: с. 9596. - Тенерифе, увенчанный конусом красавца Тейде, встретит
гостей буйством тропической зелени и «лунными» пейзажами
пустынных кратеров, непроходимыми ущельями и вихрем
столичного карнавала. И, конечно, океаном: тёплой,
рыбообильной и вечно неспокойной Атлантикой. Шаг за шагом вы
откроете для себя необыкновенные красоты этого острова:
заповедные лавровые леса, бухты с горячим чёрным песком,
отвесные прибрежные утёсы и невиданные растения. Если вы
рискнёте сесть на велосипед, путеводитель обещает вам трудные
тропы с двухкилометровым перепадом высот, но, право же, вам
будет что вспомнить. Если же вы предпочитаете акваланг или
спиннинг, парусный спорт или виндсёрфинг, то и тут вполне
можете положиться на рекомендации этой книги. - "Сердце"
Канарских островов -- на обложке. . - "Разговорник, справочник,
подробные цветные карты и планы" -- на обложке. . - "Сердце
Канарского архипелага от А до Я; подробная карта острова и план
столицы; 54 фотоиллюстрации; история и культура; пешие и
велосипедные маршруты; рестораны; часы работы музеев; пляжи
и водный спорт; практические советы; разговорник" -- на
титульном листе.
Содержание: Исторический обзор ; Основные
достопримечательности ; Тенерифе ; Подробности ; Информация
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для туристов.
ISBN 9785940591528.
Tenerife (Kanāriju salas) - Ceļveži.
Тимофеев, Игорь. Греческие острова : Крит, Корфу, Санторини,
Миконос, Делос, Кефалония, Итака, Закинф, Левкада, Родос, Кос,
Патмос, Тилос : путеводитель / Игорь Тимофеев. - 4-е изд., испр.
и доп. - Москва : "Э", 2017. - Москва : "Э", 2017. , 2017. - 455, [9]
с. : цв. ил., карты, табл. - (Оранжевый гид). (Orangeвый гид). Разговорник: с. 445-451. . - Указатель: с. 452-455. - Прогулки по
островам, написанные с капелькой фирменного тимофеевского
(автор) юмора, килотонны красочных фотографий и обилие
местных карт. - 16+. - "Написано своими для своих" -- на
обложке.
Содержание: Что посмотреть ; Крит ; Гавдос ; Киклады ;
Ионические острова ; Архипелаг Додеканес ; История ; Островные
традиции, фестивали, праздники ; Менталитет ; Островная кухня ;
Практическая информация.
ISBN 9785699951635.
Grieķija - Ceļveži. Grieķija - Tūrisma maršruti. Krēta (Grieķija).
Korfu sala (Grieķija). Santorine. Mikonos. Dēla. Kefalonija. Itaka.
Zakinta. Roda (Grieķija). Kosas sala (Grieķija). Patmos.
Фоолке, Молнар. Будапешт : путеводитель / Молнар Фоолке. Москва : Аякс-пресс, 2017. - Москва : Аякс-пресс, 2017. , 2017. 131, [13] с. : цв. ил., карты, табл. - (Полиглот. Русский гид ;
RG14303). - Разговорник: с. [143]-[144]. . - Указатель: с. 130-131.
- Будапешт - город с богатым историческим прошлым и
уникальным культурным наследием. Это единственная в мире
столица, где насчитывается около 100 термальных источников.
Здесь можно увидеть остатки построек времен Римской империи и
отдохнуть в настоящей турецкой бане, отправиться на ночную
вечеринку в купальню "Рудаш" и поиграть в шахматы в бассейнах
"Сечении". Памятники готики и барокко, архитектурные ансамбли
в стиле сецессион, пещеры и лабиринты, расположенные под
городом, смотровая площадка у Рыбацкого бастиона,
величественный Королевский замок и Базилика Св. Иштвана,
Парламент - всего и не перечислишь. А еще чардаш и чарующие
звуки скрипки, знаменитая салями и паприка!!! В венгерскую
столицу хочется возвращаться вновь и вновь!. - 12+. - "С миниразговорником, 15 маршрутов, 10 карт" -- на обложке.
Содержание: Планирование путешествия ; Город и люди ;
Экстра-маршруты ; Маршруты по Будапешту.
ISBN 9785941617852.
Budapešta (Ungārija) - Ceļveži. Budapešta (Ungārija) - Tūrisma
maršruti.
Херре, Сабина. Чешская Республика : путеводитель / Сабина
Херре. - Москва : Аякс-пресс, 2014. - Москва : Аякс-пресс, 2014. ,
2014. - 108 с. : цв. ил., карты, табл. - (Полиглот. Русский гид ;
RG10811). - Разговорник: с. 3-4. . - Указатель: с. 107-108. - Что
такое Чехия? Это - увлекательные прогулки по ее городам:
таинственной Праге и Брно, моравскому Парижу. Так же мы
предлагаем несколько маршрутов по живописным горным
районам, по курортам с целебными источниками, старинным
городкам, затерянным в холмах и величественным озерам, на
берегу которых застыли старинные замки. А настроение вашему
путешествию создаст чешская кухня и знаменитое пиво!. - 18+. "С мини-разговорником, 10 маршрутов, 9 карт" -- на обложке.
Содержание: Общие сведения ; Описание городов ;
Маршруты.
ISBN 9785941616794.
Čehija - Ceļveži. Čehija - Tūrisma maršruti. Prāga (Čehija) Ceļveži. Brno (Čehija) - Ceļveži.
Хьюгс, Джек. Будапешт : путеводитель / Джек Хьюгс. - ТОР 10
Будапешт. - Москва : Астрель, 2012. - Москва : Астрель, 2012. ,
2012. - 128 с. : ил., карт. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли).
(Top 10 / Дорлинг Киндерсли). (10 самых, самых / Дорлинг
Киндерсли). - Указатель улиц: с. 128. . - Указатель: с. 118-123. . Разговорник: с. 126-127. - Списки ТОР 10 самых лучших пляжей,
отелей, ресторанов, баров и ночных клубов, винокурен,
праздников и фестивалей и даже того, чего следует остерегаться,
дают возможность успеть всюду и сэкономить ваши деньги. Oriģinālnosaukums: Eyewitness Top 10 Travel Guides Budapest. "Выбирайте самое лучшее" -- на обложке.
Содержание: Тор 10 Будапешт ; По городу ; Полезная
информация.

913(485)

913(437)

913(481)

913(437.3)

ISBN 9785271359620 (Астрель). . - ISBN 9781405369909
(англ.).
Budapešta (Ungārija) - Ceļveži.
Швеция : путеводитель. - Москва : Астрель, 2011. - Москва :
Астрель, 2011. , 2011. - 360 с. : ил., карт. ; 22 см. (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). - Указатель улиц
Стокгольма: с. 112-[117]. . - Указатель: с. 342-356. . Разговорник: с. 359-360. - В этом путеводителе Швеция
подразделяется на десять регионов, каждый из которых
рассматривается в отдельной главе и обозначен своим цветовым
кодом. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness Travel Guides Sweden. "Города и страны - как на ладони" -- на обложке.
Содержание: Знакомство со Швецией ; Стокгольм: район за
районом ; Швеция: регион за регионом ; Информация для
туристов ; Полезные советы.
ISBN 9785271359125 (Астрель). . - ISBN 9781405358538
(англ.).
Zviedrija - Ceļveži. Stokholma (Zviedrija) - Ceļveži. Gotlande
(Zviedrija) - Ceļveži. Gēteborga (Zviedrija) - Ceļveži.
Швинке, Теодор. Прага : путеводитель / Теодор Швинке. - ТОР
10 Прага. - Москва : ACT, 2013. - Москва : ACT, 2013. , 2013. 160 с. : ил., карт. - (Путеводители / Дорлинг Киндерсли). (Top 10
/ Дорлинг Киндерсли). (10 самых, самых / Дорлинг Киндерсли). Указатель улиц: с. [125]-147. . - Указатель: с. 148-156. . Разговорник: с. 159-160. - ТОР 10 - это списки 10 самых
известных домов с привидениями, 10 лучших пивных баров,
магазинов и отелей. Вы получите всю необходимую информацию о
том, как сэкономить время и деньги, а также практические
советы: где спросить, как доехать, куда позвонить и даже чего
остерегаться. Пользуйтесь детальными картами на разворотах
обложки и маленькими картами в тексте. - Oriģinālnosaukums:
Eyewitness Travel TOP 10 Prague. - "Выбирайте самое лучшее" -на обложке.
Содержание: Прага, Тор 10 ; По городу ; По улицам города.
ISBN 9785170802364 (АCT). . - ISBN 9781409373391 (англ.).
Prāga (Čehija) - Ceļveži.
Эвенсбергет, Снорре. Норвегия : путеводитель / Снорре
Эвенсбергет. - Москва : Астрель, 2012. - Москва : Астрель, 2012. ,
2012. - 304 с. : ил., карт. ; 22 см. - (Путеводители / Дорлинг
Киндерсли). - Указатель улиц в Осло: с. 104-109. . - Указатель: с.
288-300. . - Разговорник: с. 303-304. - В этом путеводителе
Норвегия поделена на 7 подходящих для посещения областей,
каждой из которых посвящена отдельная глава, выделення
определенным цветом. Административные единицы (округа) были
объединены в регионы побольше. - Oriģinālnosaukums: Eyewitness
Travel Guides Norway. - "Города и страны - как на ладони" -- на
обложке.
Содержание: Представляем Норвегию ; Осло: район за
районом ; Норвегия: область за областью ; Информация для
туристов ; Полезная информация.
ISBN 9785271444012 (Астрель). . - ISBN 9781405368919
(англ.).
Norvēģija - Ceļveži.
Яровинская, Татьяна. Чехия : путеводитель / Татьяна
Яровинская. - 2-е изд. - Москва : "Э", 2017. - Москва : "Э", 2017. ,
2017. - 127, [1] с. : цв. ил., карты, табл. - (Красный гид).
(Kpasnый гид). - Разговорник: с. 125. . - Исторический обзор: с.
126. . - Указатель: с. 127. - Экспресс-гид по Чехии. В нем
содержится краткая информация о столице, советы, как лучше
провести первую и вторую недели, и 25 главных
достопримечательностей. Также в книге вы найдете описания
самых интересных мест каждого района страны. Гуляйте,
знакомьтесь, восхищайтесьромантической Чехией и получайте
нужную информацию в режиме нон-стоп! К изданию прилагается
подробная карта страны. - 16+. - "Все нужное, ничего лишнего" -на обложке. . - "С отдельной картой Чехии и Праги" -- на
обложке. . - Автор представлен в конце книги.
Содержание: Откройте Чехию ; Чехия по кусочкам ;
Градчаны и Мала Страна ; Старе Место ; Нове Место и Вышеград ;
Прага-7 ; Центральная Чехия ; Север и запад ; Юг и юго-восток ;
Нужно знать.
ISBN 9785699970650.
Čehija - Ceļveži. Čehija - Tūrisma maršruti. Prāga (Čehija) Ceļveži.
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Bīrīte, Zigrīda, 1932-. Mēs - bargu gadsimtu bērni - vēstures vējos
svaidīti, rūdīti, lauzti, žēloti un glāstīti / Zigrīda Bīrīte ; mākslinieks
Rihards Delvers. - Rīga : NT Klasika, 2017. - [Rīga] : NT Klasika,
[2017]. , ©2017. - 639, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25
cm + 2 atsevišķas lp. ģenealoģiskās tabulas. - Grāmata vēsta par
dažādiem cilvēkiem, viņu likteņiem un dzīvi laukos un pilsētās no 19.
gs. beigām līdz 21. gs. sākumam. Dokumentos, fotogrāfijās, cilvēku
atmiņās, nostāstos un faktos balstītā redzējumā autore centusies
atainot arī vēsturisko fonu, kurā dzīvojuši grāmatā minētie cilvēki.
Pirmā daļa veltīta autores mātes Annas Kraules (dzim. Kalēja)
piemiņai. Otrā daļa veltīta tēvam Indriķim Kraulim un viņa darbam.
Trešā daļa vēsta par Otrā pasaules kara un okupācijas gadiem,
smago pēckara laiku, pagaidām maz aprakstīto sieviešu un bērnu
cīņu par izdzīvošanu šajā laikā, par skolas, studiju un darba gadiem,
un, visbeidzot, par trešās Atmodas atnākšanu un brīvības atgūšanu,
lielām iespējām, spēka atdevi un cerībām. - Grāmatā Andas Līces
dzejolis "Pēcvārda vietā".
ISBN 9789934857089.
Krājbankas - Latvija.
Zeltiņu pagasts (Alūksnes novads, Latvija) - Vēsture. Latvija Vēsture - 20 gs. Latvija - Ģenealoģija.
Biogrāfijas.
Strazdiņa, Velta. Pēteris Sēja. Mūžs Latvijai / Velta Strazdiņa ;
Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Ķekavas
Novadpētniecības muzeja krājumiem. - Rīga : Jumava, 2017. - 173,
[1] lpp., 12 nenumurētas lapas : ilustrācijas, fotogrāfijas. - (Varoņu
grāmata). - Bibliogrāfija: 156.-[158.] lpp. . - Grāmatā aprakstītās
personas: 159.-[171.] lpp. - Ir brīnišķīgi apzināties, ka tepat ap
mums ir vēstures elpa, spilgti cilvēki un mainīgi latviešu likteņi. Tas
iedvesmo radīt, strādāt un palikt par vēstures nākotni. Par nākotni,
kuru jaunā novada paaudze lasīs vēstures rakstos, novadnieku
atmiņu albumos vai sarakstītajās grāmatās. Pēteris Sēja skolojis
mūs... mūs ― latviešus, novadniekus, senčus.
ISBN 9789934201493.
Greig, Charlotte. The directory of FLAGS : a guide to flags from
around the world / Charlotte Greig. - Second edition. - London : Ivy
Press, 2015. - London : Ivy Press, 2015. , 2015. - 224 с. :
ilustrācijas. - Index: 222.-224. p. - For thousands of years, flags
have been used to identify countries and cultures, people and places.
Today, the flags of the world can still provide a key to discovering
national identity and history of each and every country in the
international community. Presented in a neat directory format, this
book offers nearly 300 flags, each alongside the story of its
provenance and design.
Contents: The Americas ; Europe ; Asia ; Africa ; Oceania ;
International Flags.
ISBN 9781782402817.
Karogi.
Amerikas Savienotās Valstis - Karogi. Eiropa - Karogi. Āzija Karogi. Āfrika - Karogi. Okeānija - Karogi.
Hemēns-Antila, Jāko. Mare nostrum: Rietumu kultūras
pirmsākumu meklējumi / Jāko Hemēns-Antila ; no somu valodas
tulkojusi: Ingrīda Peldekse ; literārais redaktors: Arturs Hansons ;
dizains: Armands Zelčs. - [Rīga] : Neputns, 2017. - 270 lpp. :
ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 239.-244. lpp. un
rādītājs.
ISBN 9789934565359.
Civilizācija, grieķu-romiešu. Civilizācija, arābu.
Eiropa - Kultūras vēsture. Vidējie Austrumi - Kultūras vēsture.
Grieķija - Kultūras vēsture. Grieķija - Vidējie Austrumi - Attiecības.
Vidējie Austrumi - Grieķija - Attiecības.

LATVIJAS VĒSTURE.BALTIJAS VĒSTURE
Konstante, Ilze, 1940-.
94(474.3)

Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā,
1940-1956 / Ilze Konstante ; literārā redaktore Guna Pence ;
tulkotājs angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Dita Pence ; fotogrāfi:
Aigars Altenbergs, A. Belovs, Normunds Brasliņš [un vēl 17 fotogrāfi].
- Rīga : Neputns, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - ©2017. 798 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija

94(474)

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”19”

nodaļu beigās un personu rādītājs: 771.-791. lpp. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Fotogrāfi arī: Uldis Briedis,
Zigrīda Ciematniece, Gunārs Cīlītis, D. Gedzjuns, Ilgvars Gradovskis,
Edgars Iltners, Roberts Kaniņš, Zigurds Konstants, J. Krieviņš,
Armands Lācis, Valters Lācis, Žanis Legzdiņš, Mārtiņš Sedols, Jurģis
Skulme, Marika Vanaga, B. Vdovenko, Toms Zvirbulis. . - "Arteļa
"Leņina ceļš" kolhoznieku grupa Valsts latviešu un krievu mākslas
muzejā apskata Leo Kokles darbu "Miera zemē". 1952. gada 5.
novembris. Foto A. Belovs. LNA LVKFFDA, 001269N-01"--Uz vāka.
ISBN 9789934565267.
Totalitārisms un māksla - Latvija - Vēsture - 20 gs. Reālisms
mākslā - Latvija. Māksla un valsts - Latvija - Vēsture - 20 gs.
Sociālistiskais reālisms mākslā - Latvija. Mākslas muzeji - Latvija Vēsture - 20 gs. Māksla - Latvija - Mācīšana un mācīšanās
(augstskola) - 20 gs - Vēsture. Mākslas izstādes - Latvija - Vēsture 20 gs. Māksla, latviešu - 20 gs. Māksla, latviešu - Padomju Savienība.
Buttar, Prit. Between Giants : the Battle for the Baltics in World
War II / Prit Buttar. - Oxford : Osprey Publishing, 2015. - Oxford :
Osprey Publishing, 2015. , 2015. - 400 p. : ilustrācijas. - Index:
390.-400. p. - With the exception of Poland, no region or territory
suffered more greatly during World War II than the Baltic States.
Caught between the giants of the Soviet Union and the Third Reich,
Latvia, Lithuania, and Estonia became pawns in the desperate battle
for control of Eastern Europe throughout the course of World War II.
This is a story of conquest and exploitation, of death and deportation
and the fight for survival both by countries and individuals. The three
states were repeatedly occupied -- by the Soviet Union in 1939, by
Germany in 1941, and again by the Soviet Union in 1944-45. In each
case, local government organizations and individuals were forced to
choose between supporting the occupying forces or forming partisan
units. Many would be caught up in the bitter fighting in the region
and, in particular, in the huge battles for the Courland bridgehead
during Operation Bagration when hundreds of thousands of soldiers
would fight and die in the last year of the war. Over 300,000 Soviet
troops would be lost during the repeated assaults on the 'Courland
Cauldron' before 146,000 German and Latvia troops were finally
forced to surrender. No mercy was shown and all Latvians,
Lithuanians, and Estonians who fought for Germany were executed.
By the end of the war, death and deportation had cost the Baltic
States over 20 percent of their total population and the iron curtain
would descend on the region for over four decades. Using numerous
first-hand accounts and detailed archival research, Prit Buttar weaves
a magisterial account of the bitter fighting on the Eastern Front and
the three small states whose fates were determined by the fortunes
and misfortunes of war.
ISBN 9781472807496.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija. Otrais pasaules karš,
1939-1945 - Lietuva. Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Igaunija.

Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā / autoru
kolektīvs profesora T. Jundža zinātniskā vadībā ; konsultanti: Dr.hist.
Daina Bleiere, Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis, Mg.iur. Māris Lejnieks
[un vēl 3 konsultanti] ; recenzenti: Dr.hist. Andrejs Plakans, Dr.iur.
Aivars Endziņš ; literārā redaktore Anita Rudziša ; bibliogrāfes:
Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; kopsavilkuma tulki: Eduards Bruno
Deksnis, Egita Proveja. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas
stratēģisko pētījumu centrs, 2017. - Rīga : Latvijas Zinātņu
akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 471 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs,
personu rādītājs: [457.]-468. lpp. - Latvijas valsts nepārtrauktība
(kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti
ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta
plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu
nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un
pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir
pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu, franču un vācu valodā. - Ziņas par autoriem:
[453.]-456. lpp. . - Konsultanti arī: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.iur.
Anita Rodiņa, Viktors Šadinovs.
Ievads / Tālavs Jundzis. I NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNA UN
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KRIEVIJAS VĒSTURE
94(470)

BALTIJAS VALSTIS. Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā
un praksē / Ineta Ziemele. Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība /
Jānis Pleps. Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas
prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību
pārkāpumiem / Edmunds Broks. II LATVIJAS VALSTS
NEPĀRTRAUKTĪBA OKUPĀCIJAS GADOS. Bruņotā pretošanās padomju
un nacistiskajai okupācijai (1940-1957) / Zigmārs Turčinskis.
Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā
(1940-1986) / Tālavs Jundzis. Baltijas valstu jautājums
starptautiskajā kontekstā / Antonijs Zunda. Latvijas Republikas
diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums
(1940-1991) / Ainārs Lerhis. Latviešu trimdas loma valsts
neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991) / Eduards Bruno Deksnis,
Kristīne Beķere. Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības
atgūšanā (1986-1991) / Tālavs Jundzis. III NEPĀRTRAUKTĪBAS
DOKTRĪNAS ĪSTENOŠANĀS PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS.
Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana / Gunārs
Kusiņš. Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana / Artūrs Kučs. Latvijas
valsts robežu noteikšana / Jānis Pleps. Tiesu varas nepārtrauktība
Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība / Jānis
Lazdiņš. Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā / Jānis Lazdiņš.
Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības / Ineta Ziemele.
Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums
starptautiskajās organizācijās / Artūrs Kučs. Nepārtrauktības doktrīna
sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994) /
Tālavs Jundzis.
ISBN 9789934851582.
Atzīšana (starptautiskās tiesības) - Latvija. Valsts pēctecība Baltija. Preambulas (tiesības) - Latvija. Pretošanās kustības - Latvija.
Nevardarbība - Latvija.
Latvija - Starptautiskais statuss. Latvija - Politika un pārvalde 1991-. Baltija - Starptautiskās attiecības - 1991-. Latvija Starptautiskais statuss. Latvija - Politika un pārvalde - 1991-. Latvija
- Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991. Latvija - Vēsture Otrās brīvvalsts periods, 1991-. Baltija - Starptautiskās attiecības 20 gs. Baltija - Vēsture - 20 gs.
Tomaševskis, Jānis, 1985-. Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu
Nacionālās padomes vēsture / Jānis Tomaševskis ; zinātniskais
redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava, 2017. , ©2017. 168 lpp., 24 lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti,
tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu
rādītājs: 166.-168. lpp. - Izdevums veltīts Latviešu Pagaidu
Nacionālās padomes dibināšanas simts gadu jubilejai. Latviešu
pagaidu nacionālo padomi, ko saīsināti dēvē par Nacionālo padomi,
līdz šim vēsturnieki ir nepelnīti maz pētījuši. Taču 1918. gada 18.
novembra Latvija neradās tukšā vietā. Bez 1917. gadā Valkā
dibinātās Nacionālās padomes ieliktā pamata ceļš uz Latvijas
neatkarības pasludināšanu būtu ērkšķaināks un droši vien arī garāks.
Nacionālā padome bija pirmā organizācija, kas Latvijas cilvēkiem un
starptautiskajai sabiedrībai ļāva noticēt, ka Latvija var būt apvienota,
neatkarīga un demokrātiska valsts. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934201424.
Pirmais pasaules karš, 1914-1918 - Latvija. Politiskās partijas Latvija - Vēsture.
Latvija - Politika un pārvalde - 1914-1918. Latvija - Vēsture 1914-1918.
Petrovs, Ņikita. Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles : nāves
mehānisms, kas ierāva arī latviešus / Ņikita Petrovs ; tulkojusi Lāse
Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Ilzes Jermacānes priekšvārds. Rīga : AS Latvijas Mediji, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 355
lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Bibliogrāfija: 334.-342.lpp. . Personu rādītājs: 343.-353.lpp. - Krievu vēsturnieka patiesais un
godīgais skats uz tiem, kas pildīja Staļina pavēles Lielā terora laikā un
vēlāk. Padomju sistēma bija balstīta uz bailēm un vardarbību. Kāpēc
bija cilvēki, kuri cieta no represijām? Kāpēc bija cilvēki, kuri bija
gatavi tās veikt? Visiem noziegumiem bija ne tikai upuri ar konkrētu
vārdu un uzvārdu, bet tos arī kāds izplānoja un veica. Lasītājiem
pirmo reizi latviešu valodā tiek piedāvāta vēsturnieka Ņikitas Petrova
2011. gadā izdotā un 2017. gadā papildinātā grāmata par tiem
cilvēkiem, kuri bija Staļina doto pavēļu tiešie izpildītāji - BENDES. Tie

ir 25 pētījumi par to, kā ''mazais padomju cilvēks'' staļinisma
apstākļos pārvēršas par bendi un bezierunu paklausībā pilda savu
uzdevumu, līdz saņem sodu pēc Josifa Staļina nāves 1953. gadā. Oriģinālnosaukums: Палачи. Они выполняли заказы Сталина.
Saturs: Bezprincipiālais staļinists Berija ; Kā Berija ieguva
uzticību ; Gulaga menedžeris ; Staļina ''pasūtījums'' ; Slepenās
slepkavības pēc Staļina pavēles ; Laboratorija X ; Mēģinājums
atpirkties no Hitlera ; Visizglītotākais bende ; Lielie brāļi ; Akmens
Viesis ; Rodoss - sala gulaga arhipelāgā ; Izmeklētājs - kaulu lauzējs
: eksporta variants ; Lavrentijs Otrais ; Viktors Abakumovs: "Visiem
no manis ir jābaidās''; Vienkāršais grāmatvedis ; Valsts štata
slepkava ; Vai bruņinieks vispār bija? ; Staļina spīdzināšana: ''Sist kā
nāvīgā kaujā'' ; Berijas spējīgās audzēknes ; Cilvēks ar ādas skoteli ;
Gulaga goda pilsonis ; Viņš lielījās ar to, ka ir šāvis ; Mazā katiņa ;
Kas šāva poļus 1940. gadā.
ISBN 9789934153709.
Krievija - Vēsture - Represijas.
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Margarita Stāraste : Post scriptum /
Lilita Maija Klinkerte ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore
Zigrīda Dūda. - Rīga : Latvijas grāmata, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). [Rīga] : Latvijas grāmata, 2017. , 2017. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. - Margaritas Stārastes sarakstītās un ilustrētās grāmatas:
207. lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Šī grāmata - laikmeta
liecība ne tikai par mākslinieces dzīvi un savstarpējām attiecībām
ģimenē, bet arī par tālaika sabiedrību un sadzīvi. Grāmatā ir
apkopotas līdz šim nepublicētas Margaritas Sārastes vēstules, Lilitas
un tuvinieku atmiņas, kā arī precizēti dati mākslinieces biogrāfijā. . „Stāraste savā mūžā ir uzrakstījusi ļoti daudz vēstuļu, un tās
skaitāmas simtos, ja ne tūkstošos,” saka grāmatas autore –
Margaritas Stārastes meita Lilita Klinkerte. Šajā izdevumā apkopotas
līdz šim nepublicētas Margaritas Stārastes vēstules, kā arī Lilitas un
tuvinieku atmiņas. Līdz ar to sastopam citu Margaritu – pretrunīgu,
neviendabīgu personību, pretēji latviešu apziņā nereti iztēlotajai
mīļajai, slavenajai „pasaku māmiņai”. Aizraujoši ir lasīt Margaritas
Stārastes vēstules, kas rakstītas daudzu gadu garumā viņas mūža
mīlestībai – Gerritam Bordeveikam. Un tās bieži vien nav nekādas
„saldās”, mīlestības jūtu pārņemtas rindas… It īpaši padomju laika
sarakstē daļa vēstuļu ir tiešām pikantas, intriģējošas tā laika
atspoguļotājas. Grāmatas autore Lilita atklāti runā arī par
atsvešinātību un mīlestības trūkumu attiecībās ar savu māti populāro, tautā mīlēto mākslinieci Margaritu Stārasti, un līdz ar to
nopietni pieskaras aktuālajai tēmai „mātes un meitas attiecības”.
Grāmatas intriģējošo, neparasto saturu lieliski papildina daudzas, līdz
šim nepublicētas fotogrāfijas.
ISBN 9789934816734.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Ilustratores - Latvija.
Biogrāfijas.
Remess, Andžils, 1938-. Kara ēna sekoja man : Kokrūpnieka dēla
vaļsirdības / Andžils Remess ; māksliniece Dina Ābele ; foto Uldis
Briedis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji,
2017. - 284, [3] lpp. : 16 nenumurētas lapas ar fotogrāfijām. Žurnālists, redaktors, vairāku grāmatu autors Andžils Remess
grāmatā izstāsta ne vien savas dzimtas un ģimenes dzīvesstāstu,
sākot no 1941. gada līdz mūsdienām, bet ikkatra latvieša pieredzēto,
izjusto, tādējādi ļaujot izdzīvot Latvijas likteņstāstu vairāk nekā 50
gadu garumā. A. Remess lasītāju izvadā pa Liepājas ieliņām, portretē
dažādu laiku spilgtākās Liepājas un arī Latvijas personības - laikmeta
zīmes - Egonu Līvu, Olafu Gūtmani, bohēmas pārņemto ''Vāgūzi'' ar
izcilo fotogrāfu Uldi Briedi priekšgalā un daudzus citus. Traģiskas
epizodes mijas ar humora un ironijas pilniem notikumiem un
vērtējumu.
ISBN 9789934154089.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Liepāja (Latvija).
Sirmā, Daina, 1958-. Dievaines : [dzeja] / Daina Sirmā ; redaktors
Ronalds Briedis ; dizains Inguna Cepīte. - Rīga : Izdevniecība
Pētergailis, [2017] (Jelgavas tipogrāfija). - 79 lpp. - Savā trešajā
dzejoļu krājumā Daina Sirmā ir uzklājusi galdu un atvērusi durvis
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gada tumšākā laika mielastam. Veļu laiks. Dievaines. Šajā vakarā
kamolos savēlusies migla iegūst sen aizgājušu cilvēku vaibstus,
sabiezē durvju ailā un pārkāpj sava bijušā nama slieksnim. Vāri
apgaismotajā un šaurajā lauku sētas istabā pulcējas paaudzes, radam
līdzās nosēžas kaimiņš, tautiešiem līdzi ienāk kāds svešu zemju
ciemiņš. Viņu ir tik daudz, cik saglabājusi mūsu atmiņa. Viņi nāks tik
ilgi, cik tos aicinās pie saimes galda.
ISBN 9789984334554.
Latviešu dzeja.
Stumbre, Lelde, 1952-. Fokstrots : romāns / Lelde Stumbre ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ;
redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017 (Rēzekne :
Latgales druka). - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - 235 lpp. :
ilustrācijas. - (Lata romāns ; 11 (221). - Bibliogrāfija: 235 lpp. - Kādu
dienu Mika darbavietā notiek ielaušanās - divi cilvēki lapsu maskās
mēģina apzagt biroju. Miks, vajājot zagļus, nošauj vienu no tiem ar
... arbaleta bultu, kas kā eksponāts karājusies pie sienas. Miks ir
pārliecināts, ka viņu apcietinās. Viņš nokļūst savā bērnības mājā, kur
tiek svinētas Lieldienas un sapulcējusies visa viņa ģimene, ko viņš
nav redzējis 10 gadus. Mājā ar stingru roku valda viņa vecmāte Odile.
Miks piedzīvo mīlestību, atbildību, kā arī iespēju kardināli mainīt savu
dzīvi.
ISBN 9789934154102.
Latviešu romāni.
Vilipsōns. Ārprātija piedzīvojumi / Vilipsōns, Nora Ikstena ;
redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna
Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - Rīga : Dienas Grāmata,
[2017]. , ©2017. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Iespējamais
mākslinieka tapšanas stāsts, bet varbūt tikai aušība – tā īsi varētu
nodēvēt Aivara Vilipsōna "Ārprātija piedzīvojumus", ko literāri
apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām,
zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujošas
grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.
ISBN 9789934546488.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Zīmējumi, latviešu - 21 gs.
Bankovskis, Pauls, 1973-. 18 : novel / translated from Latvian by
Ieva Lešinska ; series editor: Allan Camerton. - Glasgow : Vagabond
Voices, 2017 (Poland). - p. 177. - The backdrop to this novel is a
pivotal moment in Latvian history, but its scope is much broader.
Bankovskis's story presents a wonderful exploration of what is means
to be human, and the ways in which civilisation's many products can
alienate us from the natural world and from ourselves, whilst
simultaneously driving us back into nature's embrace.
ISBN 9781908251787.
Latviešu proza (angļu valoda)

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Berjlindi, Silla & Rolfs.
Zv 821.113.6-3
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Šūpuļdziesma : [detektīvromāns] / Silla &
Rolfs Berjlindi ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ;
redaktore Marika Taube ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne
ABC, 2017 (Rīga : A/s Poligrāfists). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 428, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Romānā
""Šūpuļdziesma'' jau atkal sastopam izmeklētājus Tomu Stiltonu un
Olīviju Renningu. Kādu nakti bezpajumtniece Mjūriela Stokholmas
centrā sastop raudošu meiteni. Viņas vārds ir Folāmi, un viņa ir
ieradusies no Nigērijas, līdzīgi kā daudzi citi bēgļu bērni. Mjūriela
nolemj meitenei palīdzēt, taču pēc nepatīkama incidenta viņām nākas
lūgt Toma Stiltona palīdzību. Kāds zēns ar pārgrieztu rīkli tiek atrasts
aprakts Smolandē. Kriminālkomisāres Metes Ulsēteres vadītā grupa,
kurai ir pievienojusies arī Olīvija, steidzami dodas turp. Netālu no līķa
ir pamanīts duncis, un uzraksts uz tā norāda, ka zēns varētu būt
kļuvis par kādas kriminālas rumāņu organizācijas upuri. Stiltons
piedāvā savu palīdzību slepkavības izmeklēšanā un kopā ar Olīviju
tiek nosūtīts uz Bukaresti, lai kaut ko vairāk uzzinātu gan par
nogalināto zēnu, gan par viņa slepkavu. Sākot ievākt informāciju un
uztaustot zināmas kopsakarības, viņi nāk uz pēdām šokējošam un
nāvi nesošam biznesam, līdz apdraudēta tiek arī viņu pašu dzīvība... Oriģinālnosaukums: Sov du Lilla Videung.
ISBN 9789934072277.
Detektīvromāni, zviedru.
Dikenss, Čārlzs. Olivera Tvista piedzīvojumi : romāns / Čārlzs
Dikenss ; no angļu valodas tulkojusi Marija Ezeriņa. - Sagatavots pēc
1956. gada izdevuma. - Rīga : Jumava, 2017. - [Rīga] : J.L.V.,
[2017]. - [Rīga] : Jumava. , ©2017. - 503, [1] lpp. ; 20 cm. - Čārlza
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Dikensa stāsts par bāreni Oliveru Tvistu aizrāvis un iedvesmojis
neskaitāmas lasītāju paaudzes teju divu gadsimtu garumā - romāns
pirmoreiz grāmatā iespiests 1838. gadā. Lielā mērā tā panākumu
atslēga bijusi autora atļaušanās parādīt ļoti nesaudzīgu tā laika
Anglijas portretējumu. - Oriģinālnosaukums: The Adventures of Oliver
Twist.
ISBN 9789934210136.
Angļu romāni.
Eljota, Ketrina. Par pagājušo nakti... : romāns / Ketrina Eljota ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Karkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017 (PNB Print). Rīga : Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017. - 459
lpp. ; 21 cm. - Pēc tam, kad Mollija ir pieļāvusi lielāko kļūdu mūžā,
viņas skaistajai dzīvei Londonā tiek pielikts trekns punkts. Mollijas
vīrs Deivids visu dzīvi ir sapņojis par savu saimniecību, un ģimene
pārceļas uz dziļiem laukiem. Vīrs un bērni ir sajūsmā, toties Mollija
jūtas kā nokļuvusi katastrofu ielejā... Tikmēr Londonā pēkšņi nomirst
nekad nesatiktais vīra tēvocis. Tieši viņa atstātais mantojums varētu
kļūt par Mollijas brīvbiļeti uz Londonu... Pēc kādas pikantas epizodes
pavisam nejauši Mollija nonāk ciema ļaužu valodās, un tagad viņai
patiešām jātiek projām no laukiem. Ja vien viss būtu tik vienkārši... Oriģinālnosaukums: About Last Night...
ISBN 9789984358819.
Angļu romāni.
Hanna, Sofija. Aizvērtais šķirsts : romāns / Sofija Hanna ; no angļu
valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Rīga : A/s
Poligrāfists). - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2017. - 349, [1] lpp. : plāni ; 22 cm. - Lēdija Atelinda Pleiforda
sarīkojusi viesības savā savrupnamā, tomēr šoreiz tā nebūs ierastā
tikšanās. Viesiem pamazām pulcējoties, lēdija Pleiforda liek juristam
steidzīgi sastādīt jaunu testamentu. Viņa nolēmusi saviem diviem
bērniem neatstāt ne penija un visu bagātību novēlēt kādam, kuram
atlicis dzīvot vien dažas nedēļas... Tas ir šokējošais jaunums, kuru
lēdija plāno pavēstīt visiem pie vakariņu galda. Lēdijas Pleifordas
ataicināto viesu vidū ir arī divi kungi, kurus viņa nekad iepriekš nav
satikusi, – slavenais beļģu detektīvs Erkils Puaro un inspektors
Edvards Kečpūls no Skotlendjarda. Neviens no abiem kungiem
nezina, kāpēc ir uzaicināts... līdz Puaro rodas aizdomas, vai tikai
lēdija Pleiforda nebaidās par savu dzīvību. Bet tad kāpēc viņa izturas
tik neapdomīgi iespējamā slepkavas sabiedrībā? Kad noziegums, par
spīti Puaro centieniem to novērst, tomēr tiek pastrādāts un upuris
izrādās ir pavisam cits, vai Puaro spēs atklāt vainīgo un atrisināt
noslēpumu?. - Oriģinālnosaukums: Closed Casket. - "Agatha Christie"
un "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.
ISBN 9789934067518.
Detektīvromāni, angļu. Puaro, Erkils (izdomāts tēls) Daiļliteratūra.
Korija, Džeina. Asinsmāsas : romāns / Džeina Korija ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017 (SIA "PNB Print").
- Rīga : Kontinents, 2017. - [Rīga] : SIA "PNB Print". , 2017. - 443
lpp. ; 21 cm. - Alisona ir vecākā un gudrākā māsa. Netīras
sirdsapziņas un vainas izjūtas nogurdināta, viņa patveras darbā,
strādājot par mākslas pasniedzēju cietumā. Sieviete labprāt aizmirstu
dienu, kurā visa viņas pasaule sagriezās kājām gaisā. Kitija – jaunākā
un skaistākā māsa – labprāt atcerētos dienu, kurā viņas mērķi un
ideāli sabirza putekļos... Viņa sapņoja par spožu mākslinieces karjeru,
bet nu tas vairs nekad nenotiks. Kitijai būtu daudz kas sakāms, tikai
viņa nespēj to nevienam atklāt. Tā bija abu māsu pēdējā kopīgi
pavadītā diena, un tagad viņas līdz mūža galam saistīs nāvējošs
noslēpums. Ir vēl kāds, kas alkst atriebes un pacietīgi gaida atmaksas
brīdi... - Oriģinālnosaukums: Brood Sisters. - "Trīs meitenes. Viena
laba. Otra slikta. Trešā mirusi." -- uz pirmā vāka. . - "The Sunday
Times bestsellers" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789984358826.
Psiholoģiskās spriedzes proza, angļu.
Kristi, Agata. Slepkavība austrumu ekspresī : detektīvromāns /
Agatha Christie ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka ; vāka
dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 255, [1] lpp. Drīz pēc pusnakts slavenais Austrumu ekspresis pēkšņi apstājas, jo
sliedes ir aizputinājis sniegs. No rīta savā kupejā miris tiek atrasts
noslēpumainais amerikāņu miljonārs Retčets. Viņš nogalināts ar
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vairākiem naža dūrieniem, un kupejas durvis ir aizslēgtas no
iekšpuses. Nav ne mazāko šaubu, ka slepkava ir viens no
pasažieriem. Sniega izraisītajā piespiedu nošķirtībā no pārējās
pasaules Erkilam Puaro jānoskaidro, kurš no vilciena pasažieriem ir
slepkava, pirms tas uzbruks atkal. - Oriģinālnosaukums: Murder on
the Orient Express. - Izdevums sagatavots pēc 1970. gadā
izdevniecībā ''Liesma'' publicētā darba, saglabājot šī izdevuma
īpatnības.
ISBN 9789934073083.
Detektīvromāni, angļu.
Lāgerkrancs, Dāvids. Millennium : romāns / Dāvids Lāgerkrancs ;
no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane
; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. - 398, [1] lpp. ; 23 cm. - (Millennium ; [5.]
grāmata). - Līsbete Salandere izcieš divu mēnešu cietumsodu un
cenšas neiesaistīties iekšējos konfliktos starp ieslodzītajiem. Tomēr,
kad Līsbete iestājas par kādu cietumnieci, konflikts ar Benito,
neoficiālo cietuma līderi, kļūst neizbēgams. Līsbetu cietumā apciemo
Palmgrēns. Vecais vīrs ir satraukts par dokumentiem, kuri nejauši
nonākuši viņa rokās un kuri atklāj līdz šim nezināmus faktus par
Līsbetes bērnību. Līsbeta lūdz palīdzību Mīkaelam Blumkvistam. Oriģinālnosaukums: Mannen som sökte sin skugga. - Stāsts, ko
iesāka Stīgs Lārsons, turpinās--uz grāmatas vāka.
[5.] grāmata. Meitene, kas meklēja savu ēnu.
ISBN 9789934072925.
Detektīvromāni, zviedru.
Džidi Madzja. Mana ciema dievi : [dzeja] / Džidi Madzja ;
atdzejojis, priekšvārds: Uldis Bērziņš ; redaktore Ingmāra Balode ;
latviešu izdevuma mākslinieciskais noformējums: Juris Petraškevičs. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 109, [2] lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. - Krājumā apkopoti ap 60 dzejoļi no dažādām autora izlasēm.
- Tulkots no: Words of Fire-Poems. - Noformējumam izmantoti autora
zīmējumi.
ISBN 9789984236674.
Ķīniešu dzeja.
Mopasāns, Gijs de. Plūmīte un citas noveles / Gijs de Mopasāns ;
no franču valodas tulkojusi Elija Kleine. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. [Rīga] : Jumava. - 262, [2] lpp. : portrets ; 18 cm. Oriģinālnosaukums: Boule de Suif.
Plūmīte ; Divi draugi ; Mademoiselle Fifī ; Tuāns ; Velns ; Kādas
fermas kalpones dzīvesstāsts ; Dārglietas ; Ģimenē ; Teljē nams ;
Pjero ; Ubags ; Atgriešanās ; Simona tēvs.
ISBN 9789934210112.
Noveles, franču.
Morels, Deivids. Nakts valdnieks : romāns / Deivids Morels ; no
angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2017. - 430 lpp. ; 21 cm.
- Oriģinālnosaukums: Ruler of the Night. - Trešais romāns par
detektīva Tomasa de Kvinsija izmeklētāja gaitām. Pirmais romāns
"Slepkavība kā smalkā māksla" un otrais "Nāves inspektors".
ISBN 9789984358857.
Detektīvromāni, amerikāņu.
(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Sievietēm / no angļu valodas
tulkojusi Aija Eimane ; redaktore Marta Ābele ; Ilzes Isakas vāka
adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 144 lpp. :
ilustrācijas ; 17 cm. - Sievietes! Drosmīgās, jautrās, gudrās,
bezkaunīgās, seksīgās! Šī grāmata ir domāta tieši jums, jo runā par
visu, kas dzīvē svarīgs, - mīlestību, draudzību, seksu, modi un
šokolādi. Asprātīgās un spridzīgās atziņas uzmundrinās, iedvesmos
un ļaus pasmaidīt par sevi un pasauli. Uzmanību! Grāmatu ļauts lasīt
TIKAI sievietēm. - Oriģinālnosaukums: Quotes that every woman
should live by.
ISBN 9789934066030.
Aforismi. Sievietes - Citāti.
(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Vīriešiem / no angļu valodas tulkojusi
Aija Eimane ; redaktore Marta Ābele ; Ilzes Isakas vāka adaptācija. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 144 lpp. : ilustrācijas ; 17
cm. - Vīrieši! Drosmīgie, jautrie, gudrie, bezkaunīgie, seksīgie,
spalvainie! Šī grāmata ir domāta tieši jums, jo runā par visu, kas
dzīvē svarīgs, - mīlestību, draudzību, seksu, naudu un makšķerēšanu.
Asprātīgās un spridzīgās atziņas uzmundrinās, iedvesmos un ļaus
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pasmaidīt par sevi un pasauli. Uzmanību! Grāmatu atļauts lasīt TIKAI
vīriešiem. - Oriģinālnosaukums: Quotes that every man should live
by.
ISBN 9789934063770.
Aforismi. Vīrieši - Citāti.
Sendija, Klēra. Ne gluži ideāla ģimene : romāns / Klēra Sendija ;
no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017
([Silakrogs] : PNB Print). - Rīga : Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] :
PNB Print. , ©2017. - 442, [3] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
- Amizants, sirsnīgs un aizraujošs romāns. Talantīgo un optimistisko
Fērnu Kārlailu var dēvēt par laimīgu sievieti. Skaistumkopšana ir
Fērnas darbs un hobijs, turklāt salons atrodas mājās. Tāpēc dzīve rit
no vienas ēdienreizes līdz nākamajai. Viņas lieliskā ģimene allaž ir
gatava gardai maltītei un jauniem izaicinājumiem. Lai laime būtu
pilnīga, pie Fērnas ievācas tante Nora, kuras raksturs ir kā verdošs
vulkāns un iejūtības viņai tik, cik izsalkušam krokodilam. Nora nāk
nedalāmā komplektā ar savu mūžveco kaķi, kas arī burvīgi iekļaujas
šajā trakajā barā. - Oriģinālnosaukums: A not quite perfect family.
ISBN 9789984358833.
Angļu romāni.
Sepa, Maija. Migrēna. Izlaušanās : romāns / Maija Sepa ; literārā
redaktore Dzintra Auziņa ; BaibaBooks vāka dizains ; Santa Liģere,
tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : BaibaBooks, 2017. - [Rīga] :
BaibaBooks, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 271 lpp.
; 21 cm. - Neparasts stāsts par sievieti, kuras dzīvi ievērojami sarežģī
migrēna – slimība, ko nevar redzēt un izprast pat tuvākie. Grāmata
noderēs arī migrēnas skarto cilvēku tuviniekiem, draugiem,
priekšniekiem un darba kolēģiem, jo sniedz padziļinātu izpratni par
slimības psiholoģiskajiem aspektiem. - Oriģinālnosaukums: The
Migraine Mafia. - "Grāmata tapusi sadarbībā ar Dagniju MilleriBalandīnu"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789934539183.
Kanādiešu romāni. Migrēna - Daiļliteratūra. Pašpalīdzības
grupas - Daiļliteratūra.
Sinisalo, Johanna. Saules kodols : romāns / Johanna Sinisalo ; no
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Biruta Jēgere. Rīga : Pētergailis, [2017?]. - Rīga : Pētergailis, [2017?]. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , [2017?]. - 311 lpp. ; 22 cm. - Romāna “Saules
kodols” darbība norisinās biedējoši pārvērstā Somijā, kuras pilsoņi –
jo sevišķi sievietes – tiek selekcionēti un stingri kontrolēti. Aizliegtas
ir pilnīgi visas baudvielas un pat čili, kam piemīt ne tikai narkotiskas,
bet arī daudz bīstamākas īpašības. - Oriģinālnosaukums: Auringon
Ydin. - Johanna Sinisalo (1958) saņēmusi gan Somijas prestižāko
literāro balvu "Finlandia" (2000), gan zinātniskās fantastikas un
fantāzijas literatūras pasaulē labi zināmos apbalvojumus "James
Tiptree Jr. Award" (2004) un "Prometheus Award" (2017). "Prometheus Prize 'Best Novel' WINNER 2017" -- uz pirmā un pēdējā
grāmatas vāka. . - J.L. Runeberga vārsmas "Mūsu zeme" (Somijas
nacionālā himna) 205. lpp. atdzejojis Kārlis Vērdiņš.
ISBN 9789984334523.
Somu romāni.
Somija - Daiļļiteratūra.
Sjouns. Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : romāns / Sjón (Sjouns) ; no
islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Ildze Jurkāne ;
Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 125, [2] lpp. ; 20 cm. - 1883. gada
ziemā mācītājs Baldrs dodas dzeltenbrūnas lapsas medībās, jo ir
iekārojis tās kažoku, bet lapsa dara visu, lai paliktu dzīva, tai skaitā
vairākkārt pārdzimst no jauna. Tikmēr Fridriks domā, ko darīt ar
viņam mantojumā atstāto lauku māju un pilsētā nejauši sastop Abu,
meiteni, kas uztver pasauli pavisam savādāk nekā mēs. Aiz sniegotās
ainavas slēpjas kāds tumšs noslēpums, kuru autors noteikti izstāstīs,
tiklīdz būsit noticējuši mītam par lapsu. - Oriģinālnosaukums:
Skugga-Baldur.
ISBN 9789934121814.
Islandiešu romāni.
Sunds, Ēriks Aksls. Kraukļu meitene : kriminālromāns / Ēriks Aksls
Sunds ; romānu tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktores: Maruta
Babule, Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Jelgava :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 780, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Kādā Stokholmas parkā tiek atrasts zēna līķis.
Visu viņa ķermeni klāj spīdzināšanas un sitienu rētas. Pēc tam tiek
atrasti vēl divi upuri, un nevienam vairs nav šaubu, ka noziegumus
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izdarījis kāds īpaši nelīdzsvarots slepkava. Sarežģītā izmeklēšana tiek
uzticēta vecākajai detektīvei Šanetei Kīlbergai, kurai papildus jācīnās
arī ar neieinteresētu prokuroru un policijas birokrātismu. Lai labāk
izprastu noziedznieka psiholoģiju, Kīlberga vēršas pēc palīdzības pie
psihoterapeites Sofijas Seterlundas, un nomācošās lietas radītās
spriedzes iespaidā viņas satuvinās. Šķetinot slepkavības pavedienus,
abas sievietes pamazām sāk nojaust, cik derdzīgs ļaunums izraisījis
šos noziegumus... Ļaunums, kas patiesībā ir daudz tuvāk, nekā viņas
domā. - Oriģinālnosaukums: The Crow Girl. . - Ēriks Aksls Sunds ir
divu zviedru autoru un draugu izvēlēts literārais pseidonīms.
Kriminālromāns “Kraukļu meitene” ir viņu pirmais kopdarbs, kas
2012. gadā ieguvis Zviedrijas Kriminālrakstnieku akadēmijas balvu un
ticis tulkots un izdots 38 pasaules valstīs. Jerkers Ēriksons darbojas
kā mūzikas producents un savulaik strādājis par bibliotekāru cietuma
bibliotēkā. Hokans Akslanders Sundkvists ir mūziķis, mākslinieks un
skaņu operators.
ISBN 9789934071690.
Psiholoģiskās spriedzes proza, zviedru.
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 495, [1] lpp. ;
22 cm. - Tesas un Hārdina dzīve vienmēr bijusi satricinājumu pilna,
taču katrs pārbaudījums saikni starp viņiem ir padarījis tikai stiprāku.
Gaismā atkal nāk tumši pagātnes noslēpumi, kas šķietami bezjūtīgo
Hārdinu ievaino līdz sirds dziļumiem, un arī Tesa piedzīvo traģēdiju.
Meitene atskārš, ka viņi kļūst arvien līdzīgāki viens otram, un beidzot
tiešām saprot Hārdina dziļo skumju un cietsirdības iemeslus. Vai viņi
tiks pāri jaunajiem pārbaudījumiem, vai Tesa izglābs Hārdinu un ...
pati sevi?. - Oriģinālnosaukums: After ever happy. - wattpad
sensācija imaginator1D--uz grāmatas vāka. . - Pasaulslavenās
bestselleru sērijas "After'' noslēguma grāmata.
4. grāmata. Laimīgi mūžu mūžos.
ISBN 9789934070891.
Amerikāņu romāni.
Ullmanna, Linna. Trauksmainie : romāns / Linna Ullmanna ; no
norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Mārīte Gulbe ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 333, [1] lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 333.-[334.] lpp. - Redzēt, atcerēties, saprast. Viss
atkarīgs no skatpunkta. Kad es pirmoreiz ierados Hammarā, man
tikko bija palicis gadiņš, un es neko nezināju par lielo un
nepārvaramo mīlestību, kas mani turp atvedusi. Patiesībā bija trīs
mīlestības... Sākotnēji bija iecerēts kopīgi uzrakstīt grāmatu par
novecošanu, jo novecošana, kā teica tēvs, ir darbs. Viņš bija
pensionējies, filmas vairs neuzņēma un tolaik jau bija pārcēlies uz
sev mīļo māju Hammarā. Māju, kuru ieskauj priedes un laima krāsas
klintis un, protams, Baltijas jūra. Viņš bija viņas tēvs un diktēja
noteikumus it visam, jo īpaši tam, kā pavadāms laiks kopā. Ieplānotā
grāmata tika saukta vienkārši par “grāmatu” vai “projektu”. Būs tikai
viņi abi un magnetofons. Katru rītu noteiktā laikā abi satiksies. Viss
process tiks kontrolēts un vadīts, un improvizāciju nebūs. Viņa uzdos
jautājumus, viņš atbildēs. Izplānot grāmatu un pēc tam visu mainīt –
arī tam piemīt zināms šarms. Tomēr, kad viņi beidzot ķērās pie lietas,
vecums jau bija darījis savu, un tēvs bija kļuvis par neparedzamu un
grūti saprotamu sarunu biedru. Un šīs sarunas viņus aizveda uz vēl
neatklātiem plašumiem, gan uzjautrinošiem, gan melanholiskiem. Oriģinālnosaukums: De urolige. - Romāns par Līvu Ulmani un
Ingmaru Bergmani.
ISBN 9789934071669.
Norvēģu romāni.
Vaita, Kārena. Vēja čuksti stikla lauskās : romāns / Kārena Vaita ;
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš
; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2017. - Rīga :
Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017. - 493 lpp. ;
21 cm. - Atverot Pandoras lādi, ir jārēķinās ar sekām. Kad izlaužas
rūpīgi glabāti noslēpumi, tie pilnībā maina ne vienu vien dzīvi... Oriģinālnosaukums: The Sound of Glass.
ISBN 9789984358840.
Amerikāņu romāni.

DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
Christie, Agatha, 1890-1976.
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The Witness for the prosecution and
Other Stories : twelve stories of crime and deduction / Agatha
Christie. - London : HarperCollins, 2016. - London : HarperCollins,
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2016. , 2016. - 292 p. - 1920s London. A murder, brutal and
bloodthirsty, has stained the plush carpets of a handsome London
townhouse. The victim is the glamorous and enormously rich Emily
French. All the evidence points to Leonard Vole, a young chancer to
whom the heiress left her vast fortune and who ruthlessly took her
life. At least, this is the story that Emily’s dedicated housekeeper
Janet Mackenzie stands by in court. Leonard however, is adamant
that his partner, the enigmatic chorus girl Romaine, can prove his
innocence. - Agatha Christie’s classic short story collection, published
to tie-in with a new BBC TV adaptation of the book’s most enduring
and shocking thriller, The Witness for the Prosecution.
Contents: The Witness for the Prosecution ; Accident ; The
Fourth Man ; The Mystery of the Blue Jar ; Mr Eastwood's Adventure ;
Philomel Cottage ; The Red Signal ; The Second Gong ; Sing a Song
of Sixpence ; S.O.S. ; Wireless ; Poirot and the Regatta Mystery.
ISBN 9780008201258.
Golden, Arthur, 1957-. Memoirs of a Geisha : [a novel] / Arthur
Golden. - New York : Vintage Books, 1998. - New York : Vintage
Books, 1998. , 1998. - 497, [3] p. - In Memoirs of a Geisha, we enter
a world where appearances are paramount; where a girl's virginity is
auctioned to the highest bidder; where women are trained to beguile
the most powerful men; and where love is scorned as illusion. It is a
unique and triumphant work of fiction - at once romantic, erotic,
suspenseful - and completely unforgettable.
ISBN 9781784871406.
Amerikāņu romāni.
Gothic Short Stories / selected with an Introduction and Notes by
David Blair. - Hertfordshire : Wordsworth Editions, 2006. Hertfordshire : Wordsworth Editions, 2006. , 2006. - 244 p. - (Tales
of Mystery & The Supernatural). - This superb new collection brings
together stories from the earliest decades of Gothic writing with later
19th and early 20th century tales from the period in which Gothic
diversified into the familiar forms of the ghost-and horror-story.
Some of these stories are lost masterpieces and several have never
been anthologised before. - Authors: Anna Letitia Aikin, Nathan
Drake, Charles Robert Maturin, Sir Walter Scott, Edgar Alla Poe,
Charles Dickens, J.S.Le Fanu, Nathaniel Hawthorne, Elizabeth
Gaskell, Robert Louis Stevenson, Charlotte Perkins Gilman, Ambrose
Bierce, M.R.James, Ralph Adams Cram, S.Carleton, Mary Wilkins
Freeman, Richard Middleton, E.F.Benson.
ISBN 9781840224252.
Gotiskā proza (literārais žanrs).
Kidd, Sue Monk, 1948-. The Invention of Wings : a novel / Sue
Monk Kidd. - London : Headline Publishing Group ; Tinder Press,
2014. - London : Headline Publishing Group ; Tinder Press, 2014. ,
2014. - 437, [3] p. - Hetty “Handful” Grimke, an urban slave in early
nineteenth century Charleston, yearns for life beyond the suffocating
walls that enclose her within the wealthy Grimke household. The
Grimke’s daughter, Sarah, has known from an early age she is meant
to do something large in the world, but she is hemmed in by the
limits imposed on women.
ISBN 9781472231161. . - ISBN 9781472222183. . - ISBN
9781472212771.
Amerikāņu romāni.
Onions, Oliver. The Dead of Night : the Ghost Stories / Oliver
Onions. - Hertfordshire : Wordsworth Editions, 2010. - Hertfordshire :
Wordsworth Editions, 2010. , 2010. - 657, [3] p. - (Tales of Mystery
& The Supernatural). - Oliver Onions is unique in the realms of ghost
story writers in that his tales are so far ranging in their background
and substance that they are not easily categorised. His stories are
powerfully charged explorations of psychical violence, their effects
heightened by detailed character studies graced with a powerful
poetic elegance. This collection contains such masterpieces as The
Rosewood Door, The Ascending Dream, The Painted Face and The
Beckoning Fair One, a story which both Algernon Blackwood and H. P.
Lovecraft regarded as one of the most effective and subtle ghost
stories in all literature. Long out of print, these classic tales are a
treasure trove of nightmarish gems.
ISBN 9781840226409.
Angļu romāni.
Pears, Iain, 1955-. Arcadia : [a novel] / Iain Pears. - London :
Faber & Faber, 2016. - London : Faber & Faber, 2016. , 2016. - 724,
[6] p. - April, 1960: In the cellar of a professor's house in Oxford,
fifteen-year-old Rosie goes in search of a missing cat -- and instead
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finds herself in a different world. Anterwold is a sun-drenched land of
storytellers and prophecies. But is this world real -- and what
happens if Rosie decides to stay? Meanwhile, a rebellious scientist is
trying to prove that time does not even exist -- with potentially
devastating consequences. As the three worlds come together, one
question arises: who controls the future -- or the past...?.
ISBN 9780571301577.
Angļu romāni.
Woolf, Virginia, 1882-1941. Orlando : novel / Virginia Woolf. Great Britain : HarperCollins, 2014. - Great Britain : HarperCollins,
2014. , 2014. - 252, [4] p. - (Collins Classics). - Virginia Woolf’s
Orlando ‘The longest and most charming love letter in literature’,
playfully constructs the figure of Orlando as the fictional embodiment
of Woolf’s close friend and lover, Vita Sackville-West. Spanning three
centuries, the novel opens as Orlando, a young nobleman in
Elizabeth’s England, awaits a visit from the Queen and traces his
experience with first love as England under James I lies locked in the
embrace of the Great Frost. At the midpoint of the novel, Orlando,
now an ambassador in Costantinople, awakes to find that he is a
woman, and the novel indulges in farce and irony to consider the
roles of women in the 18th and 19th centuries. As the novel ends in
1928, a year consonant with full suffrage for women. Orlando, now a
wife and mother, stands poised at the brink of a future that holds
new hope and promise for women.
ISBN 9780007558087.
Angļu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
Абгарян, Нарине.
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Зулали : роман / Нарине Абгарян ;
иллюстрация на обложке Александр Заварин. - Москва :
Издательство АСТ, 2017. - 315, [2] c. : иллюстрации. - (Люди,
которые всегда со мной). - Эта книга о горьком и смешном мире
людей, которые живут не замечая времени. Людей, которые не
боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир
стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не
отчаялся. - 16+.
ISBN 9785171005115.
Armēņu proza.
Абдуллаев, Чингиз. Дамы сохраняют неподвижность : роман /
Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 416 c. (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - Полковник внешней
разведки Марина Чернышева проявила чудеса изобретательности,
чтобы внедриться в сферы, где решается судьба страны. В
качестве личного секретаря-референта она завоевала доверие
могущественного олигарха Валентина Рашковского. Ему все же
удалось разоблачить ее как внедренного агента... - 16+.
ISBN 9785699988167.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Акунин, Борис. Нечеховская интеллигенция : короткие истории
о всяком разном / Борис Акунин. - Москва : Издательство АСТ,
2017. - 320 с. : иллюстрации. - Короткие-то они короткие, но за
каждой - удивительная судьба, полузабытый исторический факт,
дней старинных анекдот или какая-нибудь вечная проблема.
Автор переносит читателя из эпохи в эпоху, из одной точки
планеты в другую, и всюду интересно, и всюду есть над чем
задуматься. - 16+.
ISBN 9785170989096.
Stāsti, krievu.
Антология современной словенской драматургии / пер. со
словенского; сост., вступ. статья Ю.А. Созиной. - Москва : Новое
литературное обозрение, 2016. - Москва : Новое литературное
обозрение, 2016. , 2016. - 814,[2] с. - (Драма). - В антологию
вошли произведения пятнадцати словенских драматургов - наших
современников, представителей самых разных поколений. Все они
написаны уже в новой, независимой Республике Словении. В
очень разных по жанру и стилю пьесах предложены оригинальные
ответы на многие вечные, не утрачивающие своей остроты
вопросы: любовь и ненависть, верность и предательство, эгоизм и
бескорыстие, толерантность и нетерпимость... Именно поэтому
находки словенской драматургии, задумывающейся не только над
глубокими философскими проблемами, но и над самыми
злободневными социальными противоречиями, актуальны и для
сегодняшнего российского общества. - Oriģinālnosakums:
Antologija sodobne slovenske drame.
Том 1.
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Содержание: Жених с того света / Светлана Макарович.
Борис, Милена, Радко / Душан Йованович. Чай для двоих / Тоне
Партлич. Завтра будет лучше / Эвальд Флисар. Надгробие для
"Пекарни" / Иво Светина. У ночи под крылом / Милан Есих.
Кассандра / Борис А. Новак. От зверья невыносимый шум /
Драгица Поточняк. На дне / Винко Мёдерндорфер. Игра в пары /
Матьяж Зупанчич. Источник чистой любви / Саша Павчек. Ночной
дозор вечности / Игор Грдина. Крушение "Атласа" / Жанина
Мирчевска. Паула над пропастью / Андрей Э. Скубиц.
5malchikov.si / Симона Семенич.
ISBN 9785444806050.
Teātris - Slovēnija. Slovēņu drāma.
Антология современной швейцарской драматургии / составитель
С. Горобецкий. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. Москва : Новое литературное обозрение, 2017. , 2017. - 460,[4] с.
- (Драма). - Во второй том антологии современной швейцарской
драматургии вошли пьесы, отобранные пятью режиссерами и
театральными деятелями, хорошо знакомыми с тенденциями
развития западноевропейского и российского театров (Е.
Греминой, А. Мерц-Райковым, Н. Пархомовской, Е. Перегудовым и
А. Потаповой). Как и в первом томе здесь представлены
знаменитые и начинающие авторы, пишущие на трех основных
языках Конфедерации: немецком, французском и итальянском.
Долг перед обществом ("Обет" Доминика Буша), дискриминация
по половому признаку ("Фрау Шмиц" Лукаса Берфуса),
иммиграция и ксенофобия ("Америка" Герхарда Майстера,
"Пустырь" Дмитрия Гавриша) - вот лишь малый перечень
общемировых социальных проблем, затронутых в пьесах
антологии. Но есть здесь и сугубо швейцарская тематика ("Парк"
Габриэля Феттера, "Комната для друзей" Антуана Жакку), и пьеса
о жизни в заснеженных Альпах ("Год лавины" Ферруччо Кайнеро
по одноименному роману Джованни Орелли), и даже поэтичное
признание в любви великому теннисисту ("in love with federer"
Дени Майефера).
Том 2.
Содержание: Госпожа Шмиц / Лукас Берфус. Обет / Доминик
Буш. Пустырь / Дмитрий Гавриш. Комната для друзей / Анмуан
Жакку. Год лавины / Джованни Орелли. in love with federer / Дени
Майефер. Америка / Герхард Майсмер. Парк / Габриэль Феммер.
ISBN 9785444806814.
Teātris - Šveice. Šveiciešu drāma.
Букша, Ксения. Рамка : роман / Ксения Букша. - Москва :
Издательство АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. - 288 с. (Роман поколения). - В стране праздник - коронация царя. На
Островки съехались тысячи людей, из них десять не смогли
пройти через рамку. Не знакомые друг с другом, они оказываются
запертыми на сутки в келье Островецкого кремля до выяснения
обстоятельств. И вот тут, замкнутом пространстве, проявляются не
только их характеры, но и лицо страны, в которой мы живём уже
сейчас.
ISBN 9785171036287.
Krievu romāni.
В погоне за миражами : датские театральные сюжеты. Из века ХХ
в век ХХI / составление Э.Б. Крыловой и Г.К. Орловой. - Москва :
Центр книги и Рудомино, 2017. - Москва : Центр книги и
Рудомино, 2017. , 2017. - 685,[3] с. : ил. - В этой книге собраны
разные в жанровом и стилистическом отношении произведения
датских драматургов конца XX - начала XXI века. Последний раз
подобная антология выходила в 1974 г. Шли годы, менялись
времена, приходили новые поколения писателей, режиссеров и
актеров, драматическое искусство Дании развивалось и
трансформировалось. Выбор пьес для антологии обусловлен, с
одной стороны, их художественными достоинствами, с другой желанием познакомить читателя с многообразием форм, царящим
на современной датской сцене. - 16+. - Литературнохудожественное издание.
Содержание: Пьета, Баронесса и другие / Биргитте Хессело.
Дневник обольстителя (по произведениям Сёрена Киркегора)/
Лассе Бо Хандберг, Мартин Люнгбо. Никто никого не встречает
(посвящается Бенту Сёренсену - в любое время) / Питер
Асмуссен. Пьета / Астрида Саальбак. В Погоне за миражами /
Николине верделинн. За забором / Каролине Сесилие Маллинг.
Рыба-солнце / Лерке Сандерхофф. Я боюсь быть просто собой
(трагедия о завоевании личной свободы) / Лине Мёркебю.
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Баронесса. Последняя любовь Карен Бликсен / Тор Бьёрн Кребс.
ISBN 9785000871188.
Teātris - Dānija. Dāņu drāma.
Дионне, Карен. Дочь болотного царя : роман / Карен Дионне ;
перевод с английского Марии Чайковской. - Харьков : Книжный
Клуб ''Клуб Семейного Досуга '', 2017. - 272 с. - Хелена живет на
отдаленном Верхнем полуострове Мичигана, она здесь - лучший
следопыт и охотник. Все свои удивительные навыки Х. Оригинальное название: The Marsh King's Daughter.
ISBN 9786171231856.
Amerikāņu romāni.
Йоргенсдоттер, Анна. Шоколадный папа : роман / Анна
Йоргенсдоттер ; перевод со шведского Лидия Стародубцева. Москва : АСТ, 2013. - Москва : АСТ, 2013. , 2013. - 669, [3] с. (Corpus ; 236). - Андреа влюблена, у Каспера умные
проницательные глаза, прекрасные светлые волосы, он хорош
собой и играет на скрипке. Почему бы им не быть вместе, ведь и
он обратил на нее внимание? Вот только познакомились они в 106
отделении городской больницы — психиатрическом... - 16+. Oriģinālnosaukums: Pappa Pralin. - "Если ты действительно любил,
любовь не исчезнет" -- на обложке.
ISBN 9785170781423.
Zviedru proza.
Кеплер, Ларс. Соглядатай : роман / Ларс Кеплер ; перевод с
шведского Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ, 2017 (CORPUS). 736 с. - (Master Detective). - Это пятый роман из цикла о сыщике
Йоне Линне. - 18+. - Оригинальное название: Stalker. - Йона
Линна возвращается-на обложке книги.
ISBN 9785170953578.
Detektīvromāni, zviedru.
Кларк, Брайди. Светская львица за одну ночь : роман / Брайди
Кларк ; перевод с английского Юлии Жуковой, Валентины
Сергеевой. - Москва : Астрель ; Corpus, 2012. - Москва : Астрель ;
Corpus, 2012. , 2012. - 446, [2] с. - (Corpus ; 153). - Дебютный
роман принес американке Брайди Кларк мировую известность. Ее
вторая книга "Светская львица за одну ночь" - история Золушки
из Миннесоты, которая решает стать модельером и едет в НьюЙорк, где знакомится с молодым красавцем-антропологом. Тот
ставит эксперимент: превращает провинциалку в звезду бомонда
и рассказывает всю правду в своей книге. Безумная затея
переворачивает жизнь обоих. - Oriģinālnosaukums: The Overnight
Socialite.
ISBN 9785271426544.
Amerikāņu romāni.
Мережко, Виктор. Не ждали... : повести / Виктор Мережко. Москва : Эксмо, 2017. - 352 с. - (Здраствуй и прощай. Проза
Виктора Мережко.).
ISBN 9785699988341.
Krievu proza.
"Лысая певица" и другие переводы Елены Суриц : антология /
предисл. А.Г. Николаевской. - Москва : Центр книги Рудомино,
2016. - Москва : Центр книги Рудомино, 2016. , 2016. - 541, [3] с.
- (Мастера художественного перевода). - Антология избранных
переводов Елены Суриц - собрание европейских литературных
шедевров XX столетия. Шведский король из далекого XVI века; а
также спаниель Флаш; и еще обезьянка из рассказа Карен
Бликсен; и "лысая певица" из пьесы Ионеско - "героиня", которую
мы так и не увидим; персонажи прозы Рильке, рожденные
фантазией поэта; сумрачные герои Кнута Гамсуна. - 16+.
Содержание: Каждый слышал их говорящих его наречием… /
Алла Николаевская. Записки Мальте Лауридса Бригге : роман /
Райнер Мария Рильке. Флаш : повесть / Вирджиния Вулф. Лысая
певица : пьеса / Эжен Ионеско. Обезьяна : повесть / Карен
Бликсен. Пан : роман ; Смерть Глана : рассказ / Кнут Гамсун.
Эрик XIV : пьеса / Август Стриндберг.
ISBN 9785000871027.
Vācu romāni. Stāsti, angļu. Franču drāma. Stāsti, dāņu.
Norvēģu proza. Zviedru drāma.
Петрушевская, Людмила Стефановна, 1938-. Странствия по
поводу смерти : сборник / Людмила Петрушевская. - Москва :
Издательство Э, 2017. - 318 с. - (Людмила Петрушевская. И нет
преткновения чуду.). - В этой книге собраны истории, так или
иначе связанные с нарушениями закона.
Содержание: Странствия по поводу смерти. Строгая
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бабушка. Сила воды. Конфеты с ликером. Как Пенелопа. Мырка и
ее смех. Мальчик Новый год. Дорога Д. Крошка и Бумажка в дикие
времена.
ISBN 9785699987771.
Detektīvromāni, krievu.
Понизовский, Антон. Принц инкогнито : роман / Антон
Понизовский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. 288 с. - Романтические приключения: 1908 год, русская эскадра у
берегов Сицилии, Мессинское землетрясение, тайная коронация.
И сразу: жизнь сумашедшего дома в современной российской
глубинке. Кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом... Автор- финалист премии ''Большая Книга'' за роман ''Обращение в
слух''.
ISBN 9785179828563.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Рождественская, Екатерина. Зеркало : Московская
мистическая сага / Екатерина Рождественская. - Москва :
Издательство Э, 2017. - 256 с. - (Рождественская Екатерина.
Книга о Роберте Рождественском и нашей семье.). - Эта история
про одну московскую семью в нескольких поколениях и про
большое родовое зеркало, стоящее в гостиной.
ISBN 9785699957750.
Autobiogrāfiskā proza, krievu.
Рубина, Дина. Бабий ветер : повесть / Дина Рубина. - Москва :
Э, 2017. - 317, [3] с. - (Большая проза Дины Рубиной). - В центре
повествования этой, подчас щокирующей, резкой и болевой
книги- Женщина. Героиня, в юности- парашютистка и пилот
воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться
совсем иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье:
она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.
ISBN 9785699964062.
Krievu proza.
Славникова, Ольга. Прыжок в длину : роман / Ольга
Славникова. - Москва : Издательство АСТ ; Редакция Елены
Шубиной, 2017. - 510, [2] с. - (Новая русская классика). - Олег
Ведерников заканчивает школу и готовится к чемпионату Европы
- на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен
способностью к краткой левитации. Однажды он совершает
чемпионский прыжок- выталкивает из-под колес летящего джипа
соседского мальчика и ... лишается обеих ног. В обмен на
спасенную жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик
становится его зловещей тенью... - Лауреат премии Русский
Букер.
ISBN 9785171041724.
Krievu romāni.
Степнова, Марина(Марина Львовна), 1971-. Где-то под
Гроссето : [рассказы] / Марина Степнова. - Москва : АСТ ;
[Редакция Елены Шубиной], 2016. - 382, [1] с. - (Проза Марины
Степновой). - 16+.
Содержание: Тудой. Письма Диккенсу. Боярышник. Бедная
Антуанетточка. Романс. Старая сука. Татина Татитеевна. Варенье
из каки. Дядя-цирк. Где-то под Гроссето. Там, внутри. Покорми,
пожалуйста, Гитлера. Милая моя Туся.
ISBN 9785170944101.
Stāsti, krievu.
Торрес, Джастин. Мы, животные : роман / Джастин Торрес ;
перевод с английского Леонида Мотылева. - Москва : Астрель ;
Corpus, 2013. - Москва : Астрель ; Corpus, 2013. , 2013. - 190, [2]
с. - (Corpus ; 193). - "Мы, животные" (We the Animals, 2011) яркий, сенсационный дебют молодого американского писателя
Джастина Торреса. В книге, во многом автобиографической,
рассказывается история трех братьев - устами младшего из них от раннего детства до подросткового возраста. Мальчишки растут
в бедной семье, мать - белая, отец - пуэрториканец. Юным героям
приходится сталкиваться и с нищетой, и с насилием в семье, и со
скрытой гомосексуальностью. Но в их детстве много
удивительных, нежных моментов, и пронзительные сцены
проявления родительской любви и ласки дорогого стоят. А вот,
что говорит сам Джастин Торрес: "Люди могут совершать
прекрасные поступки даже в самых ужасных обстоятельствах". Oriģinālnosaukums: We the Animals. - В 2011 году журнал "Esquire"
назвал "We the Animals" лучшей книгой сезона.
ISBN 9785271454530.
Amerikāņu romāni.
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Шагал, Марк. Моя жизнь : [автобиографический роман] / Марк
Шагал ; перевод с французского Натальи Мавлевич. - СанктПетербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - Санкт-Петербург :
Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. , 2017. - 234, [6] с. + ил. + вкл.
(32 с.). - "Моя жизнь" - автобиографический роман,
документально-поэтическое повествование, написанное Марком
Шагалом, великим художником, чья жизнь волей исторических
сдвигов разделилась между Витебском и Парижем, между Россией
и Францией. - 16+. - Oriģinālnosaukums: Ma Vie.
ISBN 9785389128200.
Autobiogrāfiskā proza, franču.
Kolmane, Ināra. Ručs un Norie [videoieraksts] / scenārija autore
un režisore Ināra Kolmane. - [Rīga] : Filmu studija "Deviņi", ©2015.
- 1 DVD (65 min) : skaņa, krās. ; 12 cm. - DVD video ; screen ratio:
16:9 ; PAL ; colour ; stereo. - Filma “Ručs un Norie” ir stāsts par divu
eksotisku pasauļu sastapšanos, kas uzšķiļ pārsteidzošu emocionālu
un dvēselisku radniecību. Antropoloģijas maģistratūras studente Norie
Tsuruta no Japānas ierodas Latvijā, lai pētītu un rakstītu savu
maģistra darbu par suitu novadu. Te viņa satiek vienu no vecākajām
suitu sievām Mariju Steimani, sauktu par Ruču, kura nezina ne vārda
angliski, toties dzied. Norie iemācās latviešu valodu un dziesmas. Un
antropoloģiskā interese pamazām pārvēršas patiesā gara tuvībā, kas
neapdziest pat tad, kad Norie ir spiesta atgriezties Japānā. Turpmāk
Latvija un Japāna ir saistītas ar neredzamu un ļoti personisku
pavedienu – Ručs raizējas par Norie „tur, tālumā” un uztraucas par
katru zemestrīci Japānā. Bet Norie sauc Ruču par savu Latvijas
vecmāmiņu, vēlas atgriezties un savā dzimtenē iet uz futbola spēli
latviešu tautastērpā un kopā ar draugiem sauc: „Sarauj, Latvija!”. Latviešu valodā ar subtitriem latviešu, angļu un krievu valodā. "Lielais Kristaps" Latvia's national Film Awards (best documentary,
best director, best screenplay, best cinematography, nominee: best
editing, nominee: best sound editing). - Nos. no konteinera. . - Uz
apvāka anotācija latviešu un angļu valodā.
Dokumentālās filmas. Suiti. Kultūras sakari.
Dokumentālās filmas.
Kursietis, Juris. Modris [videoieraksts] : scenārists un režisors:
Juris Kursietis. - [Rīga] : Latvijas Filma, ©2015. - 1 DVD (93 min) :
skaņa, krās. ; 12 cm. - (Latvijas Filma). - DVD video ; formāts:
2.39:1, krāsaina ; skaņa: 5.1, 2.0 ; reģions: visi. - Par sīku zādzību
māte nodod Modri policijai. Sākotnējais pāraudzināšanas mēģinājums
Modrim nenāk par labu un tiesa ar tās noteikumiem viņam nedod
atlaides. Kamēr pasliktinās attiecības arī ar apkārtējiem draugiem un
draudzeni Lindu, Modris nolemj uzmeklēt savu nezināmo tēvu... Latviešu valodā ar subtitriem angļu, krievu, grieķu un spāņu valodā. Oficiālā programma - Toronto International Film Festival. Žūrijas
atzinība San Sebastian Film Festival. Labākais režisors Tbilisi
International Film Festival. Labākā debija Lielais Kristaps 2014.
Labākais režisors Kinoshok Film Festival. - Uz apvāka anotācija
latviešu un angļu valodā. . - Uzņemta: Red Dot Media, 2014.
Modris -- Papildus: O Salutaris Hostia : mūzikas video /
komponists Ēriks Ešenvalds -- Ainas anatomija -- Aizkadri -Reklāmas.
Spēlfilmas.
Drāmas. Latviešu kino.
Nagainis, Ģirts, 1945-2007. Valmieras puikas [audiovizuāls
materiāls] : TV seriāls pēc Pāvila Rozīša romāna motīviem / režisors
Ģirts Nagainis. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 2 DVD : krāsa,
skaņa. - Nosaukums no konteinera. . - Latvijas TV videofilma pēc
Rozīša P. romāna "Valmieras puikas" motīviem, 1995.gads.
1.-4. daļa.
Saturā: "Iepazīšanās. 1.daļa" ; "Uz satikšanos. 2.daļa" ; "Lauča
arests. 3.daļa" ; "Vajadzīga mīlestība. 4.daļa".
Kinofilmas, latviešu.
Latviešu kino. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Nagainis, Ģirts, 1945-2007. Valmieras puikas [audiovizuāls
materiāls] : TV seriāls pēc Pāvila Rozīša romāna motīviem / režisors
Ģirts Nagainis. - Rīga : Latvijas Televīzija, 2017. - 1 DVD : krāsa,
skaņa. - Nosaukums no konteinera. . - Latvijas TV videofilma pēc
Rozīša P. romāna "Valmieras puikas" motīviem, 1996.gads. . "Valmiera un puikas. 6.daļa" - Latvijas TV kinofilmas pēcvārds, kurā
stāsta par P.Rozīša romāna prototipiem, Nagainis Ģ. sarunā piemin
arī 1905. gada notikumus Latvijas vēsturē. . - "Validols par brīvu.
7.daļa" - Ar humoru veidots atskats par Latvijas TV videofilmas
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"Valmieras puikas" veidošanu, intervijas ar aktieriem.
5.-7. daļa.
Saturā: "Ziedoņa jausmas. 5.daļa" ; "Valmiera un puikas.
6.daļa" ; "Validols par brīvu. 7.daļa".
Kinofilmas, latviešu.
Latviešu kino. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Streičs, Jānis, 1936-. Rūdolfa mantojums [videoieraksts] :
mākslas filma = Rudolf's Gold = Наследство Рудольфа / režisors,
scenārists Jānis Streičs. - [Latvija] : Platforma, c2010. - 1 DVD (ap 1
st., 54 min) : skaņa, krās. ; 12 cm + teksta piel. ([4] lpp. : il.). (Latvijas filma). - DVD video ; filmas formāts: 16:9 ; audio formāts:
Dolby 5.1 ; reģions: visi ; PAL. - Latviešu val. ar subtitriem angļu un
krievu val. - Uz apvāka anot. latviešu un angļu val.
Spēlfilmas. Kinofilmas, latviešu.
Allen, Woody, 1935-. Irrational Man [videoieraksts] = Neracionalus
žmogus = Irratsionaalne mees = Nesaprātīgs cilvēks = Неразумный
человек : drāma, komēdija / Woody Allen. - Rīga : Gravier
Production, Inc., 2015. - 1 DVD (91 min.). - Pasaulslavenā režisora
un scenārista Vudija Alena jaunākais meistardarbs. Mazā
universitātes pilsētā ierodas filozofijas profesors Eibs Lukass, kurš
atrodas eksistenciālā pusmūža krīzē. Viņam nekas dzīvē nesagādā
prieku, viņš ir zaudējis interesi par visiem saviem hobijiem un atrodas
emocionāla bezdibeņa priekšā. Negaidīti viņš atrod jaunu nozīmi savai
dzīvei, kad uzsāk romantiskas attiecības ar savu labāko studenti
Džilu. - Vecuma ierobežojums : 12+ ; 16+. - Audio lietuviešu, angļu,
krievu val. ; subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no
konteinera.
Drāmas. Komēdijas.
Ayer, David. Fury [videoieraksts] = Iniršis = Raev = Niknais =
Ярость : kara, drāma, asa sižeta filma / David Ayer. - Rīga : Sia
"Acme film", 2014. - 1 DVD (129 min.). - 1945. gada aprīlis. Otrais
pasaules karš tuvojas nobeigumam. Sabiedrotie gatavi dot izšķirošo
triecienu nacistiskajai Vācijai Eiropā. Kaujās rūdītais seržants
Vordedijs (Breds Pits), tanka "Šermans" komandieris, vada savu
kaujas mašīnu pretinieka aizmugurē, lai paveiktu specuzdevumu.
Tankā atrodas tikai pieci karavīri, taču, neskatoties uz pretinieka
pārspēku, brašie tankisti nav pieraduši atkāpties... - Vecuma
ierobežojums : 16+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt.
lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas.
Bier, Susanne. Serena [videoieraksts] = Serēna = Серена : drāma
/ Susanne Bier. - Rīga : Sia "Acme film", 2014. - 1 DVD (105 min.). Kaislīgs mīlas stāsts, kas risinās kalnainajā Ziemļkarolīnā 1920.
gados. Kokrūpnieks Džordžs Pembertons apņem par sievu daiļo
Serēnu, kurai zemes un mežu apsaimniekošana līdz šim bijusi sveša.
Uzņemoties darbu vadītājas lomu vīra meža izstrādes kompānijā,
Serēna pārsteidz savus padotos ar uzņēmību, atbildību, ambīcijām un
vadības spējām. Viņai ne tikai jācīnās par savu vietu starp vīriešiem,
bet arī pret valdību, kas grib atņemt viņiem piederošo zemi. Nelaime
ienāk jaunajā ģimenē ar ziņu, ka pēc pārtrūkušas grūtniecības
Serēnai vairs nevar būt bērnu. Džordžam savukārt ir ārlaulības dēls,
kas dzimis pirms viņš iepazinās ar Serēnu. Šī doma ir tik ļoti
nepanesama, ka Serēna uzdod vienam no strādniekiem puisi
nogalināt…. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio lietuviešu, angļu,
krievu val. ; subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no
konteinera.
Drāmas.
Black, Shane. The Nice Guys [videoieraksts] = Kieti bičai = Head
tuubid = Foršie džeki = Славные парни : trilleris, komēdija,
detektīvfilma / Shane Black. - Rīga : Summit Entertainment, LLC,
2016. - 1 DVD (111 min.). - 1970.gads, Losandželosa. Kādas
pabalējušas porno zvaigznes pašnāvība saved kopā izsitēju un
atlabstošo alkoholiķi Džeksonu Heiliju un privātdetektīvu, alkoholiķi
Hollandu Mārču. Viņu vienīgā problēma - beigtās meitenes tante ir
pārliecināta, ka redzējusi savu māsasmeitu dzīvu pēc medijos plaši
atspoguļotā incidenta. Tā kā detektīviem vajag naudu, viņi uzņemas
lietu, kas, izrādās, ir saistīta ar augstākajiem varas ešaloniem un
slepkavību sazvērestību, kas iesniedzas dziļi ASV auto industrijā. Vecuma ierobežojums : 14+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ;
subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Komēdijas. Detektīvfilmas.
Carney, John. Begin Again [videoieraksts] = Dar karta, iš naujo =
Jauns sākums = Uus algus = Хоть раз в жизни : komēdija, drāma,
romantika, muzikāla filma / John Carney. - Rīga : Sia "Acme film",
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2014. - 1 DVD (100 min.). - Greta un viņas draugs Deivs ir muzikanti
un dziesmu autori, kuri ir kopā jau ilgus gadus kopš koledžas laikiem.
Brīdī, kad Deivs saņem piedāvājumu ierakstīt albumu no lielas
ierakstu kompānijas, viņi pārvācas uz dzīvi Ņujorkā. Jauniegūtās
slavas savaldzināts Deivs pamet Gretu un uzsāk savu jauno mūziķa
karjeru. Gretas dzīvē pozitīvu pavērsienu ienes nejauša satikšanās ar
Denu – izbijušu ierakstu kompānijas menedžeri. Brīdī, kad Dens
ierauga Gretu muzicējam nomaļā pilsētas klubā, viņu vienā mirklī
apbur meitenes muzikālais talants un šarms. Ar šo nejaušo
sastapšanos abu dzīves ir nesaraujami krustotas, ļaujot sadziedēt
brūces un sasniegt jaunus mērķus gan profesionālajā karjerā, gan
privātajā dzīvē. Jauns dzīves sākums izstāstīts uz Ņujorkas vasaras
fona. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu
val. ; subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no
konteinera.
Komēdijas. Muzikālās filmas un mūzikli.
Chazelle, Damien. La La Land [videoieraksts] = La La Land:
Kalifornijos svajos = La La Land: California unistused = La La Land:
Kalifornijas sapņi = Ла Ла Ленд : drāma / Damien Chazelle. - Rīga :
Sia "Acme film", 2017. - 1 DVD (122 min.). - Mia ir topošā aktrise,
kas piestrādā kafejnīcā, pasniedzot latte kafijas filmu zvaigznēm.
Viņas mīļotais ir Sebastians, džeza mūziķis, kas mēģina savilkt galus,
uzstājoties ar koncertiem šaubīgos un noplukušos bāros.
Panākumiem pieaugot, jaunais mīlnieku pāris saskaras ar lēmumiem,
kas sāk graut viņu mīlestību. Sapņi, pie kuriem viņi strādājuši tik
smagi, nu viņus var izšķirt!. - Vecuma ierobežojums : 12+. - Audio
angļu val. ; subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no
konteinera.
Drāmas.
Gilroy, Dan. Nightcrawler [videoieraksts] = Naujienu medžiotojas =
Öö kutse = Nakts reportieris = Стрингер : trilleris, drāma,
detektīvfilma / Dan Gilroy. - Rīga : Sia "Acme film", 2014. - 1 DVD
(113 min.). - "Nakts reportieris" ir asinis stindzinoša krimināla
rakstura drāma, kuras darbība risinās mūsdienu Losandželosas
naksnīgajās ielās. Lū Blūms ir jauns, motivēts vīrietis, kurš, izmisīgi
meklējot darbu, uzduras Losandželosas pagrīdes kriminālžurnālistikai
un visām ar to saistītajām rūpēm, problēmām un azartam. Atradis
grupiņu ārštata operatoru, kuri filmē auto avārijas, ugunsgrēkus,
slepkavības un citas ārkārtas situācijas, Lū izkonkurē citus nakts
reportierus un iegūst labi apmaksātu darbu prestižā Losandželosas
televīzijā. Saņemot palīdzību no TV kanāla direktores Ninas, Lū ātri
kļūst par vienu no pazīstamākajiem nakts reportieriem ne tikai
Losandželosā, bet visā Kalifornijā un pat aiz štata robežām. Meklējot
kārtējo sensacionālo stāstu, Lū pats kļūst par jaunākās sensācijas
galveno varoni. - Vecuma ierobežojums : 12+ ; 16+. - Audio
lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt. lietuviešu, latviešu, igauņu,
krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas. Detektīvfilmas.
Hallstrom, Lasse. A Dog's Purpose [videoieraksts] = Šuns tikslas =
Suņa dzīves jēga = Koera elu mote = Собачья жизнь : piedzīvojumu
filma, komēdija, drāma, ģimenes filma / Lasse Hallstrom. - Rīga : Sia
"Acme film", 2017. - 1 DVD (95 min.). - Sirsnīgs un pārsteidzošs
stāsts par uzticīgu suni, kurš, būdams līdzās dažādiem saimniekiem
dažādos laikos, mācot cilvēkiem priecāties un mīlēt, atrod pats savas
dzīves jēgu. Ģimenes filmu, kas aizraujošā veidā parāda pasauli no
suņa skatu punkta, uzņēmis režisors Lase Halstrēms ("Sidra nama
likumi", "Droša osta", "Simt soļu ceļojums"). - Vecuma ierobežojums
: 7+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt. latviešu, igauņu,
krievu val. - Nos. no konteinera.
Ģimenes filmas. Piedzīvojumu filmas.
Hallstrom, Lasse. The Hundred-Foot Journey [videoieraksts] =
Šimto žingsniu kelione = Saja sammu teekond = Simt soļu ceļojums
= Путь длиной в сто шагов : komēdija, drāma / Lasse Hallstrom. Rīga : Sia "Acme film", 2014. - 1 DVD (117 min.). - Hasans Kadams
un viņa ģimene ir spiesti pamest dzimto Indiju. Viņi apmetas uz dzīvi
mazā ciematiņā Francijas dienvidos. Gleznainā vieta ir kā radīta
nelielam indiešu restorānam, ko ģimene šeit atver, lai pasniegtu
Francijas dienvidos vēl neredzētus ēdienus. Ielas pretējā pusē
atrodas visā Francijā izslavēts restorāns, kurā pusdieno pat Francijas
prezidents. Izsmalcinātajā franču virtuvē saimnieko Malorī kundze.
Abu restorānu starpā izceļas kulināra sāncensība līdz brīdim, kad
Malorī kundzi savaldzina indiešu virtuves un dzīves garša…. - Vecuma
ierobežojums : 12+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt.
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lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Komēdijas.
Helgeland, Brian. Legend [videoieraksts] = Legenda = Leģenda =
Легенда : the notorious story of the Kray twins : trilleris,
detektīvfilma, biogrāfija / Brian Helgeland. - Rīga : Studiosanal S.A.,
2015. - 1 DVD (125 min.). - Patiess stāsts par Londonas nežēlīgāko
gangsteru dvīņu brāļu Kreju cīņu par varu, kontroli pār pilsētas mafiju
un neizbēgamo norietu, attēlojot slepeno 60.gadu mafijas vēsturi un
mīklainos un neparastos notikumus, kuru dēļ bēdīgi slavenie brāļi
iegāja pasaules noziedzības vēsturē. "Leģenda" ir krimināltrilleris šī
žanra labākajās niansēs – izcila aktierspēle, elpu aizrejošs scenārijs
un perfekti atveidota 60.gadu Londona. - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt. lietuviešu, latviešu,
igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas. Detektīvfilmas.
Lonergan, Kenneth. Manchester by the Sea [videoieraksts] =
Mančesteris prie jūros = Mančestra pie jūras = Манчестер у моря :
drāma / Kenneth Lonergan. - Rīga : Sia "Acme film", 2017. - 1 DVD
(132 min.). - Pēc sava brāļa pēkšņās nāves Lī Čandlers ("Oscar"
balvas nominants Keisijs Afleks) kļūst par brāļadēla aizgādni un ir
spiests atgriezties dzimtajā miestā, kur viņu jau gaida bijusī sieva
(Mišela Viljamsa) un tik rūpīgi slēptā un aizmirstā pagātne…. Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ;
subt. lietuviešu, latviešu, igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas.
Villeneuve, Denis. Prisoners [videoieraksts] = Kaliniai = Gūsteknes
= Vangistatud = Пленницы : trilleris, drāma, detektīvfilma / Denis
Villeneuve. - Rīga : Summit Entertainment, LLC, 2013. - 1 DVD (146
min.). - Kelers Dovers (Hjū Džekmens) pārdzīvo jebkuru vecāku
ļaunāko murgu – nolaupīta viņa 6 gadus vecā meitiņa un viņas
draudzene. Laiks skrien, taču detektīvs Lokijs (Džeiks Džilenhols),
kurš vada izmeklēšanu, nonāk strupceļā. Vienīgais pavediens – netālu
no nozieguma vietas noparkotais autofurgons. Taču tā šoferis, kaut
sākumā arestēts, vēlāk atbrīvots pierādījumu trūkuma dēļ. Izmisuma
dzīts, tēvs nolemj taisnību meklēt pats... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio lietuviešu, angļu, krievu val. ; subt. lietuviešu, latviešu,
igauņu, krievu val. - Nos. no konteinera.
Drāmas. Detektīvfilmas.

