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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
ZINĀTNE. ZINĀTNIECĪBA. GARĪGĀ DARBA ORGANIZĀCIJA
001

Siliņš, Edgars Imants. Search for the Great Truths : essays on the history of
ideas and paradigms / Edgars Imants Siliņš ; translated from latvian by Jāzeps
Eiduss ; edited by Zan McQuade and Kim Michaels ; editor in charge Eva
Jansone. - Riga : Jumava, 2017. , ©2017. - 575 lpp., 56 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas, portreti, notis ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 566.-574. lpp. un rādītājs: 560.565. lpp. - The book “Search for the Great Truths” presents a collection of
philosophical essays on the history of paradigms and ideas. Oriģinālnosaukums: Lielo patiesību meklējumi. - "From the ancient Chinese Tao
and Zen Buddhist philosophy to modern quantum physics, synergetics, chaos
theory and fractal geometry. Isomorphism and relationship of paradigms across
time and cultures in the East
and the West.”"--Titullapā.
Fizika. Kvantu teorija. Kvantu teorija - Filozofija. Fizika - Filozofija.
Papildināmības princips (fizika). Relativitāte (fizika). Fraktāļi. Mehānika. Gaismas
viļņu teorija. Haotiskās sistēmas. Nelīdzsvarotu procesu termodinamika.

Kosmoloģija. Gēdela teorēma. Paradokss. Mūzika - Filozofija un estētika.
PRESE. GRĀMATNIECĪBA
002.2(474.3)

Žīgure, Anna Velēda. Ziemeļzemes cēlā tauta : Somijas tēls latviešu presē 18221945 / Anna Velēda Žīgure ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; redaktore
Jolanta Treile. - Rīga : Zinātne, 2018. - (Jelgava) : SIA "Jelgavas tipogrāfija". ,
2018. - 287 lpp. - Personu rādītājs: [272]. - 287. lpp. - Šajā darbā apkopotas
latviešu avīzēs atrodamās publikācijas, kas stāstījušas par Somiju un somiem no
1822. līdz 1945. gadam. Pavisam izdevies atrast vairāk nekā 2200 rakstu. Annas
Žīgures grāmata sniedz ieskatu Somijas vēsturē caur aprakstīto notikumu
laikabiedru stāstiem, viedokļiem un liecībām, vienlaikus atklājot līdzīgo un
atšķirīgo Latvijā un Somijā. Autore analizē katru no trim lielajiem vēstures
periodiem, sniedzot vispārēju ieskatu katra laikmeta notikumos un bagātīgi
izmantojot citātus un materiālus no arhīvos atrastajiem rakstiem. - Laikraksti un
citi preses izdevumi (1822-1945): [262]. - 271. lpp.
Latviešu laikraksti. Somi.
Somija - Atspoguļojums presē. Latvija - Somija - Starptautiskās attiecības. Somija
- Latvija - Starptautiskās attiecības.

DATORTEHNIKA. PROGRAMMNODROŠINĀJUMS
004

Klieders, Jānis. Datorzinības : mācību līdzeklis / Jānis Klieders ; literārā
redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018. , 2018. 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 294.-295. lpp. - Mācību
līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls koledžu un augstskolu studentiem
studiju kursu "Datorzinības" un "Lietojumprogrammatūra" apgūšanai. To var
lietot arī vidējo, vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī
kvalifikācijas kursu klausītāji. Mācību līdzekli droši var izmantot arī iesācēji, jo te
ir patstāvīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Arī lietpratēji tajā atradīs
daudz
noderīga.
. Microsoft Office 2013/2016.
Datorzinātne. Mikrodatori - Drošības
tehnika. Mākoņdatošana. Teksta apstrāde (datorzinātne) - Datorprogrammas.
Izklājlapas - Datorprogrammas. Prezentācijas - Datorprogrammas. Personiskās
informācijas pārvaldība - Datorprogrammas. Elektroniskā pasta sistēmas Datorprogrammas. Datordrošība - Tiesības un likumdošana. Programmatūra Tiesības un likumdošana. Mācību līdzekļi.

004

Baloch, Rafay. Ethical Hacking and Penetration Testing Guide / Rafay Baloch. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. , ©2015. - xxvii, 503
pages : illustrations ; 26 cm. - Includes bibliographical references and index. "This book introduces the steps required to complete a penetration test, or
ethical hack. Requiring no prior hacking experience, the book explains how to
utilize and interpret the results of modern day hacking tools, which are required
to complete a penetration test. Coverage includes Backtrack Linux, Google
reconnaissance, MetaGooFil, dig, Nmap, Nessus, Metasploit, Fast Track
Autopwn, Netcat, and Hacker Defender rootkit. Simple explanations of how to
use these tools and a four-step methodology for conducting a penetration test
provide readers with a better understanding of offensive security. "--.
Contents: Introduction to Hacking ; Linux Basics ; information Gathering
Techniques ; Target Enumeration and Port Scanning Techniques ; Vulnerability
Assessment ; Network Sniffing ; Remote Exploitation ; Client Side Exploitation ;
Postexploitation ; Windows Exploit Development Basics ; Wireless Hacking ;
Web
Hacking.

Programmatūra - Pārbaude. Datora drošība. Datortīkli.
004

Gollmann, Dieter. Computer Security / Dieter Gollmann. - 3rd ed. - Chichester,
West Sussex : Wiley, 2011. - xix, 436 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical
references and index. - This text moves away from the 'multi-level' security
approach to compare and evaluate design alternatives in computer security. It
provides technology-proof insights, and covers the technical issues of computer
security in the network environment.
Datora drošība. Kriptogrāfija.

004

ICTE in Regional Development, December 2014, Valmiera, Latvia : Procedia
Computer Science 43 (2015) / editors-in-chief Egils Ginters and Marco
Schumann. - London : Elsevier, 2015. - 162 p. : tab., sh. - (Procedia: Computer
Science). - Includes bibliographical rerefences. - Annual Proceedings of Vidzeme
University of Applied Sciences managed by Sociotechnical Systems Engineering
institute serves for experience generalization in ICTE technologies and modelling
use in the different applications. The new Proceedings involve articles related to
e-learning technologies and virtual/augmented reality use for different
applications. The authors deal with logistics, RFID and IT ecosystems concepts.
There are involved articles related with new approaches and system dynamics
use in sociotechnical systems sustainability assessment. An aim of the publishers
is to encourage the development of regional and interdisciplinary science and
especially, sociotechnical research, granting free publication possibilities to the
young scientists, doctoral students, graduates, and professionals. - Available
online
at
www.sciencedirect.com.
Modelēšanas metodes. Datoru algoritmi. Informācijas tehnoloģija.

004

Kostopoulos, George K. Cyberspace and Cybersecurity / George Kostopoulos. 2nd edition. - Boca Raton, Florida : CRC Press, 2018. , ©2018. - xxiv, 291 lpp. :
ilustrācijas
;
24
cm.
Ietver
bibliogrāfiju
un
rādītāju.
Contents: Vulnerabilities in Information Systems ; Vulnerabilities in the
Organization ; Risk in Information System Infrastructure ; Secure Information
Systems ; Cybersecurity and the CIO ; Building a Secure Organization ;
Cyberspace Intrusions ; Cyberspace Defense ; Cyberspace and the Law ; Cyber
Warfare and Homeland Security ; Digital Currencies.
Datortīkli - Drošības
pasākumi. Kibertelpa - Drošības pasākumi. Datornoziegumi - Novēršana.

004

Manjikian, Mary. Cybersecurity Ethics : an introduction / Mary Manjikian. Abingdon, Oxon : Routledge ; New York, NY, 2018. - xiii, 232 pages. - Includes
bibliographical
references
and
index.
Internets - Morālie un ētiskie aspekti. Datortīkli - Drošības pasākumi.
Datornoziegumi.

004

Najera-Gutierrez, Gilberto. Kali Linux Web Penetration Testing Cookbook : Over
80 recipes on how to identify, exploit, and test web application security with Kali
Linux 2 / Gilberto Najera-Gutierrez. - Birmingham : Packt Publishing, 2016. - x,
274 p. : illustrations.Programmatūra - Pārbaude. Datortīkli - Drošības pasākumi.
Operētājsistēmas (datori).

004

Rountree, Derrick. The Basics of Cloud Computing : understanding the
fundamentals of cloud computing in theory and practice / Derrick Rountree,
Ileana Castrillo ; Hai Jiang, technical editor. - Amsterdam : Elsevier/Syngress ;
Boston, 2014. , ©2014. - xvii, 155 pages : illustrations ; 24 cm. - (The basics). Includes
bibliographical
references
and
index.

Mākoņdatošana. Datortīkli - Drošības pasākumi.
004

Singer, P. W.(Peter Warren). Cybersecurity and Cyberwar : what everyone
needs to know / P.W. Singer and Allan Friedman. - Oxford : Oxford University
Press ; New York, 2014. - viii, 306 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [259.]-291. lpp.
un rādītājs: [301.]-306. lpp.
Datordrošība - Amerikas Savienotās Valstis.
Datortīkli - Amerikas Savienotās Valstis - Drošības pasākumi. Kibertelpa Amerikas Savienotās Valstis - Drošības pasākumi. Kiberterorisms - Amerikas
Savienotās Valstis - Novēršana. Informācijas karš - Amerikas Savienotās Valstis Novēršana.

004

Young, Susan(Susan Elizabeth), 1968-. The Hacker's Handbook : the strategy
behind breaking into and defending networks / Susan Young, Dave Aitel. - Boca
Raton : CRC Press, c2004. - xxxiv, 860 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical
references and index.
Datortīkli - Drošības pasākumi. Datortīkli - Piekļuves
kontrole. Datorurķi. TCP / IP (datortīkla protokols).

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159.98:796

Ābele, Agita. Sporta psiholoģija: teorija un prakse / Agita Ābele ; recenzenti:
Ph.D.Phys., Ph.D.Educ.Sc. Emanuele Isidori, Dr.paed. Juris Grants, Dr.psych.
Anita Pipere, Dr.paed. Agrita Tauriņa ; konsultants Mg.psych., Mg.sp.sc. Pēteris
Egle ; zīmējumu autore: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ;
priekšvārds: Aldons Vrubļevskis. - Rīga : RaKa, 2018. , ©2018. - 348 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 327.-339. lpp. - Grāmatas autore ir
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore, pedagoģijas doktore,
psiholoģijas un sporta zinātnes maģistre. Monogrāfijā apkopotas būtiskākās
psiholoģijas atziņas, kas ir aktuālas ikvienam sporta pedagogam un trenerim,
kurš ikdienā strādā ar bērniem un jauniešiem vai ar profesionāliem sportistiem.
Grāmatas pirmā daļa veltīta sporta psiholoģijas pamatiem, sporta vides
psiholoģiskajam raksturojumam un personības (kā sportista, tā trenera)
izpausmēm sportā. Otrajā daļā autore aplūko psiholoģiskās aktualitātes,
gatavojoties startam, sacensību laikā un mentālās noturības jautājumus. Trešā
daļa veltīta attiecībām komandā, bet ceturtā - psiholoģiskajai palīdzībai un
atbalstam, kas nepieciešams sportistam. Grāmatu papildina praktiskā darbā
izmantojami pielikumi. Monogrāfija būs vērtīgs ieguvums ikviena sporta
skolotāja un trenera bibliotēkā. To kā mācību grāmatu var izmantot studenti. Tā
noderēs arī vecākiem, kuri aktīvi piedalās savu bērnu sportiskās karjeras
veidošanā.
Sports - Psiholoģiskie aspekti.

133

Blaua, Kristīna. Maģija un horoskopi brīvam brīdim / Kristīna Blaua ; Emīla
Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Signe
Krūzkopa. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 176 lpp. - Mājokļa attīrīšana ar kadiķa
dedzināšanu; Svece, kuru aizdedzinām vakarā, lai mājoklī ienestu vairāk gaismas,
omulības un siltāku sajūtu; Iknedēļas horoskopa izlasīšana avīzē vai ziņu portālā;
Bērnišķīgās skolas laiku zīlēšanas — mīl iecerētais puisis no 10. b. klases… Tie visi
šķiet sīkumi, kuriem dzīvē nepiešķiram lielu nozīmi — tomēr šos mazos un
ikdienišķos rituālus pildām. Pildām, jo sajūtam sevī tīri instinktīvu vajadzību tā
darīt — kādreiz iemācītu vai no vecvecmāmiņas noskatītu. Un nevar noliegt, ka
sava veida sirdsmieru vai patīkamāku sajūtu no tā iegūstam. Šajā grāmatā
apkopota ļoti plaša informācija par šādiem nelieliem sīkumiem — padomiem,
vērtīgām atziņām, krikumiņiem, kas liks aizdomāties, vai rūpīgāk piedomāt pie
kāda vienkāršāka rituāla kā, piemēram, sveces aizdegšana. Pasaule nav melna

vai balta, patiesība nav tikai viena, un ir jomas, kurās ļauties savām ticībām un
viedokļiem atbilstošām interpretācijām var ikviens. Šīs grāmatas lappusēs
ikviens spēs atrast kaut ko vērtīgu sev — domu, kura šķitīs vērtīga, lai par to
padomātu
nedaudz
ilgāk.
Maģija. Horoskopi.
133

Enslijs, Maiks. Dziedinošās meditācijas : 30 mandalas veselības un labsajūtas
veicināšanai / Maiks Enslijs un Stīvs Nobels ; redaktore Dace Markota ;
tulkojums: Sintija Zariņa, Ita Ankoriņa, Marta Ābele ; mākslinieki: Lūsija
Kārtraita, Anna Smita, Hesuss Sotē. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 160
lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Šajā unikālajā krājumā iekļautas 30 krāsainu mandalu
meditācijas, kuru pamatā ir cilvēka organisma dabiskā brīnumainā spēja
pašdziedināties. Koncentrējieties uz sirdi, acīm, plaušām, ādu un citiem
orgāniem un sistēmām un meditējiet par īpaši šai grāmatai radītām mandalām.
Tā jūs spēsiet pilnīgāk izmantot savu vitalitāti un enerģiju, lai atjaunotu iekšējo
līdzsvaru
un
labsajūtu
,
kā
arī
risinātu
dažādas
veselības
problēmas.
Alternatīvā medicīna. Dziedniecība. Mandala. Meditācijas.
Citāti, aforismi utt.

159.922.8

Genzihens, Simons. Signāls : kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību :
grāmata jauniešiem un pieaugušajiem / Simons Genzihens ; no vācu valodas
tulkojusi Silvija Ģibiete ; redaktore Ieva Zarakovska ; Natālijas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums ; Toma Kalniņa vāka ilustrācijas. - [Rīga] : Valters
un Rapa, 2016. , 2016. - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā sniegta informācija par
to, kā laikus pazīt un novērst seksuālus uzbrukumus, kā pieaugušajiem aizsargāt
bērnus, kas jāzina par seksuālu vardarbību, kā tikt galā ar tās radītajām sekām,
un daudz citas noderīgas informācijas. - Oriģinālnosaukums: Anpfiff. Gegen
sexuelle Gewalt an Madchen und Jungen. - "Valters un Rapa, izdevums latviešu
valodā ©2016"--Titlp. 2. pusē. . - Grāmata domāta pusaudžiem, to vecākiem,
skolotājiem, izglītības darbiniekiem, treneriem, mediķiem, kā arī jebkuram
iesaistītajam.
ISBN
9789984805924.
Vardarbībā cietušie bērni - Konsultēšana. Vardarbība pret bērniem Novēršana. Bērnu seksuālā izmantošana - Novēršana. Vardarbība pret bērniem Psiholoģiskie aspekti. Bērni un pieaugušie. Vardarbībā cietušie bērni Psiholoģija.

159.94

Heigs, Mets. Iemesli dzīvot tālāk / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna
Tillberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 255, [1] lpp. ; 18 cm. - Bibliogrāfija:
247.-[250.] lpp. - Šim apbrīnojami atklātajam stāstam noteikti jānonāk pie
cilvēkiem, kurus pašus vai viņu tuviniekus skārusi depresija. Psihiatrijas portāli
grāmatu IEMESLI DZĪVOT TĀLĀK iesaka kā labāko līdz šim uzrakstīto literāro
darbu par depresiju. Mets Heigs ļoti personiski, ļoti atklāti un ļoti aizkustinoši
runā par dziļiem iekšējiem pārdzīvojumiem depresijas, trauksmes un panikas
lēkmju skavās. Daudzi lasītāji viņa stāstītajā noteikti atpazīs savas vai savu
tuvāko cilvēku izjūtas. Grāmata IEMESLI DZĪVOT TĀLĀK pēc iznākšanas noturējās
Lielbritānijas grāmatu topa desmitniekā veselas 46 nedēļas. Ļoti daudziem
cilvēkiem tā palīdzējusi iemācīties sadzīvot ar savu slimību un mazinājusi
aizspriedumus pret depresiju tiem, kas grāmatu lasīja ziņkārības vai empātijas
vadīti.
Depresija, garīgā.

159.92

159.92

159.94

159.92

159.95

Hiberde, Džesamija. Šī grāmata dos jums pašapziņu / Džesamija Hiberde, Džo
Asmere ; no [angļu valodas] tulkojusi Vita Ņikitina. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās
izglītības apgāds "Vieda", 2018. , 2018. - 166, [2] lpp. : ilustrācijas. - Dr.Džesamija
Hiberde un Džo Asmere sniegs praktiskus padomus un izskaidros darbības
principus, kas palīdzēs radīt un nostiprināt ticību saviem spēkiem. Konkrēti
paņēmieni un jaunākie pētījumi kognitīvi biheiviorālajā terapijā ļaus jums atklāt
pašiem savas spējas. Autoru draudzīgā, uz rezultātiem vērstā metode iemācīs
lepoties ar panākumiem, uzticēties sev un strādāt, lai sasniegtu izvirzītos
mērķus. Jūs iegūsit laimīgāku un piepildītāku dzīvi.
Pašapziņa.
Prisjolkova, Inese. Kā iemīlēt sevi / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ;
grāmatas dizains: Ginta Filia-Solis ; foto: Lauris Līvzinieks. - [Jūrmala] : [Inese
Prisjolkova], [2018]. - 295 lpp. ; 20 cm. - Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un
pieredze, kā, iemīlot sevi, iespējams izmainīt savu dzīvi.
Pašaktualizācija (psiholoģija). Sievietes - Psiholoģija. Sievietes - Dzīves
veidošana. Afirmācijas.
Sila, Inita. 100 vēstules sievietei / Inita Sila ; grāmatas dizains: Baiba Roze ;
literārā redaktore Zanda Batņa ; foto: Ieva Andersone. - [Skujene, Amatas
novads] : Apgāds "Sirds Ceļš", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 303
lpp. ; 21 cm. - Inita Sila septiņpadsmit gadus strādājusi dažādos sieviešu
žurnālos, visilgāk vadījusi žurnālu "Ieva", bet pēc desmit gadiem šajā amatā,
klausīdama savai sirdsbalsij, pieņēmusi drosmīgu lēmumu - aiziet. I. Sila uzsver:
viņa nav gribējusi mainīt darbu, viņa vēlējusies mainīt dzīvi. "100 vēstules
sievietei" ir Initas Silas atklāsmes par savu dzīvi: par aizvainojumu un piedošanu,
par šķiršanos un izlīgšanu, par sevis šaustīšanu un sevis pieņemšanu, par
zaudējumiem un spēka avota atrašanu, par viņas dzīves galvenajiem cilvēkiem
un sievišķības meklējumiem, par baudīšanu un sevis ierobežošanu, par ikdienu
un svētku svinēšanu. Par to, lai katra diena būtu kā maza svētku diena. Taču šīs
100 vēstules nav tikai stāsts par autores dzīvi, tās liek ikvienai lasītājai šos pašus
jautājumus pavaicāt sev: kas ir mani dzīves laimīgākie mirkļi? Ko es varu darīt, lai
savu dzīvi piepildītu un kļūtu laimīgāka? Vai es spēju piedot? Vai es protu svinēt
dzīvi? Atbildot uz tiem, mēs ikviena varam radīt savu grāmatu. Savas 100
vēstules.
Zuili, Robērs. Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem /
Robērs Zuili ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore
Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava ; Liegra, 2018. ,
©2018. - 167 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatā vecākiem "Kā izprast mūsu
bērnu emocijas" autors runā par bailēm, dusmām, skumjām un prieku, par to, kā
mācīt paust un vadīt šīs emocijas, un kā vecākiem nodrošināt saviem bērniem
iespēju augt ģimenē, kurā valda emocionāli līdzsvarota gaisotne.
Emocijas, bērnu. Vecāki un bērns. Emocionālais intelekts. Vecāku funkcijas
veikšana.
O'Keefe, Daniel J. Persuasion : theory and research / Daniel J. O'Keefe. - Third
edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE, 2016. - xix, 387 pages ; 23 cm. - Includes
bibliographical references and index.
Pārliecināšana (psiholoģija).

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
DEMOGRĀFIJA. IEDZĪVOTĀJU PĒTĪJUMI
314

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe,
Egita Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā

bibliotēka, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 109 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Oriģinālnosaukums: Aus Politik und Zeitgeschichte. Flucht historisch. - Raksti
tulkoti no vācu valodas.
Cilvēks - Migrācija. Emigrācija un imigrācija Vēsture. Tautu migrācija - Vēsture. Bēgļi - Vēsture. Piespiedu migrācija - Vēsture.
SOCIĀLĀ KOMUNIKĀCIJA. KOMUNIKĀCIJAS SOCIOLOĢIJA
316.7(474.3)

Resnis, Imants. Kas ir latvieši : pašskats / Imants Resnis ; literārā redaktore
Gundega Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem
un tāliem, 2018. , ©2018. - 87 lpp., 5 nenumurētas lpp. pastkartes : ilustrācijas ;
16 cm. - Ideja par šāda darba izveidošanu autoram, latviešu kultūras patriotam,
diriģentam I. Resnim radās pirms pāris gadiem, kad, strādājot ārpus Latvijas,
bieži nācies skaidrot dažādas it kā pašsaprotamas lietas par mūsu zemi. I. Resnis
savu darbu, nodēvējis par pašskatu. Autors grāmatu raksturo tā: "Manis
sarakstītais ir neliela grāmatiņa, kas ar smaidu pašiem par sevi, dažkārt
neizslēdzot arī ironiju, vēsta par būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par
latviešiem pašiem, mūsu kapu un citiem svētkiem, ēšanas paradumiem un tā
tālāk. Tā domāta ikvienam, kurš vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas
sevi apgrūtināt ar gudru enciklopēdiju lasīšanu. Dažkārt tā var noderēt arī mums
pašiem, lai, piemēram, uzzinātu, ka kādas Rīgas ielas nosaukums var radīt
pārpratumus, vai igauņu galvenais kalns ir augstāks par Gaiziņu - lai nodomātu:
atkal jau kaimiņiem ir kas labāks".

316.7(474.3)

Resnis, Imants. Who are the Latvians : a selflook / Imants Resnis ; translated
from the Latvian by Uldis Balodis ; literary editor Gundega Blumberga ;
illustrator: Romans Vitkovskis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. , ©2018. 103 lpp., 5 nenumurētas lpp. pastkartes : ilustrācijas ; 16 cm. - Ideja par šāda
darba izveidošanu autoram, latviešu kultūras patriotam, diriģentam I. Resnim
radās pirms pāris gadiem, kad, strādājot ārpus Latvijas, bieži nācies skaidrot
dažādas it kā pašsaprotamas lietas par mūsu zemi. I. Resnis savu darbu,
nodēvējis par pašskatu. Autors grāmatu raksturo tā: "Manis sarakstītais ir neliela
grāmatiņa, kas ar smaidu pašiem par sevi, dažkārt neizslēdzot arī ironiju, vēsta
par būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par latviešiem pašiem, mūsu kapu un
citiem svētkiem, ēšanas paradumiem un tā tālāk. Tā domāta ikvienam, kurš
vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar gudru
enciklopēdiju lasīšanu. Dažkārt tā var noderēt arī mums pašiem, lai, piemēram,
uzzinātu, ka kādas Rīgas ielas nosaukums var radīt pārpratumus, vai igauņu
galvenais kalns ir augstāks par Gaiziņu - lai nodomātu: atkal jau kaimiņiem ir kas
labāks".

POLITIKA. POLITOLOĢIJA
321

Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ;
zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Raksti tulkoti no:
Vorländer, Hans. Demokratie, Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung,
2017.
DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un
20. gadsimtā / Ivars Ījabs. 2018. gada Saeimas vēlēšanas / Ivars Ījabs. Saturā:
DEMOKRĀTIJA - JĒDZIENA VĒSTURE ; ATĒNU DEMOKRĀTIJAS IEZĪMES: Reformas
- celmlauži. Institūcijas un metodes. Atēnas - moderno demokrātiju paraugs?

REPUBLIKĀNISKĀS DOMĀŠANAS PRINCIPI: Senā Roma. Viduslaiku pilsētvalstis.
CEĻI UZ MODERNO DEMOKRĀTIJU: Mazo soļu politika - Anglija. Demokrātijas
dibināšana - Amerikas revolūcija. Diskusijas par identitāro un pārstāvniecisko
demokrātiju. Pagrieziena punkts Eiropā - Franču revolūcija. Politisko iekārtu
sadalījums pēc 1945. gada. Demokratizācijas viļņi. DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA
LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un 20. gadsimtā. 2018. gada
Saeimas vēlēšanas. DEMOKRĀTIJAS VEIKSMES UN RISKA FAKTORI: Kā
demokrātijai kļūt spējīgai funkcionēt? Citi priekšnoteikumi. Mērījumu kritēriji.
STRUKTURĀLĀS ATŠĶIRĪBAS UN IZAICINĀJUMI: Parlamentārā un prezidentālā
sistēma. Konkurence, saskaņa, apspriedes. Pārstāvnieciskā un tiešā demokrātija.
Politikas starpnieki. Digitālā demokrātija. Demokrātiskās pārvaldes šķēršļi.
GLOBĀLĀS DEMOKRĀTIJAS PROJEKTI ; DEMOKRĀTIJA NONĀKUSI KRĪZĒ VAI
TOMĒR TĀ IR VISLABĀKĀ VARAS FORMA?: Krīzes parādības un krīzes diagnozes.
Struktūras lūzumi kā stresa faktori. Par veselo saprātu un reālismu.
EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
332.146.2

Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai / zinātniskie
recenzenti: Dr. M. Pūķis, Dr. Ņ. Linde ; galvenā redaktore, ievads: Dr.habil.oec.
Baiba Rivža ; zinātniskā redaktore Maiga Krūzmētra ; literārā redaktore Ausma
Mukāne ; priekšvārds: Gints Kaminskis. - [Rīga] : Latvijas Zinātņu akadēmija,
2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 325 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes,
tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
Ilgtspējīga attīstība. Lauku
attīstība. Reģionālā attīstība. Ekonomiskā attīstība.
Kurzeme (Latvija).
Latgale (Latvija). Vidzeme (Latvija). Zemgale (Latvija). Rīga (Latvija).

332.146.2

Benton, Dustin. The Guide to the Circular Economy : Capturing Value and
Managing Material Risk / Dustin Benton, Jonny Hazell and Julie Hill. - Oxford : Dō
Sustainability, 2014. - 105 pages : illustrations, diagrams. - (DōShorts Series).
Contents: Introduction – A New Model for Business and Society ; Getting
Hold of the Key Concepts ; Seeing the Benefits and Interpreting Them to
Colleagues: Some Case Studies ; Reviewing Your Organisation’s Potential for
Implementing More Circular Approaches ; Identifying Priorities and Measuring
Success ; Making Best Use of the Brokering Organisations.
Uzņēmējdarbības
sociālā atbildība. Vides ekonomika.

330.8

Persson, Karl Gunnar, 1943-. An Economic History of Europe : knowledge,
institutions and growth, 600 to the present / Karl Gunnar Persson, Paul Sharp. Second edition. - Cambridge : Cambridge University Press ; New York, 2015. - xi,
297 pages ; 26 cm. - (New approaches to economic and social history). - Includes
bibliographical references and index. - Revised edition of the author's An
economic history of Europe : knowledge, institutions and growth, 600 to the
present,
published
in
2010.
Tehnoloģiskie
jaunievedumi.
Eiropa - Ekonomiskais stāvoklis. Eiropa - Sociālais stāvoklis. Eiropa Intelektuālā dzīve.

332.146.2

Webster, Ken. The Circular Economy : a Wealth of Flows / Ken Webster. - 2nd
edition. - Cowes : Ellen MacArthur Foundation, 2017. - 201 pages : illustrations.
Vides ekonomika. Ilgtspējīga attīstība.

TŪRISMA BIZNESS
338.483

The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries / editors
Krzysztof Widawski, Jerzy Wyrzykowski. - Second Edition. - New York, NY :

Springer Berlin Heidelberg, 2016. - xv, 551 pages : illustrations, photos, maps,
diagrams.
Tūrisms. Centrāleiropa. Austrumeiropa.
TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
347.2

Grudulis, Māris. Dzīvojamo telpu īre : likums un tiesu prakse / Māris Grudulis,
Kristīne Eltermane. - 1. izdevums. - Rīga : Baltijas Juridiskā Kompānija, 2008. Valmiera : "Valmieras tipogrāfija Lapa", SIA. , 2008. - 55 lpp. ; 20 cm.
Noma un nomas maksa - Latvija - Tiesības un likumdošana. Noma - Latvija Tiesu prakse.

KARA LIETAS. BRUŅOTIE SPĒKI
355

Latvijas armijas komandieri / atbildīgā redaktore Eva Jansone ; mākslinieks
Valdis Villerušs ; priekšvārds: Tālavs Jundzis ; jostas foto: Gatis Dieziņš. - Rīga :
Jumava, 2018. , 2018. - 212, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes. : ilustrācijas,
portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Grāmata, kurā vienkopus
parādītas sešu pirmskara Latvijas armijas komandieru biogrāfijas, balstoties ne
tikai uz jau publicētiem materiāliem, bet papildinot tos arī ar arhīvu dokumentu
ziņām un citiem līdz šim mazzināmiem faktiem. Ne mazāk nozīmīgi ir grāmatā
iekļautie vēstījumi par sešu Latvijas bruņoto spēku komandieriem, kuri amatos
bijuši pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā un kuri visi palīdzējuši no jauna radīt
Latvijas bruņotos spēkus, nostiprināt Latvijas drošību sadarbībā ar pārējām
Baltijas valstīm un integrējoties NATO. Šāds materiāls, kas lielā mērā balstīts uz
laikabiedru liecībām un vērtējumiem, nepublicētiem avotiem, ir īpaši nozīmīgs
zināšanu nostiprināšanai par vēstures notikumiem nākamajām paaudzēm.
Latvija - Bruņotie spēki - Virsnieki. Latvija - Vēsture, militārā - 20 gs.
Biogrāfijas.

LABKLĀJĪBA UN SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
364

Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā
redaktore Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti Vladimirs Menšikovs, Ilze
Koroļeva. - [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, HESPI, 2018 (Iespiests tipogrāfijā
Zelta Rudens Printing). - 279 lpp. : ilustrācijas, tabulas, diagrammas. - Projekts
5.2.6. LU, RSU, ViA: Sociālās politikas transformācijas trajektorijas Latvijā
pēckrīzes gados. . - Uz vāka: Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV.
Sociālā politika. Pensijas. Bērni - Tiesiskais statuss, tiesības utt.

IZGLĪTĪBA
376.5(03)

Danino, Mali. Trenē savu bērnu panākumiem : rokasgrāmata vecākiem, kuru
bērniem ir mācīšanās traucējumi un UDHS / Mali Danino ; līdzautore Sivan HaftNaftali. - Izraēla : Contento De Semrik, 2012. - 304 lpp. : tabulas, shēmas. Bibliogrāfija 299.-302. lpp. - Grāmata "Trenē savu bērnu panākumiem" ir
ceļvedis vecākiem, kas vēlas palīdzēt saviem bērniem, kuriem diagnosticēti
mācīšanās traucējumi un UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes
sindroms). - Praktiskais ceļvedis būs palīgs kompetenču treneriem, speciālās
izglītības speciālistiem, psihologiem, skolotājiem un citiem profesionāļiem, kuri
palīdz bērniem ar mācīšanās grūtībām un UDHS.
Bērni ar mācīšanās
traucējumiem - Mācīšanās. Speciālā izglītība. Uzmanības deficīta un
hiperaktivitātes sindroms.

37.018.1

Jūls, Jespers. Būt vadošajiem vilkiem : mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers
Jūls ; no vācu valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 143, [1] lpp. ;
22 cm. - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Oriģinālnosaukums: Leitwölfe sein. - Ziņas par
autoru: 142. lpp. . - Jespera Jūla grāmatas un DVD diski: 140.-[141.] lpp. . "Vecākiem jābūt līdzīgiem vadošajiem vilkiem, lai palīdzētu bērniem orientēties
dzīves džungļos."--Titullapas otrā pusē.
Ģimenes - Psiholoģiskie aspekti.
Vecāku funkcijas veikšana. Vecāku stāvoklis. Vecāki un bērns. Bērna
audzināšana. Dzīves veidošana. Komunikācija ģimenēs.

37.01

Karaseva, Agnese. Teacher Professional Agency in Relation to Digital
Technology Integration in Teaching in Estonian an Latvian Schools :
[dissertation] / Agnese Karaseva. - Tartu : University uf Tartu Press, 2017. - 74,
[43] pages : illustrations, tables, diagrams. - (Dissertationes de Mediis et
Communicationibus Universitatis Tartuensis , 14062313 ; 31). - Kopsavilkums
igauņu valodā.
Izglītība - Latvija. Izglītība - Igaunija. Pedagogi. Izglītības jaunievedumi.

5 MATEMĀTIKA. DABAS ZINĀTNES
BIOLOĢIJAS ZINĀTNE
575

Hoka, Alteja S. Atveseļošanās DNS līmenī : progresīvas apziņas metodes
ģenētiskā likteņa mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas tulkojusi Velga
Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] :
Lietusdārzs, 2018. , 2018. - 198, [2] lpp. - Grāmatas autore Alteja S.Hoka izmanto
jaunākos atklājumus kvantu fizikā, šūnu medicīnā un apziņas pētījumos, kā arī
pašas pieredzi nopietnu veselības traucējumu ārstēšanā, lai vēstītu, kā varam
apzināti ietekmēt savu DNS un pārkodēt to labākai veselībai un daudzsološākam
ģenētiskajam liktenim. - Oriģinālnosaukums: Quantum DNA Healing. - Pielikumi:
Apziņas metožu skripti ; Darbs ar apziņas metodēm ; Skripts saziņai ar šūnām ;
Akašas izrakumu skripts.
Ģenētika. Gēni. DNS.

ZOOLOĢIJA
595

Kalniņš, Mārtiņš. Spāres (Odonata) Latvijā : pētījumu vēsture, bibliogrāfija un
izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam / Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš ; recenzents
Dr.biol. Voldemārs Spuņģis ; kartogrāfija: Inese Raižģe, Juris Zariņš ; zīmējumi:
Vita Amatniece, Zane Rubene, Dārta Lelde Mieze. - Sigulda : Biedrība "Zaļā upe",
2017. - Rēzekne : Latgales druka. , 2017. - 352 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 332.-347. lpp. . - Rādītāji: 350.-351. lpp. Grāmatā ir apkopota informācija par spāru pētījumiem un to pētniekiem vairāk
kā 100 gadu periodā, tā ir pirmais tik apjomīgais darbs latviešu valodā ne tikai
par kukaiņiem, bet par bezmugurkaulniekiem vispār. Grāmatas pamatā ir 67
spāru izplatības kartes. Lai grāmatu varētu izmantot iespējami plašāks cilvēku
loks, spāru un arī citu dabas vērtību iepazīšanai grāmatā ir iekļautas vairāk kā
500 fotogrāfijas un vairāk kā 270 citi attēli. Izdevumā ietverti vairāki nozīmīgāko
faktu un aprakstu tulkojumi angļu valodā, sniedzot ieguldījumu spāru pētījumos
Eiropā un veicinot Latvijas un tās dabas vērtību atpazīstamību arī ārvalstīs, un
reprezentējot Latviju kā daļu no Eiropas. - Pamatteksts latviešu valodā, saīsināts
teksts angļu valodā. - Grāmatas nodaļas "Spāru pētījumu Latvijā vēsturiskais
apskats" līdzautors: M.iur. Ruslans Matrozis.

591.5

Spāres (bioloģija). Spāres (bioloģija) - Ģeogrāfiskā izplatība. Spāres
(bioloģija) - Saglabāšana. Spāres (bioloģija) - Ekoloģija. Vienādspārnu spāres.
Zaigspāru dzimta (bioloģija). Zilspāru dzimta (bioloģija). Platkājspāru dzimta
(bioloģija). Krāšņspāru dzimta (bioloģija). Dažādspārnu spāres. Dižspāru dzimta
(bioloģija). Upjuspāru dzimta (bioloģija). Strautuspāru dzimta (bioloģija).
Smaragdspāru dzimta (bioloģija). Ceļotājspāru dzimta (bioloģija). Odonatoloģija Vēsture. Entomologi. Savvaļas dzīvnieku saglabāšana - Tiesības un likumdošana.
Spāres (bioloģija) - Folklora.
Latvija.
Noteicēji. Bibliogrāfijas. Biogrāfijas. Tematiskās kartes. Fotogrāfijas.
Vollēbens, Pēteris. Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku
jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; Ilzes
Isakas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp.
- Pēc šīs grāmatas izlasīšanas uz savvaļas un mājas dzīvniekiem raudzīsieties
citām acīm! Gādīgs kā vāvere, uzticīgs kā krauklis, līdzjūtīgs kā meža klaidoņpele,
skumjš kā briežumāte – vai tiešām dzīvniekiem var piedēvēt šādas īpašības un
viņi izjūt tādas emocijas? Vai tad tik niansēta jūtu pasaule nav cilvēku privilēģija?
Aizrautīgais mežzinis Pēteris Vollēbens, pamatojoties uz jaunākajām
zinātniskajām atziņām un tās paskaidrojot ar saviem novērojumiem un ilggadīgo
pieredzi, ļauj lasītājam ielūkoties maz pazīstamā pasaulē: dzīvnieku savstarpējās
attiecībās un emocijās. Izrādās, dzīvnieki ir mums tuvāki, nekā domājām.
FASCINĒJOŠI, IZZINOŠI UN – DAŽBRĪD – NETICAMI! Pēteris Vollēbens (Peter
Wohlleben, 1964) kopš bērnības sapņojis, ka reiz sargās dabu. Studējis
mežsaimniecību un ilgus gadus strādājis valsts mežu pārvaldē. Taču, tikai kļuvis
par mežzini Eifelā, Vācijā, atskārtis, ka mūsdienu mežkopība mežu nekopj, bet
izmanto. Tāpēc savā mežniecībā izstrādājis jaunu – ekoloģijai un ekonomikai
vienlīdz labvēlīgu – stratēģiju ar mērķi atgriezt dabā nepārveidotas mežu
platības. Viņa pārziņā esošajos mežos smago meža tehniku aizstāj zirgi, nenotiek
kailcirtes un netiek izmantota ķīmija. - Oriģinālnosaukums: Das Seelenleben der
Tiere.
Dzīvnieku psiholoģija. Dzīvnieku emocijas. Dzīvnieku intelekts. Cilvēku un
dzīvnieku attiecības. Dzīvnieku uzvedība. Dzīvnieku ekoloģija.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.8(03)

Reizere, Ulrike. Refleksoloģija : praktiskā rokasgrāmata / Ulrike Reizere ; no
itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; vāka mākslinieciskā noformējuma autors Emīls
Garjānis ; atbildīgā redaktore Līga Jēkabsone. - Rīga : Jumava, 2018. , 2018. - 94,
[2] lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: [96]. lpp. - Grāmatā aprakstīti galvenie
refleksoloģijas pamatprincipi, aplūkota pēdu un plaukstu nozīme, apskatītas
galvenās masāžas tehnikas, kā arī iekļauta slimību rokasgrāmata. Jau kopš
seniem laikiem cilvēki ir praktizējuši masāžas tehnikas, it īpaši Austrumos, kur
refleksoloģija un citas dabiskās metodes tiek pastāvīgi lietotas, lai atjaunotu
ķermenī harmonisku līdzsvaru visu vecumu cilvēkiem.
Refleksoloģija
(terapija). Masāža.

LAUKSAIMNIECĪBA. MEŽSAIMNIECĪBA.
631.1(474.3)

Būmane, Ilze. Spēka maize : Zemnieku saeima no 1994. gada / Ilze Būmane ;
vāka fotogrāfija: Jēkabs Krieviņš ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; foto: Anda

Krauze, Zanda Melkina, Valērijs Miņkovs [un vēl 3 fotogrāfi] ; ievads: Voldemārs
Krustiņš, Valters Bruss. - Rīga : Zemnieku saeima, [2018]. - 439, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Zemnieku saeimas grāmatā "Spēka
maize" var iepazīties ar 133 zemnieku saimniecību un uzņēmumu darbu, šo
ģimeņu dzīvi. Taču galvenokārt tā stāsta par atjaunotās Latvijas valsts lauku
atdzimšanu. Mazās saimniecības 20. gadsimta 80. gadu beigās, sagandētas
senču mājas - tāds bija sākums. Pagājuši gandrīz 20 gadi, tas ir laiks, kad izaug
jauna paaudze, un patiesi - izskolojušies saimnieku dēli un meitas atgriežas
vecāku saimniecībās vai dibina paši savas. Latvijas zemnieki šajā laikā mācējuši
izveidot spēcīgas saimniecības, kas ražo eksporta preci, atkal esam atgriezušies
Eiropas un pasaules tirgū. - Fotogrāfi arī: Valdis Semjonovs, Marlena Zvaigzne,
Aivars
Vētrājs.
Lauksaimniecība - Latvija - Biedrības utt - Vēsture. Zemnieku saimniecības Latvija - Vēsture. Lauksaimniecība - Latvija. Lauksaimniecība - Latvija Ekonomiskie aspekti.
631.5

Gailīte, Mārīte. Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem! : uzbūve un
seguma izvēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbaudītas un jaunas šķirnes /
Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; zīmējumi:
Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga
: Latvijas Mediji, 2018. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24
cm. - Dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte un žurnāla "Praktiskais Latvietis"
žurnāliste Ilona Klovāne atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko vēlas
zināt katrs mazdārziņa īpašnieks: kā pareizi novietot siltumnīcu, kādu segumu un
konstrukciju izvēlēties, kā siltumnīcu uzcelt pašam, vai apsildāma siltumnīca
atmaksājas, kādas dobes veidot, kā rūpēties par laistīšanu, vēdināšanu un
apputeksnēšanu, kā sargāt no salnām, kā audzēt stādus, kādas šķirnes tomātus,
papriku, gurķus, burkānus izvēlēties, ar ko mēslot un cik daudz, kādi kaitēkļi un
slimības apdraud siltumnīcu, ko darīt siltumnīcā gadalaiku ritumā, kam noder
lecektis. Grāmata adresēta ikvienam, kas vēlas izmēģināt ko jaunu vai ļauties
dārzkopības priekam bez iepriekšējās pieredzes.

PUĶKOPĪBA
635.9

Nereta, Ilma. Rozes : praktiski padomi audzēšanā un kopšanā : 300 košākās un
smaržīgākās Latvijā / teksts, foto: Ilma Nereta ; Induļa Martinsona vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Ilze
Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 215 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 215. lpp. . - Rādītāji: 206.-214. lpp. - Nacionālā
botāniskā dārza speciāliste, pazīstamā rožu audzēšanas eksperte un lietpratēja I.
Nereta grāmatā ir apkopojusi visu, kas jāzina rožu mīļotājiem. Bagātīgi ilustrētajā
izdevumā ir plaša, profesionāli uzticama un praktiski lietojama informācija
katram, kuram jau ir savas rozes vai kurš vēl tikai gribētu tās iestādīt. 300
skaistākās, smaržīgākās un izturīgākās šķirnes rožu cienītājiem Latvijā.
Audzēšanas padomi un profesionāļu pārbaudīti "knifi", autores personīgā
pieredze un novērojumi rožu audzēšanā. Lai varētu lepoties ar skaistu rožu
dārzu, jāzina, kā izaudzēt skaistu, veselīgu un bagāti ziedošu rožu krūmu, kur
iekārtot rožu dobi, kā izvēlēties kvalitatīvu dēstu, kā rozi kopt, barot un sargāt no
aukstuma, sausuma un slimībām.
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA.
64

Džonsone, Bea. Māja bez atkritumiem : mazāk mantu, mazāk atkritumu,
vienkāršāka dzīve / Bea Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko ;

redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 304 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. - Teksts latviešu
valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā. - Rādītājs: 296.-304. lpp.
KULINĀRIJA
641.5

Jansone, Ilze. Veselīgie un ārstnieciskie saldie ēdieni / Ilze Jansone. - [Rīga] :
[Ilze Jansone], [2018]. - 57 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Ja kaut
kas kaitīgs tiek atņemts, tad jāliek vietā kas veselīgs. Ēdīsim veselīgi un garšīgi! Ja
cilvēkam atņem kaitīgos konditorejas izstrādājumus, tad viņam jāpiedāvā tos
aizvietot ar veselīgiem saldajiem ēdieniem vai augļiem, ogām, riekstiem un
dažādām sēklām, bērzu un kļavu sulām.

KUĢOŠANA.JŪRNIECĪBA.JŪRAS NAVIGĀCIJA
656.6(474.3)(09
1)

Bērziņš, Arnolds. Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai /
Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis ; vāka mākslinieciskā noformējuma autore Inga Apsīte ;
atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa ; darbā izmantotas Pētera Jaunzema
fotogrāfijas un fotogrāfijas no Liepājas muzeja arhīva. - Rīga : Jumava, 2018. ,
2018. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Izmantotā literatūra un avoti:
228.-[230]. lpp. - Grāmata ir dokumentāla liecība par to, kā mūsu valstī attīstījās
kuģniecība un jūrniecība, sākot no hercoga Jēkaba laikiem. Autori materiālus
meklējuši un atraduši arhīvos, bibliotēkās, muzejos. Izdevumā atrodama
apjomīga informācija par to, kā būvēja kuģus, kas tos vadīja, pa kādiem
maršrutiem kuģoja senos un ne tik senos laikos. Grāmatā publicēti kuģu
nosaukumi, kapteiņu vārdi, konkrēti reisi, pa kuriem dažādos laikos kuģojuši
mūsu senči. Lasītāji varēs atrast sev zināmu kuģu kapteiņu vārdus, iespējams –
pat savus senčus, jo Liepājā dzīvojušas un dzīvo daudzas zvejnieku un jūrā
braucēju dzimtas. Grāmata par jūras dēliem ir bagātīgi ilustrēta, tajā ievietoti
attēli no Liepājas muzeja krājuma, apskatāmi burinieku modeļi, Liepājas un
Pāvilostas ostas, kuģu tapšanas procesi. - Izdevums veltīts Krišjāņa Valdemāra
piemiņai. . - Īso eseju senvārdu skaidrojumi: 226.-[227]. lpp.
Kuģniecība - Latvija - Vēsture.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
658(03)

Forands, Ilgvars. Menedžmenta mazā enciklopēdija / Ilgvars Forands ;
redaktore Inta Ceļdoma. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018]. , ©2018. - 488
lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Grāmatas pirmajā daļā ievietoti
grāmatas autora agrāk publicētie materiāli, kurus papildina pasaulē pazīstamu
zinātnieku atzinumi, secinājumi, ieteikumi. Tajā apskatīti menedžmenta teorijas
un prakses jautājumi gan vēsturiskā aspektā, gan mūsdienu apstākļos. Grāmatas
otrajā daļā dotas izcilāko menedžmenta zinātnieku īsas biobibliogrāfijas,
ievietotas atsauces uz viņu, pēc grāmatas autora domām, nozīmīgākajām
publikācijām. Grāmata būs noderīga, studējot menedžmenta teoriju, tajā varēs
atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas darbību, tā palīdzēs apzināt pasaules
izcilāko zinātnieku dzīves un darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un
devumu menedžmenta teorijas un prakses attīstībā.
Uzņēmējdarbības
menedžments. Menedžments. Tirgvedība.
Biogrāfijas. Izglītojošie materiāli.

658

Vasiļevska, Daina. Kvalitātes nodrošināšanas vadība / Daina Vasiļevska ;
recenzenti: Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Jeļena Malahova ; literārā redaktore
Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2017. , 2017. - 233 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [215.]-220. lpp. un zemsvītras piezīmēs. -

Grāmatā aplūkoti kvalitātes vadības metožu attīstības vēsturiskie aspekti,
kvalitātes būtība, pamatjēdzieni un vadības objekti, kvalitātes vadības sistēmas
izstrādes un ieviešanas jautājumi, tiek skatītas kvalitātes vadības sistēmas un to
veidi, kā arī starptautiskie kvalitātes standarti. Kā izziņas avots šī grāmata ir
noderīga visiem uzņēmējdarbības speciālistiem un arī citiem interesentiem, kuri
grib noskaidrot kvalitātes vadības sistēmām izvirzītās prasības.
Kvalitātes kontrole - Vēsture. Kvalitātes kontrole. Kvalitātes nodrošināšana.
Pilnīgā kvalitātes vadība - Standarti. ISO 9000 sērijas standarti.
658

658

Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Joseph J. Martocchio, Lori K.
Long. - 14 edition. Global edition. - Harlow : Perason Education, 2018. - 751
pages : illustrations.
Menedžments.
Scharmer, Claus Otto. The Essentials of Theory U : core principles and
applications / C. Otto Scharmer. - Oakland, CA : BK, Berrett-Koehler Publishers,
Inc., a BK Business book, 2016. - xviii, 170 pages ; 22 cm.
ISBN 9781626567986.
Sociālās pārmaiņas. Globalizācija. Organizatoriskās pārmaiņas.
Organizatoriskā mācīšanās.

MĀRKETINGS
658.8

Marketing Strategy & Competitive Positioning / Graham Hooley, Nigel F.
Piercy, Brigitte Nicoulaud, John M.Rudd. - Sixt Edition. - Harlow : Pearson
Education, 2017. - xiii, 569 p. : illustrations.
Tirgvedība. Uzņēmējdarbības
plānošana.

SABIEDRISKĀ SASKARSME
659.4

Brataas, Kjell. Crisis Communication : case studies and lessons learned from
international disasters / Kjell Brataas. - 1 Edition. - New York : Routledge, 2018. 195
lpp.
Includes
bibliographical
references
and
index.
Krīzes menedžments. Ārkārtas situāciju menedžments. Komunikācija
menedžmentā.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
IEVĒROJAMU VIETU AIZSARDZĪBA
719

Dambis, Juris. Kultūras pieminekļu aizsardzība / Juris Dambis ; Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija. - Rīga : Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija, 2017. - [Rīga] : Apgāds Mantojums. , ©2017. - 72 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 70.-71. lpp.
Kultūras mantojums.
Vēsturisko objektu saglabāšana.

719

Kultūras pieminekļu uzmērojumi : 1921-1965 / ievada autors Juris Dambis. [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, [201X]. - 15 lp. :
uzmērījumi.
Arhitektūra.

719

Latvija Norvēģija : sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanā / latviešu
valodas teksta redaktore Velta Holcmane ; dizains: Sandra Betkere ; Latvijas
Republikas Kultūras ministrija. - [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija,
2017.
123
lpp.
:
ilustrācijas,
fotogrāfijas.
Saturā: Elejas muižas apbūves restaurācija ; Cēsu Viduslaiku pils saglabāšana

reģiona sociālekonomiskajai attīstībai ; Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā
kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana ; Ludzas Lielās
sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana ; Jāņa Akuratera
muzeja restaurācija ; Rīgas jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija
un virtuālā muzeja izstrāde ; Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot
koka arhitektūras mantojuma centra un ebreju kultūras mantojuma ekspozīcijas
izveidi ; Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana ; Raiņa muzejs Tadenava ; Raiņa
un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā ; Raiņa un Aspazijas māja Rīgā ; Latvijas
Etnogrāfiskā
Brīvdabas
muzeja
ostas
noliktavas
rekonstrukcija.
Kultūras mantojums. Vēsturisko objektu saglabāšana.
719

719

Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā 2016 : Restored Cultural Monuments in
Latvia / Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ; teksts: Dr.arch. Juris
Dambis, P. Blūms, D. Čoldere, L. Lūse, B. Mūrniece. - [Rīga] : Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcia, 2017. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 27 x 13 cm. Teksts latviešu un angļu valodā.
Saturā: KURZEME: Dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana Ventspilī ; Kuldīgas
vecā rātsnama restaurācija ; Liepājas Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcas Dienvidu
ieejas restaurācija ; LATGALE: Gleznas “Sv. Staņislavs” restaurācija ; Gleznas
“Kristus pie krusta un Sv. Marija Magdalēna” restaurācija ; Gleznas “Dievmāte ar
bērnu” restaurācija ; Ikonas “Jānis Kristītājs Tuksneša eņģelis ar apustuļiem
Pēteri un Pāvilu” restaurācija ; Feretrona restaurācija ; Tilžas katoļu baznīcas trīs
logu restaurācija ; RĪGA: Jāņa Akuratera muzeja restaurācija ; Administratīvās
ēkas restaurācija un pārbūve Rīgā, Jēkaba ielā. Dzīvojamo ēku restaurācija un
pārbūve Rīgā, Miesnieku ielā ; Raiņa un Aspazijas vasarnīcas Jūrmalā pārbūve un
restaurācija ; Raiņa un Aspazijas mājas Rīgā pārbūve un restaurācija ; “Ostas
noliktavas” restaurācija ; Dzīvojamās mājas pārbūve, Jūrmalā, Dzintaru
prospektā ; Kamīnzāles restaurācija Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā ; Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja dienvidu gala sienas zelmiņa, ritumu pagalma
fasādes apdares un astrolābijas restaurācija ; Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona
ārdurvju restaurācija ; Skulptūras “Māte Latvija ar kritušiem dēliem” modeļa
daļas – mātes figūras restaurācija. VIDZEME: Dzērbenes luterāņu baznīcas torņa
atjaunošana ; Kapa pieminekļa O. Kalpakam Visgala kapos restaurācija ; Gleznas
“Kristus augšāmcelšanās” restaurācija Smiltenes luterāņu baznīcā ; ZEMGALE:
Raiņa muzeja “Tadenava” restaurācija ; Ērģeļu luktu gleznojumu restaurācija
Ērberģes luterāņu baznīcā ; Gleznas “Sv. Jans Nepomuks” restaurācija ; Asares
baznīcas trīs Ziemeļu fasādes logu restaurācija.
Kultūras mantojums - Latvija - Konservācija un restaurācija. Vēsturisko
objektu saglabāšana.
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā 2014 - 2015 : Restored Cultural
Monuments in Latvia / Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ;
teksts: Dr.arch. Juris Dambis, P. Blūms, D. Čoldere, L. Lūse, J. Zilgalvis. - [Rīga] :
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcia, 2016. , ©2016. - 69 lpp. :
ilustrācijas ; 27 x 13 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.
Saturā: RĪGA UN RĪGAS REĢIONS: Rīgas pils restaurācija un atjaunošana ;
Ciļņu “Valters Platenbergs” un “Madonna ar bērnu” restaurācija ; Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja restaurācija un pārbūve ; Rīgas Doma torņa
nostiprināšana un restaurācija ; Rīgas Doma torņa daļā esošo mākslas
priekšmetu restaurācija ; Dzejnieces Aspazijas dzīves vietas Jūrmalā restaurācija
; Kultūras ministrijas ēkas konferenču zāles interjera restaurācija ; Dzintaru
koncertzāles atjaunošana ; Šveices mājas klēts atjaunošana ; Jaunpils luterāņu
baznīcas manierisma altāra restaurācija ; Dzīvojamās ēkas Jūrmalā, Rotas ielā,
restaurācija un renovācija ; Brāļu kapu noslēdzošās sienas restaurācija ; Raiņa

kapa pieminekļa restaurācija. LATGALE: Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas altāra
restaurācija ; Ludzas lielās sinagogas restaurācija ; Rēzeknes Zaļās sinagogas
restaurācija ; Lūznavas muižas ēkas atjaunošana ; Krāslavas pils Pārvaldnieka
mājas rekonstrukcija ; Daugavpils cietokšņa 1. Krasta lunetes rekonstrukcija,
Nikolaja vārtu un tilta atjaunošana ; VIDZEME: Cēsu viduslaiku pils Rietumu
torņa konservācija ; Alūksnes muižas parka Aleksandra paviljona renovācija ;
Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas torņa renovācija ; Āraišu luterāņu baznīcas
fasādes renovācija. KURZEME: Dzīvojamās ēkas Ventspilī, Tirgus ielā,
atjaunošana ; Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija ; Durvju restaurācija
Kuldīgā ; Remtes muižas medību torņa restaurācija ; ZEMGALE: Bauskas pils
jaunās daļas atjaunošana ; Elejas muižas parka tējas namiņa restaurācija ;
Rundāles pils restaurācija ; Valdekas pils atjaunošana.
Kultūras mantojums - Latvija - Konservācija un restaurācija. Vēsturisko
objektu saglabāšana.
ARHITEKTŪRA
72

Blūms, Pēteris. Lietišķi padomi par vienkāršām lietām vēsturisko ēku
īpašniekiem, lietotājiem, aprūpētājiem / Pēteris Blūms. - Rīga : Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2007. - 24 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
Arhitektūra - Konservācija un restaurācija. Vēsturiskās celtnes Konservācija un restaurācija.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)

Lamberga, Dace. Classical Modernism : early 20th century Latvian painting /
Dace Lamberga ; editor Laima Slava ; translator from Latvian Valdis Bērziņš ;
proof-reader Iveta Boiko ; layout: Ģirts Muižnieks, Anna Aizsilniece ;
photographers: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Māra Brašmane. - Rīga :
Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 287 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 28 cm. - Bibliogrāfija: 272.-277. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . Personu rādītājs: 280.-287. lpp. - Plašajā pētījumā mākslas zinātniece Dace
Lamberga aplūko vienu no Latvijas mākslas vēstures spožākajiem posmiem.
Grāmata "Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting" ir viens no
izdevumiem, kas veltīts Latvijas simtgadei un tiks atvērta Londonas grāmatu
tirgus 2018 ietvaros. - Mākslinieki: Aleksandra Beļcova, Ansis Cīrulis, Aleksandrs
Drēviņš, Ģederts Eliass, Jāzeps Grosvalds, Jēkabs Kazaks, Gustavs Klucis, Ludolfs
Liberts, Jānis Liepiņš, Kārlis Miesnieks, Jānis Plase, Alberts Silzemnieks
(Krūmiņš), Oto Skulme, Uga Skulme, Niklāvs Strunke, Romans Suta, Leo Svemps,
Erasts Šveics, Valdemārs Tone, Konrāds Ubāns, Johann Walter (Johans Valters,
Johann Walter-Kurau), Francisks Varslavāns, Hilda Vīka. . - Vāka noformējumā
izmantota Jēkaba Kazaka glezna "Dāmas Jūrmalā" ("Ladies at the Seaside"),
1920. . - Īsas ziņas par māksliniekiem: 257.-260. lpp.
Glezniecība, latviešu 20 gs. Modernisms (māksla). Kubisms. Konstruktīvisms (māksla). Neue
Sachlichkeit
(māksla).
Gleznotāji.

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)(092)

Andrejs Grants : fotoalbums / sastādītāji: Andrejs Grants, Laima Slava ; dizains:
Mārtiņš Ratniks ; tekstu autori: Kārlis Vērpe, Artis Ostups, Ieva Raudsepa ;
latviešu tekstu redaktore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ;
angļu tekstu redaktore Iveta Boiko. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 334.-

335. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Fotoalbums ir līdz šim apjomīgākais A.
Granta fotogrāfiju apkopojums pēc iepriekš izdotās grāmatas "Andrejs Grants.
Fotogrāfijas" (2002). Fotoalbuma piecas nodaļas - pieci vizuāli stāsti - sniedz
nesteidzīgu, izvērstu ieskatu tēmās, kuras autors attīstījis visas savas radošās
darbības laikā un turpina papildināt aizvien: "Pa Latviju", "Kolēģi, draugi,
paziņas", "Dubultportreti", "Ceļojumu piezīmes", "Iespaidi". Šo melnbalto
fotogrāfiju tematiskā dominante nemainīgi ir Latvijas lauki un mazpilsētas,
sastaptie cilvēki, dabas impresijas un garāmslīdoši esamības acumirkļi. Albumā
latviešu un angļu valodā lasāmas filozofa Kārļa Vērpes un dzejnieka Arta Ostupa
esejas, kā arī Andreja Granta skolnieces fotogrāfes Ievas Raudsepas teksts
"Piecas lietas", kurā apkopotas paša Granta atziņas par fotogrāfiju un
fotografēšanu. Izdevumā ietverta arī Andreja Granta radošā biogrāfija, kā arī
nozīmīgāko izstāžu un bibliogrāfijas apkopojums. - Teksts latviešu un angļu
valodā.
Fotogrāfi. Fotomāksla - Albumi. Portretu fotogrāfija - Albumi.
Melnbaltā fotogrāfija - Albumi.
77.0

Smits, Ians Heidns. Īsumā par fotogrāfiju : kabatas ceļvedis galvenajos
fotogrāfijas žanros, darbos, tēmās un tehnikās / Ians Heidns Smits ; no angļu
valodas tulkojušas Ieva Kolmane, Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2018. , ©2018. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata īsi, kodolīgi un ļoti
informatīvi iepazīstina ar fotogrāfijas vēsturi, svarīgākajiem autoriem, žanriem
un laika gaitā notikušajām tehniskajām inovācijām. Tā ir vienkārši strukturēta un
bagātīgi ilustrēta - autors sīkāk analizē arī 500 būtiskus fotodarbus, sākot ar 19.
gs. sākuma agrīnajiem eksperimentiem un beidzot ar mūsdienu digitālajiem
uzņēmumiem.
Fotogrāfija - Vēsture.

MŪZIKA
786(430)(092)

Зусманович, Елена. Незнакомая Клара Шуман / Елена Зусманович ;
художественное оформление Л. Римицане. - Рига : Avots, 2018. , ©2018. 204 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Klāra Šūmane mūzikas cienītājiem
pazīstama kā atzīta un slavena 19. gadsimta vācu pianiste, sava vīra Roberta
Šūmaņa un tuva drauga Johanesa Brāmsa darbu pirmatskaņotāja. Viņas karjera
ilga vairāk nekā 60 gadus, un 1844. gadā Klāra uzstājusies arī Rīgā. Roberta
Šūmaņa mentālais stāvoklis bija nestabils un mūža nogalē viņš mēģinājis
slīcināties Reinā, kā rezultātā viņu izmitināja psihiatriskajā slimnīcā. Tur viņš arī
pavadīja beidzamos dzīves gadus. Tam visam pa vidu bijis arī otrs muzikālais
gigants, Brāmss. Starp Brāmsu un Klāru valdījusi platoniska un nedziestoša
mīlestība, bet ja nu izrādītos, ka patiesais stāsts ir citādāks?.
Pianistes.
Komponistes. Komponisti. Mūzikas kritiķi. Klavierskolotāji.
Vācija.

KINO, CIRKS UN IZKLAIDE
791(474.3)(091)

Rožlapa, Dace. Lelles var visu! : leļļu filmu studijas 50 gadu vēsture / Dace
Rožlapa un Māris Putniņš ; redaktore Kristīne Matīsa ; vāka noformējums: Māris
Putniņš ; foto: Jānis Pilskalns, Māris Putniņš, Ārijs Šūlmanis ; priekšvārds:
Džanalberto Bendaci, Ieva Viese-Vigula. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2018. ©2018. - 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 16 x 22 cm. - Filmogrāfija:
276.-332. lpp. - Māris Putniņš, Arvīds Noriņš, Ēvalds Lācis, Dace Rīdūze un daudzi
citi dalās savās atmiņās par animācijas filmu tapšanas gaitu, leļļu kino tēvu
Arnoldu Burovu, saviem kolēģiem un citām personām un notikumiem, kas
norisinājās leļļu kino studijas pastāvēšanas laikā. Grāmata bagātīgi ilustrēta un

tās pievienotā vērtība ir informācija par režisoriem, scenāristiem, leļļu
meistariem un citām leļļu kino studijas tapšanā un darbības laikā iesaistītajām
personām. - Grāmatā izmantotas Kārļa Zeiļas, Jāņa Milbreta, Renātes Martini,
Jāņa Cimmermaņa, Māra Putniņa, Māra Brinkmaņa, Daces Rīdūzes u.c. atmiņas.
Animācijas filmu studijas - Vēsture. Animācijas filmas - Vēsture. Leļļu filmas.
Leļļu filmas - Vēsture.
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS.
792

Didro, Denī. Paradokss par aktieri / Denī Didro ; no franču valodas tulkojusi
Agnese Kasparova ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2018. , ©2018.
- 101 lpp. : portrets ; 20 cm. - Franču filozofa un mākslas teorētiķa Denī Didro
darbs "Paradokss par aktieri" tapis pirms 250 gadiem. Tā centrālā ideja vijas ap
teātri kā prasmīgu atdarināšanas mākslu. Lai gan ideju izklāstā Didro radītais
teksts ir samērā komplicēts un brīžiem pretrunīgs, būtībā tas definē aktieri kā
prasmīgu imitētāju. Autora uztverē aktiermāksla ir vairāk tehniska nekā
emocionāla disciplīna. Ņemot vērā jūtu nepastāvīgo dabu, Didro savā
filozofiskajā darbā uzsver, ka aktierim jādarbojas ar ķermenisku spēku – prātu,
ne sirdi. Jūtīgums, viņaprāt, ir aktiera vājība, kas liedz īstenot nemainīgi
kvalitatīvu sniegumu. Par savu ideālo aktieri Didro iedomājas no sadzīves un
emocijām atrautu būtni, kas, izmantojot dabas dotos talantus, atdarina un kopē
cilvēka dabu, bet pats neizjūt attēlotās emocijas. - Oriģinālnosaukums: Paradoxe
sur
le
comédien.
Aktiermāksla. Aktieri.

SPORTS. SPĒLES. FIZISKĀ KULTŪRA
796.4

Kalme, Vilma. Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; Ilzes Isakas vāka dizains ;
redaktore Ilze Vācere ; fotogrāfiju autori: Lolita Frēliha un Guntis Pelēcis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 114, [5] lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 114. lpp. - Grāmata sastāv no divām
daļām. Pirmajā, pavisam īsajā daļā iekļauts vingrošanas raksturojums,
konspektīvs pārskats par vingrošanu saturu, vēsturi, vingrojumu uzbūvi un to
izvēles nosacījumiem. Otrā daļa ietver ap 500 praktisku vingrojumu, no kuriem
vairākums papildināts ar attēliem. Grāmatā iekļautie vingrojumi atbilst
sešdesmitgadīgo
paaudzei.
Vingrošana. Vingrojumi veciem cilvēkiem.

796.4(474.3)(09
2)

Mazzālītis, Valentīns. Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands ;
redaktore Inta Ceļdoma ; mākslinieks Rihards Delvers ; foto: Gunārs Bernhards,
Zigurds Mežavilks. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2018. , 2018. - 78, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. - Grāmata veltīta pedagogam un šķēpa
metēju trenerim Valentīnam Mazzālītim. Pirms daudziem gadiem "lielais
liktenis" saveda kopā divus iesācējus - iesācēju treneri un iesācēju sportistu, lai
kopīgā darbā izveidotos divas izcilības - nopelniem bagātais treneris Valentīns
Mazzālītis un olimpisko spēļu čempions šķēpa mešanā Jānis Lūsis. Valentīns
Mazzālītis, būdams jau cienīgā vecumā, pēc balvas par mūža ieguldījumu sportā
saņemšanas, sāka rakstīt savas atmiņas par aizvadītajiem dzīves gadiem, par
šķēpa mešanas treniņa metodiku, par saviem daudzajiem audzēkņiem. Diemžēl
grāmatu viņam pilnībā pabeigt neizdevās, tomēr uzrakstītais deva iespēju esošo
materiālu sakārtot tā, lai to varētu publicēt. Grāmatā ir audzēkņu un kolēģu
atmiņas par Valentīnu Mazzālīti, par to, kā veidojās personība, savas nozares
izcils speciālists, kā gūti nozīmīgi panākumi, vienlaikus paliekot cilvēciski

vienkāršam - savējam ģimenei, kolēģiem, draugiem, studentiem.
796(474.3)

Volejbols Latvijā : no saknēm līdz mūsdienām / sastādītājs Guntis Keisels ; autori:
Dainis Āzens, Guntis Keisels, Andris Kļaviņš, Juris Visockis ; mākslinieks Edgars
Švanks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; tulkojums angļu valodā: Ilze
Kreišmane. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 240 lpp. : ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 25 cm. - Grāmatas autori izseko volejbola attīstībai Latvijā, sākot ar
sporta veida pirmsākumiem 20. gadsimta 20. gadu sākumā, kad ar to latviešus
iepazīstināja amerikāņu organizācijas YMCA (Jaunekļu kristīgā savienība) sporta
instruktori, un, beidzot ar 2017. gadu. Autori apzinājuši arhīvu dokumentus,
publikācijas presē, muzeju bagātības, kā arī apkopojuši atmiņas un privāto
arhīvu fotogrāfijas. Grāmatā iekļauti gan notikumi valsts meistarsacīkstēs, gan
izcilākie panākumi un starti starptautiskajās sacensībās dažādos formātos un
sabiedriski
ekonomiskajās
formācijās,
Latvijas
labāko
komandu
(meistarkomandu) starti PSRS meistarsacīkstēs, neatkarības atgūšanas izraisītā
eiforija un sūrā realitāte, valstsvienību tiekšanās uz pasaules un Eiropas labāko
komandu sarīkojumiem, kā arī Latvijas spēlētāju panākumi ārvalstīs. Nav
aizmirsti arī izcilākie latviešu izcelsmes spēlētāji citu valstu komandās, treneri,
tiesneši un volejbola funkcionāri. Atsevišķas sadaļas atspoguļo senioru sportu,
kā arī sēdvolejbolistu sniegumu. - Teksts latviešu valodā, attēlu paraksti arī angļu
valodā. - Izmantotas Jura Bērziņa-Soma, Jāņa Egļa, Romāna Kokšarova, Borisa
Koļesņikova, Zigurda Mežavilka un Armanda Pučes fotogrāfijas.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
81-2

Ablijs, Marks. Tā viņi te runā : ceļojumi pa apdraudētām valodām / Marks Ablijs
; tulkotāja Māra Poļakova ; zinātniskā redaktore Dr.habil.philol. Ina Druviete ;
literārā redaktore Olita Rause ; vāka dizaina autors Mārtiņš Zunde. - Rīga :
Latviešu valodas aģentūra, [2017]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 439
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 406.-431. lpp. - Ziņas par autoru uz
priekšējā vāka atloka.

811.174’35

Koluža, Rūta. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata : mācību
materiāli latviešu valodā / Rūta Koluža ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore:
Gunta Lejniece, Inese Auziņa. - 3. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 109, [1] lpp. ; 21 cm. - Rokasgrāmata domāta pašmācībai
– galvenokārt pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveidošanai. Ortogrāfijas un
interpunkcijas nodaļā aplūkotas nozīmīgākās pareizrakstības likumības, piedāvāti
praktiski padomi un pārbaudes diktāti, kuros akcentētas apgūstamās likumības.
Pēdējā nodaļā aplūkotas raksturīgākās kļūdas vārdu, vārdu grupu izvēlē un
lietojumā teikumā. Šī rokasgrāmata palīdzēs nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt
savas latviešu valodas zināšanas, īpaši noderēs skolēniem, gatavojoties
eksāmeniem. - 1. un 2. izdevums iznācis ar nosaukumu "Palīdzi, māsiņ!".

LITERATŪRZINĀTNE
821.174.0-93

Rinkeviča, Rudīte. Rīga - Latvija - Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā :
zinātniskā monogrāfija / Rudīte Rinkeviča ; recenzenti: Dr.philol. Inguna
Daukste-Silasproģe, Dr.philol. Ilze Stikāne, Mg.philol. Sandra Okuņeva ; literārā
redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; tulkotāja Sandra Meškova ; vāka dizains: Solvita
Kukle. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
sadarbībā ar apgādu "Mansards", 2017. - Ogre : Digitālā pele. , 2017. - 170 lpp.,

12 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. - (Letonika (Daugavpils
Universitāte). - Bibliogrāfija: 119.-122. lpp. . - Personu rādītājs: 163.-170. lpp. Monogrāfijas autore Rudīte Rinkeviča pētījumā pieteikusi aktuālu un ļoti
nepieciešamu tēmu - aplūkot noteiktas tematiskas ievirzes (Rīga - Latvija Eiropa) bērnu literatūras segmentu. Rudīte Rinkeviča pētījumā analizē un
raksturo XXI gadsimta latviešu bērnu literatūras ievērojamāko autoru literārās
pasakas, fantāzijas grāmatas un stāstus. R. Rinkevičas pētījums Rīga - Latvija Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā būs noderīgs jaunākās latviešu literatūras
procesu izziņā un situācijas izvērtējumā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Celma, Gunta. Mans mīļais Čiekurkalns : patiesi stāsti / Gunta Celma ;
mākslinieks Valdis Celms ; Andra Lamstera vāka dizains ; Andas Krauzes vāka
foto ; literārā redaktore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2018]. - 239 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, karte, portreti ; 24 cm. - Čiekurkalns ir viena no senākajām Rīgas
vēsturiskajām latviešu celtajām apkaimēm. Pirmais priekšstats par jebkuru vietu
veidojas no namiem, arhitektūras, ielu izkārtojuma. Taču rajonu veido ne tikai
mājas un ielas - tie ir arī cilvēki, kas tur dzīvojuši agrāk un mīt arī tagad, piepildot
apkaimi ar ikdienas ritmu, rūpēm, priekiem un bēdām, veidojot savu
neatkārtojamu dzīves vidi un vēsturi. Grāmatas autore - čiekurkalniete piektajā
paaudzē - māksliniece Gunta Celma. Grāmatā meistarīgi savītas trīs līnijas. Pirmā
- rajona vēsturiskais apraksts, attīstība, ieguvumi un zaudējumi kontekstā ar
konkrētu laikposmu. Otrā - cilvēku, kā ikdienišķu, tā izcilu personību stāsti. Trešā
līnija - autores personīgie vērojumi un atmiņas. Māka ieraudzīt, izstāstīt un
papildināt ar plašu fotomateriālu veido Čiekurkalna neatkārtojamo kolorītu,
ļaujot lasītājiem to izstaigāt cauri gadsimtiem un gadiem.

ĢEOGRĀFIJA
913(474.3)

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa,
Liene Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori] ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs
Spārītis, Dr.habil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds Valdemārs Bunkše ;
zinātniskie redaktori: Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus, Dr.habil.chem. Māris
Kļaviņš, Dr.geogr. Zaiga Krišjāne, Dr.geol. Vitālijs Zelčs ; redaktore Ieva Zarāne ;
angļu teksta redaktors Normunds Titāns ; dizainere Ieva Tiltiņa ; vāka autore
Baiba Lazdiņa ; kartogrāfs Ivo Vinogradovs. - Rīga : Latvijas Universitātes
Akadēmiskais apgāds, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 751 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 725.-741. lpp. un
personu rādītājs: 749.-751. lpp. - Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas
teksta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu 800 lappusēs no A līdz Z stāsta par
Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatā caur teritorijas ģeoloģiskās attīstības prizmu
aprakstīts ļoti garš Latvijas teritorijas veidošanās periods, sākot no
Pirmskembrija perioda līdz mūsdienām. Monogrāfijas sagatavošanā piesaistīti
Latvijas vadošie ģeogrāfijas, vides un ekoloģijas speciālisti. Autoru kolektīvu
veido vairāk nekā 60 Latvijā vadošie zinātnieki ģeoloģijā, ekoloģijā, ģeogrāfijā un
vides zinātnē. Grāmatas saturs ir iespaidīgs - kopumā tā aptver 10 lielas nodaļas
- "Latvijas teritorija", "Ģeoloģiskā vide un resursi", "Atmosfēra", "Virszemes
ūdeņi", "Dzīvības sfēra", "Iedzīvotāji un apdzīvojums", "Saimniecības ģeogrāfija
un Latvijas vieta pasaulē", "Ainavas", "Dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskās

vērtības" un "Latvijas ilgtspējīga attīstība". Monogrāfijas mērķauditorija ir
Latvijas iedzīvotāji, sevišķi atzīmējot skolotājus, zinātniekus un augstskolu
pasniedzējus, studentus un valsts pārvaldes darbiniekus. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Māris Bērziņš, Agrita Briede, Guntis
Brūmelis, Ivars Celiņš, Aija Ceriņa, Aija Dēliņa, Jānis Donis, Anita Dravniece,
Pārsla Eglīte, Edita Kalinska-Nartiša, Laimdota Kalniņa, Gunta Kalvāne, Andis
Kalvāns, Jānis Karušs, Raimonds Kasparinskis, Aldis Kārkliņš, Māris Kļaviņš, Lita
Koreļska, Māris Krievāns, Zaiga Krišjāne, Laila Kūle, Brigita Laime, Māris Laiviņš,
Kristaps Lamsters, Jānis Lapinskis, Inese Latkovska, Jānis Lejnieks, Zane Lībiete,
Ervīns Lukševičs, Mārtiņš Lūkins, Aivars Markots, Viesturs Melecis, Māris Nartišs,
Oļģerts Nikodemus, Dainis Ozols, Juris Paiders, Zanda Penēze, Agnis Rečs,
Zigmārs Rendenieks, Inga Retiķe, Anda Ruskule, Solvita Rūsiņa, Valdis Segliņš,
Juris Soms, Gunta Spriņģe, Ģirts Stinkulis, Normunds Stivriņš, Ivars Strautnieks,
Pēteris Šķiņķis, Laura Uzule, Kristīne Veidemane, Kristaps Vilks, Ivo Vinogradovs,
Jānis Zaļoksnis, Anita Zariņa, Vitālijs Zelčs. . - Vāka noformējumam izmantota
Aivara Markota fotogrāfija. . - Annas Brigaderes dzejolis "Neizpētītā Latvija", [9.]
lpp.
BIOGRĀFIJAS
929(474.3)

Šmidre, Pēteris. Viss nav vienkārši, viss ir ļoti vienkārši / Pēteris Šmidre ;
redaktore Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains: Aleksandrs
Kosarevs ; priekšvārds: Ainis Saulītis. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2018. - [Rīga] : Dardedze
hologrāfija. - 253 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. - Grāmatas autors
Pēteris Šmidre - pazīstams latviešu uzņēmējs, Baltcom dibinātājs - stāsta par
savām saknēm, biznesa veidošanu, vaļaspriekiem, dalās pārdomās par dzīvi un
valsts nākotni. - Izdevums krievu valodā: Šmidre, Pēteris, 1958-. Всё не просто,
всё очень просто.

LATVIJAS VĒSTURE. BALTIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1940
/1990”

Hants, Vinsents. Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē : asinis mežā /
Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija
Andžāne ; priekšvārds Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 352 lpp. :
fotogrāfijas, kartes, tabulas. - Bibliogrāfija: 344.-349. lpp. . - Personu rādītājs:
350.-352. lpp. - Iznākusi BBC žurnālista Vinsenta Hanta grāmata "Otrā pasaules
kara beigas Kurzemes frontē. Asinis mežā". Grāmatu veido cilvēku atmiņas,
aculiecinieku stāsti – mutvārdu vēsture par Kurzemes fronti Otrā pasaules kara
beigās. Godalgotais BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu autors
Vincents Hants apceļo Kurzemi, izstaigādams ceļus, kas hronoloģiski izgaismo
pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada
maijam. Šī ir Hanta otrā grāmata par Otrā pasaules kara noslēgumu. Pirmā,
“Uguns un ledus” (“Fire and Ice”, The History Press, 2014), saņēmusi uzslavas
par detalizēto izpēti (žurnālā History of War), kas veikta, apkopojot stāstus par
nacistu atkāpšanos cauri Ziemeļnorvēģijai 1944. gadā. Vinsents Hants: “Stāsti ir
nemirstīgi, un tas ir mans stūrakmens.” Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs:
“Latvietis tādu grāmatu nevarētu uzrakstīt. Un tāpēc latvietim varētu būt daudz
iebilstama, jo būtība viņam it kā ir skaidra un daudzreiz atkārtota, līdz tā kļuvusi
par pārliecību. Vinsents Hants nāk no malas un ierokas Otrā pasaules kara beigās
Kurzemē kā arheologs, kurš no liecību fragmentiem, atmiņu lauskām,
artefaktiem cenšas iztēloties un izprast to, kas droši vien visā eksistenciālajā
pretrunībā nav pilnībā iespējams, arī latvietim ne. Ir jāapbrīno autora apņēmība
un izturība, cenšoties izprast Kurzemes – cietokšņa? katla? – sarežģīto būtību.

Bet par visu vairāk – viņa spēja just līdzi. ”. - Oriģinālnosaukums: Blood in the
Forest. The end of the Second World War in the Courland Pocket.
94(474)

International Conference "Damage Caused by the Soviet Union in the Baltic
States". (2011 : Rīga, Latvija). Damage Caused by the Soviet Union in the
Baltic States : international conference materials, Riga, 17-18 June 2011 :
social, economic and environmental losses/damage caused by the Soviet
Union in the Baltic States / scientific editor: Aija Abene, Juris Prikulis ;
translation: Rīgas tulki, Aija Abene ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ;
conference organizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research
Society. - First edition in English. - Riga : E-forma, 2017. , 2017. - 150 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija dažu
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-94

Bauere, Inguna. Palieku tev uzticams. Juris Neikens : [biogrāfisks romāns] /
Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 383, [1] lpp. ; 23
cm. - Viņš bija parasts lauku zēns – zemnieka dēls no Limbažu puses, kurš 1843.
gadā nonāca Cimzes skolotāju seminārā, kur ieguva ceļamaizi nākotnei –
studijām Tērbatas universitātē un kļūšanai par teologu. Pirmais latviskas
izcelsmes Lutera mācītājs Valmieras apkārtnē. Iejūtīgs, sirsnīgs cilvēks, pazemīgs
dēls, nelaimīgs mīlētājs un četru bērnu tēvs, kurš aizgāja pie Dieva četrdesmit
divu gadu vecumā. Viņš baidījās no kara un nemieriem, izvēlēdamies mieru un
mīlestību. Lai arī piedzīvoja dramatiskus notikumus pats savā ģimenē, tomēr
palika uzticams kristīgajā ticībā dēstītajiem ideāliem, nebeidza pulcināt ap sevi
ļaudis un skaidrot viņiem savu pārliecību, līdz paveica to, par ko latvieši viņu
pieminēs mūžīgi – 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru
sadziedāšanās svētkus.

821.174-3

Berelis, Guntis. Es nekad nerunāju muļķības : stāsti / Guntis Berelis ; redaktore
Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
[2018]. , ©2018. - 159, [1] lpp. ; 22 cm. - Krājumā lasāmi desmit stāsti, tapuši
beidzamo gadu laikā. To caurviju motīvu varētu nodēvēt par "nenovēršamo
esamības absurdu" - absurds literatūrā, filozofijā, mākslā un pat politikā un
puslīdz aktuālās būšanās. Lasītājs tiek izvadīts cauri visiem elles lokiem
komplektā ar šausmām un priekiem, ko šāda ekskursija sagādā. Grāmatas
pamatdoma - mazliet iekustināt smadzenes tiem, kam vēl viņas palikušas un kas
māk ar viņām apieties. Noteicošā intonācija - neganta groteska un provokācija.
Autors uzskata, ka tas arī ir viens no literatūras mērķiem, vienlaikus arī
metodēm - provocēt lasītāju uz līdzdomāšanu un vienlaikus viņu izklaidēt ar
labiem sižetiem. - Vāka noformējumā izmantoti fragmenti no Jacques Louis
David (1748-1825) gleznas "Napoléon Bonaparte", 1812.

821.174-1

Dambis, Egils. Dvēseles lidlauks : dzeja / Egils Dambis. - Rīga : EZERROZES
grāmatas ; Egila Dambja pašizdevums, 2018. - Rīga : Drukātava. , ©2018. - 209

lpp. : portrets ; 21 cm.

Latviešu dzeja.

821.174-3

Dimante, Inguna. Nāve Kraukļu ciemā : romāns / Inguna Dimante ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 188, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes
detektīvu klubs). - Advokāts Arnis Celms kafejnīcā flirtē ar pievilcīgu gaišmati
Megiju, kad ziņa telefonā vīrieti aizsauc pildīt profesionālos pienākumus. Ārēji
viesmīlīgajā Kraukļuciemā nogalināta jauna sieviete. Vai seksuāla rakstura
noziegums? Vai pietiek pierādījumu, lai celtu apsūdzību? Tas jāizlemj prokurorei,
kafejnīcā sastaptajai Megijai Hānei. Aizliegta kaisle uzvirmo starp pretējām
pusēm - advokātu un prokurori. Ne mazāk kaislību glabā Kraukļuciema iemītnieki
un leģenda par vilkati, kurš it kā plosījis jaunas meitenes... Vilkatis vai tomēr
cilvēks?.
Detektīvromāni, latviešu.

821.174-4

Freimanis, Igors. Pasakas par princi : bērniem no 18... / Igors Freimanis. - [Rīga]
: Autorizdevums ; N.I.M.S., [2018]. - 139, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
24 cm. - Tērpu un baleta vēsturnieks Igors Freimanis uzrakstījis pasakas. Dzīves
pasakas par izdomājumiem, īstenību, vēsturiskiem faktiem, kurus mēdz
apšaubīt. Grāmatā izmantotas autora un mākslinieku fotogrāfijas, teātra izrāžu
programmas un publicitātes materiāli.
Latviešu esejas. Slavenības Daiļliteratūra.

821.174-1

Gaile, Inga, 1976-. Lieldienas : dzeja / Inga Gaile ; redaktors Kārlis Vērdiņš ;
dizains un foto: Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - "Lieldienas" ir dzejnieces
un rakstnieces Ingas Gailes sestais dzejoļu krājums. Tajā autore ved lasītāju sev
līdzi ceļojumā 21. gadsimta pasaules īstenībā, kuru brīžiem līdzīgi spējiem
zibspuldzes zibšņiem izgaismo biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi.
Skaudras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptumsuma
tēma šajos dzejoļos mijas ar maigumu un mūžseno vēlmi pēc ticības, cerības,
mīlestības. - Grāmatā arī Rīsa Trimbla (Rhys Trimble) dzejolis "Confessional"
Ingas Gailes brīvā tulkojumā (59.-61. lpp.).

821.174-3

Kolbergs, Andris. Mendela Davidsona briljanti : triloģija / Andris Kolbergs ;
mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 769, [2] lpp. ;
22 cm. - Viens no joprojām spožākajiem un gan žanrā, gan satura bagātīgumā
nepārspētiem daiļdarbiem par Latvijas 20. gadsimta vēsturi ir mūsu
kriminālžanra maestro Andra Kolberga romānu triloģija "Mendela Davidsona
briljanti", kas tagad nāk klajā apvienotā izdevumā ar paša autora sen izloloto
nosaukumu. "Pulkstenis ar atpakaļgaitu", "Klaunu maršs šausmu tirgū" un
"Sieviete melnā" tapuši divdesmitā gadsimta nogalē. Andra Kolberga tekstu
pievilcīgā ironija un dziļais cilvēcīgums, viņa vēstures zināšanas, apbrīnojamā
erudīcija un rakstnieka talants ļauj lasītāja priekšā nolikt nevis sausu notikumu
pārstāstu, bet gan uzburt apbrīnojami viltīgi izplānotu un aizraujoši izstāstītu,
intriģējošiem faktiem un efektīgām laikmeta reālijām pārbagātu pasauli. Pirmais
pasaules karš un starpkaru periods, Otrais pasaules karš un padomju okupācijas
pirmās desmitgades - šī perioda vēsture un notikumi, kuru pamatā ir arī arhīvos
pētītas reālas krimināllietas, Kolberga triloģijā kļūst par satricinošu un lasītāja
prātu ilgi nepametošu spēles laukumu briljantu maišelim, kurā slavenākais ir
neparasts, ābolzaļš kabošona slīpējuma dimants ar caurumu vidū. Jau gana
daudz posta nesuši, triloģijas pirmā romāna sākumā briljanti nonāk Rīgā pie
izmanīgā un viltīgā juveliera Mendela Davidsona, taču pakavējas vien "uz mirkli",

jo jau drīz kā baisa un nevaldāma 20. gadsimta nesto traumu metafora žilbinošie
akmentiņi turpina savu "asins mantas" ceļojumu cauri visiem trim triloģijas
romāniem, cauri cilvēku prātiem, seifiem un dzīvēm, nesaudzīgi un nešķirojot
raudami visus sev līdzi nebūtībā.
821.174-3

Liberte, Maija. Kaimiņiene : romāns / Maija Liberte ; vāka foto Baiba Rubine. [Rīga] : Izdevniecība "Sava grāmata", 2018. - [Rīga] : Sava grāmata, [2018]. - 298,
[3] lpp. - Pasaulē notiek visneticamākās lietas. Lēmums aizbraukt līdzi
svešiniekam iedzert apelsīnu sulu var izmainīt visu dzīvi, bet ''sapņu darbs'' lielā,
prestižā uzņēmumā var izrādīties nepavisam ne tāds, kā iedomājies...

821.174-3

Plūcis, Ričards. Sieviete ar pistoli : detektīvromāns / Ričards Plūcis ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018. - 239, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4/2018 (226). - R. Plūča detektīvromānā
Harijs Tidars ierauga avīzē neparastu kriminālziņu - 25 gadus veca sieviete K.
nošāvusies publiskā šautuvē. Harijs nodomā, ka tā ir viņa audžumeita Krista,
kuru viņš nav saticis ilgus gadus. Vecā vīra draugs policijas inspektors Dāvis
Štegmanis apsola noskaidrot patiesību, jo klusībā cer atkal satikt Kristu, kurā
savulaik iemīlējies, bet viņa apprecējusi Harija dēlu Āri. Vēlāk inspektors
noskaidro, ka nelaiķe ir kosmetoloģe Kristīne Tomsone, kuras draudzene bijusi
Krista. Štegmanis un Krista satiekas, un sākas elpu aizraujoša izmeklēšana. - Lata
romānu konkursa laureāts, 2018.

821.174-94

Sūna, Jānis. Starp piecu varu likumiem : advokāta atmiņu grāmata / Jānis Sūna ;
priekšvārds: Agija Sūna ; Ingas Jurānes vāka mākslinieciskais noformējums ; Egila
Spura fotoreprodukcijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.
, ©2018. - 221, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 24 cm. - Jāņa Sūnas atmiņas ir unikāls vēstures avots. Lai arī tās ir
tapušas gandrīz pirms pusgadsimta, pārsteidzoša ir šī manuskripta mūsdienu
aktualitāte. Laikā, kad pašmāju sabiedrībā liesmo kaislības ap "čekas maisiem",
brūk padomju laikā radītie mīti par Otrā pasaules kara notikumiem, tostarp
Salaspils koncentrācijas nometnes patiesā loma un nozīme. Šīs atmiņas sniedz
ne tikai unikālu informāciju vēsturniekiem, bet arī liek jebkuram lasītājam
izdzīvot tās situācijas, kurās neviļus iekļuva sabiedriski aktīvais advokāts Jānis
Sūna. Latvijas simtgades kontekstā ļoti nozīmīga ir tā informācija, ko autors
sniedz par 1917. gadu, laiku, kad tā pa īstam dzima ideja par neatkarīgu Latvijas
valsti. Atmiņas apzināti nav daudz rediģētas, saglabājot autora stilu un
rokrakstu. Noteikti jāpiebilst, ka rakstīt ko šādu padomju okupācijas ziedu laikos
- 20. gadsimta 70. gados, bija ļoti liela drosme. Manuskriptam nonākot
nepareizajās rokās, lielas nepatikšanas būtu ne tikai pašam rakstītājam, bet arī
visai viņa ģimenei. - "Latvijai 100"--Titullapā.

821.174-3

Ikstena, Nora. Soviet Milk : novel / Nora Ikstena ; translated from the Latvian by
Margita Gailitis. - London : Peirene, 2018. , 2018. - 190 lpp. ; 20 cm. - At first
glance this novel depicts a troubled mother-daughter relationship set in the the
Soviet-ruled Baltics between 1969 and 1989. Yet just beneath the surface lies
something far more positive: the story of three generations of women, and the
importance of a grandmother giving her granddaughter what her daughter is
unable to provide – love, and the desire for life. - Oriģinālnosaukums: Mātes
piens.
Latviešu romāni. Mātes un meitas - Daiļliteratūra.

821.174-1

Аспазия. Крылья будней = Ikdienas spārni : [bilingvāla dzejas izlase] / Аспазия
; перевод с латышского и составление Ольги Петерсон ; māksliniece Zane
Ernštreite ; konsultante Inese Paklone ; Ievas Strukas priekšvārds. - Jūrmala :
Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība, 2015. , 2015. - 279, [1] lpp. ; 19 cm. Ikdienas spārni ir pirmais apjomīgais Aspazijas dzejas krājums krievu valodā, ko
radījis viens atdzejotājs. Krājumā ietverto dzejoļu lielākā daļa krieviski atdzejoti
pirmoreiz. - Teksts paralēli krievu un latviešu valodā. - Izdevējziņas precizētas
ISBN
aģentūrā.
Latviešu dzeja - Tulkojumi krievu valodā.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Dān 821.113.4-3 Adlers-Olsens, Jusi. Bez robežām : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 511, [1] lpp. ; 22 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - Sava ierastā rīta snaudiena laikā policijas pārvaldes
pagrabā Q nodaļas vadītājs Karls Merks saņem zvanu no kāda Bornholmas
kolēģa: “Piedodiet, ka jūs iztraucēju, bet varbūt jums ir mazliet laika mani
uzklausīt?”. Sapratis, ka viņam grib uzspiest jaunu lietu, Karls izturas noraidoši,
un sarunbiedrs otrā galā klusi noliek klausuli. Jau pēc dažām stundām iestājas
pilnīgi neparedzamas sekas, un Karla spītīgā asistente Roze ir niknāka nekā
parasti. Karlam Merkam neatliek nekas cits kā uzņemties 17 gadus vecu un
ārkārtīgi traģisku lietu par jaunu, dzīvespriecīgu sievieti, kura pazuda no tautas
augstskolas un tika atrasta mirusi. Pavisam prozaiskais Karls tagad ir saskāries ar
sarežģītu un mistisku izmeklēšanu, kamēr ar dzelzs gribu apveltīts prasmīgs
manipulators ar visiem iespējamiem līdzekļiem sargā sevi un savējos, neļaujot
nevienam stāties sev ceļā. Izmeklēšanas laikā Roze, Karls, Asads un
jaunpienācējs Gordons piedzīvo visdažādākos pārbaudījumus alternatīvā
dzīvesveida vidē, un visu četrinieku apdraud veci noslēpumi. Oriģinālnosaukums: Den grænseløse. - ''Bez robežām'' ir sestā grāmata sērijā par
Q
nodaļu
un
Karla
Merka
izmeklētajām
lietām.
Detektīvromāni, dāņu.
Amer
821.111(73)-3

Čemberlena, Diāna. Nozagtā laulība : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018. - 473 lpp. ; 21
cm. - Viens vīrietis nozog viņas sirdi. Otrs nozog viņas dzīvi. Sirdi plosošu
pavērsienu pilns, emocionāli aizkustinošs romāns par nodevību, aizspriedumiem
un piedošanu. Ziemeļkarolīna, Otrā pasaules kara beigas. Tesa Demelo nule ir
atsaukusi saderināšanos ar mūža lielo mīlestību. Negaidīts pārpratums aizved
viņu savādā bezmīlestības laulībā ar pavisam svešu vīrieti. Viņa nonāk tālā
provinces pilsētā, kurā jūtas neiederīga, turklāt nespēj no šīs vides izrauties. Vai
Tesai izdosies atšķetināt sava vīra pagātnes noslēpumus, iekams viņas dzīve vēl
vairāk samezglojas?. - Oriģinālnosaukums: The Stolen Marriage.
Amerikāņu romāni.

821.161.1-3

Gogolis, Nikolajs. Vijs un citi stāsti / Nikolajs Gogolis ; latviskojis Aleksandrs
Čaks. - Rīga : Jumava ; Liegra, [2018]. , ©2018. - 302, [2] lpp. : portrets ; 18 cm.
Vijs ; Stāsts par to, kā saķildojās Ivans Ivanovičs ar Ivanu Ņikiforoviču ;
Veclaiku muižnieki ; Tarass Buļba.
Stāsti, krievu.

Zv 821.113.6-3

Hāge, Martina. Uz mūžu. Līdz sestdienai : romāns / Martina Hāge ; no zviedru
valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018. - 223
lpp. - Martinas Hāges romāns "Uz mūžu. Līdz sestdienai". Daudzsološa
rakstniece Petra un viņas vīrs – TV raidījumu vadītājs - ir divu dēlu vecāki un
sabiedrības paraugpāris līdz brīdim, kad, lauku īpašumā ieraugot svečturi pie
gultas, sievietei rodas aizdomas, ka kaut kas nav tā, kā tam būtu jābūt. Kādēļ gan
vīram, kurš nekad nav aizrāvies ar sveču dedzināšanu, medību laikā būtu bijis
nepieciešams svečturis? Ja vien... ja viens viņš nav bijis viens pats... Zviedru
aktrises un rakstnieces Martinas Hāges romāns vēsta par mīlestību un
zaudējumu. Autore emocionāli piesātinātā vēstījumā šķiršanās sāpes un
apjukumu papildina ar smalkjūtīgu devu humora. - Oriģinālnosaukums: Det Ar
Nagot som Inte Stammer. - 2016. gada grāmata Zviedrijā.
Zviedru romāni.

Amer
821.111(73)-3

Hanna, Kristīne. Lakstīgala : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas
tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 496 lpp. ; 23 cm. - Mīlestība parāda,
kādi mēs vēlamies būt, bet karš atklāj, kādi esam patiesībā... Francija, 1939.
gads. Māsas Vianna un Izabella vienmēr bijušas tuvas, neskatoties uz rakstura,
ideālu un līdzšinējās dzīves pieredzes atšķirībām. Izabella – jaunākā un
drosmīgākā – dzīvo Parīzē, bet Vianna kopā ar vīru Antuānu un mazo meitiņu
mitinās brīnumskaistajā Luāras ielejā. Sākoties Otrajam pasaules karam, Antuāns
tiek iesaukts armijā un Izabella pārceļas pie māsas. Ierastā dzīve strauji mainās,
jaunajām sievietēm nākas tikt galā ar neiedomājamām un biedējošām
situācijām. Katra izvēlas savu ceļu, kā pretoties okupācijas varai, tomēr mērķis
abām ir viens – par katru cenu izdzīvot kara nomocītajā valstī, saglabājot sevī
mīlestību un ik mirkli cerot uz brīvību. Spilgts konkrēta laikposma un vietas
atainojums, kurā netrūkst šausmu, bet viennozīmīgi tiek cildināts cilvēciskums
un labestības spēks. - Oriģinālnosaukums: The Nightingale.
Vēsturiskā
proza, amerikāņu.

Amer
821.111(73)-3

Hendriksa, Grīra. Sieva starp mums : romāns / Grīra Hendriksa & Sāra Pekanena
; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. ,
©2018. - 476 lpp. ; 21 cm. - Lasot šo grāmatu, jums radīsies dažādi pieņēmumi.
Jūs domāsiet, ka lasāt par greizsirdības māktu bijušo sievu, kas ir apsēsta ar savu
aizstājēju – skaistu, jaunu sievieti, kura jau drīz apprecēsies ar vīrieti, ko viņas
abas mīl. Jūs pieņemsiet, ka šī mīlas trīsstūra anatomija jums ir saprotama un
zināma. Labāk izvairieties no pieņēmumiem! Meistarīgi savītais Grīras
Hendriksas un Sāras Pekanenas romāns Sieva starp mums atklāj apskaužamas
laulības sarežģītos līkločus – bīstamās patiesības, kuras mēs izliekamies
neievērojam mīlestības vārdā. - Oriģinālnosaukums: The Wife Between
Us.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Nor 821.113.5-3

Horsts, Džorns Ljērs. Ziemā slēgts : kriminālromāns / Džorns Ljērs Horsts ; no
angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums: Tatjana
Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. 253, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Larvikas policijas Kriminālo
izmeklējumu departamenta galvenais inspektors Viljams Vistings uzsācis
šķietami neatšķetināmu mīklu par vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Domu
pavedieni ved visdažādākajos virzienos, aizvedot Vistingu tālu prom no
slepkavības norises vietas — no Norvēģijas uz Lietuvu, kur visrūdītākie
noziedznieki kļūst par neatsveramiem lieciniekiem, kas palīdz lietas

atrisinājumam. Cauri visam vijas inspektora meitas Laines kaislīgā mīlestība ar
Tomiju, kurš savulaik tiesāts par narkotikām... Sapņi mijas ar realitāti un
aptveramais kļūst redzams arvien skaidrāk!. - Oriģinālnosaukums: Closed For
Winter.
Detektīvromāni, norvēģu.
Amer
821.111(73)-3

Hūvere, Kolīna. Manas laimes lauskas : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. - Rīga : Kontinents, 2018. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. ,
©2018. - 409 lpp. ; 21 cm. - "Manas laimes lauskas" ir neaizmirstams stāsts par
to, cik augsta var būt mīlestības cena... - Oriģinālnosaukums: It Ends With Us.
Amerikāņu romāni.

Vāc 821.112.2-3

Jonuleita, Anja. Ābolu smarža : romāns / Anja Jonuleita ; no vācu valodas
tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
- [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 350, [2] lpp. ; 23 cm. - Sens īpašums
Umbrijā Ilgus gadus glabāts noslēpums Lielas mīlestības stāsts Nekas nav
aizmirsts, tas tikai dus zem klusēšanas plīvura... “Vēl šodien, kad eju pa mežu un
zem maniem soļiem čab lapas, es domāju par mums, par to, kā mēs toreiz tur
gulējām un mīlējāmies, par pašu pirmo reizi. Es domāju par zemes un koka
smaržu un par atvasaras debesīm virs mūsu galvām, tik skaidrām un zilām
debesīm...” Šīs rindiņas jaunā žurnāliste Hanna lasa savas tantes Eli vēstulē.
Īstenībā Hanna bija gribējusi tikai sagatavot pārdošanai savas mirušās tantes
māju, taču nejauši viņa atrod senu vēstuļu kaudzīti un sāk tās lasīt. No vēstuļu
lapās aprakstītajiem notikumiem veidojas dramatisks dzīvesstāsts un iezīmējas
sen glabāts noslēpums, kas uz visiem laikiem izmainīs Hannas dzīvi. Hanna
iepazīstas ar Mateo, ciema iedzīvotāju, kuru visi dēvē par “ābolu vācēju”, jo viņš
aizrautīgi kopj un audzē senas ābolu un bumbieru šķirnes. Šķiet, ka viņš par tanti
Eli zina kaut ko vairāk, jo abus saistījušas īpašas draudzības saites, bet vai viņš
būs gatavs atklāt seno noslēpumu?. - Oriģinālnosaukums: Der
Apfelsammler.
Vācu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Meijere, Merisa. Mēness hronikas : romāns / Merisa Meijere ; no angļu valodas
tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 461, [1] lpp. ; 21 cm. - Zemi no jauna ir
pāršalkuši draudi no Mēness karalistes. Sindera, kura pēc balles prinča Kaja pilī ir
nonākusi cietumā, cenšas izlauzties brīvībā. Pat ja tas izdosies, viņa kļūs par
meklētāko bēgli Sadraudzībā... Otrā pasaules malā ir pazudusi Skārletas Benuā
vecmāmiņa. Skārleta, dodoties viņu meklēt, sastop noslēpumainu ielu cīkstoni
Vilku, kurš, iespējams, varētu viņai palīdzēt. Meitene negrib uzticēties
svešiniekam, tomēr Skārletu kaut kas piesaista jauneklī... Atšķetinājuši vienu
noslēpumu, Skārleta un Vilks saskaras ar nākamo mirklī, kad sastop Sinderu.
Kopā viņiem ir jāapsteidz nežēlīgā Mēness karaliene Levana, kura darīs visu, lai
pievilcīgais princis Kajs kļūtu par viņas vīru, karali un... gūstekni. Oriģinālnosaukums:
The
Lunar
Chronicles.
Scarlet.
2. grāmata. Skārleta.
Jaunatnes proza, amerikāņu. Fantastiskā proza,
amerikāņu.

It 821.131.1-93

Naneti, Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu koks / Andžela Naneti ; no itāļu
valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, 2018. - 128 lpp. + ilustrācijas. - Pilsētas zēnam Tonīno ir četri vecvecāki vieni dzīvo kaimiņos, un tiem vairāk rūp suns, nevis mazdēls, savukārt mammas
vecāki dzīvo laukos. Vectētiņš Otaviāno un vecāmamma Teodolinda ir sirsnīgi

ļaudis, viņu māja un dārzs ir Tonīno laimes zeme, tur var kāpt lielajā ķirsī, jāt uz
zoss un brokastīs dabūt gogelmogeli. Kad pilsētas priekšnieki grib dārzu atņemt
un ķirsi nozāģēt, lai būvētu jaunu ceļu, zēns apņemas to nepieļaut. - 4.-6.klase. Oriģinālnosaukums: Mio nonno era un ciliegio.
Bērnu stāsti, itāliešu.
Amer
821.111(73)-3

Nivena, Dženifera. Mūsu spožās dienas : romāns / Dženifera Nivena ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Gunta Šustere ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 398, [1] lpp. - Grāmata
"Mūsu spožās dienas" ir aizkustinošs mīlas stāsts par puisi, vārdā Finčs, un
meiteni, vārdā Violeta. Teodoru Finču fascinē nāve. Katru dienu viņš prāto, kā
varētu nomirt, tomēr katru dienu viņš arī meklē – un viņam izdodas atrast – kaut
ko, kas turētu viņu šeit, pie dzīvības un nomodā. Violeta Mārkija dzīvo nākotnei,
skaitīdama dienas līdz izlaidumam, kad varēs aizbēgt no mazās Indiānas
pilsēteles un smeldzošajām skumjām par māsas nāvi...
Jaunatnes proza,
amerikāņu.

Fr 821.133.1-3

Stendāls. Feders : (naudīgais vīrs) : īsromāni / Stendāls ; no franču valodas
tulkojusi Dagnija Dreika ; māksliniece Lilija Rimicāne. - Rīga : Apgāds "Daugava",
2018. - Rēzekne : tipogrāfija "Latgales druka". , 2018. - 191, [1] lpp. : portrets ;
21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Šajā grāmatā apkopoti trīs īsromāni, kas
atspoguļo cilvēka dabu, kura gadsimtu gaitā nemainās. - Oriģinālnosaukums:
Feder. Ou le mari d'argent.
Franču romāni.

Vāc 821.112.2-3

Teilore, Katrīna. Pļavas ziedu vasara / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi
Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Neaizmirstama
vasara Kornvolā! Zoija un Roza, senās bērnības draudzenes, atkal satiekas pēc
sešpadsmit atšķirtības gadiem. Zoja ir veiksmīga biznesa lēdija Londonā,
neprecējusies un bez bērniem, bet Roza ir šķīrusies trīs bērnu māte, un viņa
nekad tā arī nav devusies prom no mazā ciemata Kornvolā. Abas draudzenes
šobrīd jūtas nomāktas un abām ir nepieciešamas pārmaiņas un laiks, ko atvēlēt
pārdomām. Tāpēc viņas nolemj uz trim nedēļām apmainīties mājām, nedomājot
par to, kā tas izmainīs viņu turpmāko dzīvi. Zoija nenojauš, ka Kornvolā satiks
savu jaunības dienu mīlestību Džeku, bet Rozu Londonā gaida vēl lielāks
pārsteigums. Iepazīstot pievilcīgo advokātu Saimonu, viņai paveras gluži cita
pasaule... Katrīna Teilore (Kathryn Taylor) ir vācu rakstniece, vairāku romantisku
romānu autore. Viņas grāmatas dzimtajā Vācijā ir pieprasīti bestselleri un ieņem
stabilu vietu pārdotāko grāmatu topos. Latviešu valodā izdota arī triloģija
“Daringemhola”. - Oriģinālnosaukums: Wildblumensommer.

Vāc 821.112.2-3

Timms, Uve. Putnu vērotājs : romāns / Uve Timms ; no vācu valodas tulkojusi,
pēcvārds: Brigita Kabuce ; Unas Spektores vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Lilita Vīksna ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga :
Jumava, 2018. , ©2018. - 287, [1] lpp. : portrets ; 20 cm. - Kāds vīrietis ir zaudējis
visu: draudzeni, darbu, dzīvokli, viņš ir bankrotējis un iegrimis parādos. Nu viņš
kādu laiku dzīvo pilnīgi viens uz salas Elbas grīvā un pilda ornitologa pienākumus.
Gandrīz eremīta eksistence, kuru izjauc kāds zvans. Anna piesaka savu
apciemojumu - tieši tā pati Anna, kura pirms sešiem gadiem aizbēga no viņa uz
Ņujorku. Šis ir stāsts par diviem pāriem, kuri bija laimīgi, līdz iekāres spēks pilnīgi
pārveidoja viņu dzīvi. - Oriģinālnosaukums: Vogelweide. - Lielisks meditatīvs
romāns par iekāri un prasmi atvadīties -- uz grāmatas vāka.
Vācu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
K 821.161.1-3

Арсеньева, Елена. Дом с лилиями : роман / Елена Арсеньева ; по мотивам
сценария Марии Бек и Елены Бойко. - Москва : Издательство Э, 2015. , 2015.
- 313, [7] с. - (Всенародно любимый сериал "Дом с лилиями"). - И снова
кипят страсти в Доме с лилиями! Только-только наладились отношения
между Родионом и Лилей, как она… безумно влюбилась в актера Германа
Арефьева. Сколько же бед принесет всем эта запретная любовь!
Обитателям рокового дома еще долго придется разрубать причудливые
узлы судьбы, мучиться и радоваться, терять и обретать, пока, наконец,
Дому с лилиями не исполнится сто лет - ведь именно на такой срок
наложено старинное проклятье, по которому его обитатели не могут быть
счастливы... - 16+. - Роман по мотивам сериала "Дом с лилиями".
книга
3.
Свои,
родные,
наши!.
ISBN
9785699844388.
Krievu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Браун, Дэн. Происхождение : роман / Дэн Браун ; перевод с английского И.
Болычева, М. Литвиновой-Комненич. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 572, [4]
lpp. - (Величайший интеллектуальный триллер). - Роберт Лэнгдон
прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и
бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он
известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим
вечером Кирш собирается "перевернуть все современные научные
представления о мире", дав ответ на два главных вопроса, волнующих
человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет?. 16+.
Oriģinālnosaukums:
Origin.
ISBN 9785171061500.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Angl 821.111-3

Бэннер, Кэтрин. Дом на краю ночи : роман / Кэтрин Бэннер ; перевод с
английского Н. и В. Медведевых. - Москва : Фантом Пресс, 2018. , 2018. 446, [2] lpp. - Начало ХХ века. Остров Кастелламаре затерялся в
Средиземном море, это забытый богом уголок, где так легко найти
прибежище от волнений большого мира. В центре острова, на самой
вершине стоит старый дом, когда-то здесь была таверна "Дом на краю
ночи", куда слетались все островные новости, сплетни и слухи. Но уже
много лет дом этот заброшен. Но однажды на острове появляется чужак доктор, и с этого момента у "Дома на краю ночи" начнется новая история.
Тихой средиземной ночью, когда в небе сияют звезды, а воздух напоен
запахом базилика и тимьяна, население острова увеличится: местный граф
и пришлый доктор ждут наследников. История семейства доктора Амедео
окажется бурной, полной тайн, испытаний, жертв и любви. "Дом на краю
ночи" - чарующая сага о четырех поколениях, которые живут и любят на
забытом острове у берегов Италии. В романе соединились ироничная
романтика, магический реализм, сказки и факты, история любви длинною в
жизнь и история двадцатого века. Один из главных героев книги - сам
остров Кастелламаре, скалы которого таят удивительные легенды. - 16+. Oriģinālnosaukums: The House at the Edge of Night.
ISBN
9785864717639.
Angļu romāni.

K 821.161.1-3

Веллер, М. Веритофобия / М. Веллер. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 476, [4]
с. - Новая книга Михаила Веллера - это повесть о том, как добраться до
своей человеческой сути, перестать бояться правду и видеть жизнь в
истинном свете. Катастрофическое будущее вырисовывается в конце книги.

- 16+.

ISBN 9785171069490.

Krievu proza.

Jap 821.521-3

Ёкояма, Хидео. 64 : роман / Хидео Ёкояма ; перевод и издание на русском
языке А.В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2018. , 2018. - 558, [2] lpp.
- (Иностранный детектив). - В небольшом городе недалеко от Токио
похищена и убита девочка. Спустя четырнадцать лет за год до истечения
срока давности генеральный комиссар полиции намеревается нанести
визит безутешному отцу и принести извинения за то, что преступник так и
не был найден. Визит большого начальника будоражит полицейское
управление и заставляет всех участников расследования вернуться к
старому делу. Внезапно происходит новое похищение, на этот раз – юной
девушки, причем злоумышленник в точности повторяет дело
четырнадцатилетней
давности….
16+.
ISBN
9785227079879.
Detektīvromāni.

K 821.161.1-3

Ильф, Илья. Одноэтажная Америка. Письма из Америки / Илья Ильф,
Евгений Петров ; авторская редакция ; фотографии Ильи Ильфа. - Москва :
Текст, 2018. , 2018. - 508, [4] с. + фотографии. - Новая, восстановленная по
первоисточнику, редакция знаменитой книги о путешествии по США
выдающихся сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова предстает в
совершенно неожиданном свете в соединении с неизвестными прежде
материалами из личного архива Александры Ильиничны Ильф. Впервые
публикуются письма, которые Ильф посылал жене и дочери по ходу
путешествия, и фотографии, сделанные им в США. Вместе с письмами
Петрова они представляют собой своеобразный дневник путешествия и
естественным образом дополняют "Одноэтажную Америку".
ISBN
9785751613693.
Krievu proza.

K 821.161.1-3

Колычев, Владимир. Телохранительница : [роман] / Владимир Колычев. Москва : Издательство Э, 2017. , 2017. - 317, [3] c. - (Колычев. Лучшая
криминальная драма.). - Захар Байкалов, бывший вор в законе, а ныне
руководитель крупного охранного предприятия, держит под своим
контролем половину города. Но нет ему покоя, пока ходит по земле его
главный конкурент, Ставр. Даже в коме после ранения опасен он для
Захара. Подельники Ставра, оказавшись без присмотра, замахнулись на
хозяйство Байкалова. Разразилась настоящая война, совсем как в лихие 90е. И лежать бы Захару, как его закадычному врагу, на больничной койке или
того хуже — в могиле, если бы не… две отчаянные женщины, ищущие его
бандитской любви. - 16+.
ISBN 9785040901708.
Krievu romāni.
Detektīvromāni, krievu.

K 821.161.1-3

Литвиновы, Анна и Сергей. Мертвые не лгут : роман / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Издательство Э, 2017. , 2017. - 313, [7] с. - В наши
времена беда зачастую приходит в виде звонка с номера самого любимого
человека. Только в трубке звучит незнакомый голос: "Вы такой-то? С
владелицей этого телефона произошел несчастный случай". Именно это
услышал однажды профессор Остужев. Жена Линочка, в которой он души
не чаял, стала жертвой уличного грабителя. С тех пор жизнь профессора
словно переломилась. То есть, он продолжал как-то существовать и даже
работать, но делал все словно на автомате. И бесконечно совершенствовал
свое изобретение - прибор для общения с умершими. Остужев был уверен,
что это возможно, и каждый день слал сообщения своей любимой жене. И
однажды… она ему ответила. - 16+. - Знаменитый тандем российского

детектива.

ISBN 9785040895151.

Krievu romāni.

Angl 821.111-3

Маклин, Алистер. Полярная станция "Зет" : роман / Алистер Маклин ;
перевод с английского В. Кузнецова. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2018. ,
2018. - 300, [4] с. - (Военный триллер). - Во льдах сурового Ледовитого
океана терпит бедствие Полярная станция "Зет". Пожар, возникший на ее
территории, погубил половину сотрудников, оставив уцелевших без тепла,
пищи и света. На помощь пострадавшим спешит американская атомная
субмарина "Дельфин", которой предстоит выполнить смертельно опасную
спасательную операцию. А вскоре выясняется, что станция сгорела вовсе не
случайно... - 16+. - Oriģinālnosaukums: Ice Station Zebra.
ISBN
9785906986108.
Angļu romāni.

K 821.161.1-3

Мережко, Виктор. Найти мужа Дарье Климовой : сборник : повести /
Виктор Мережко. - Москва : Издательство Э, 2017. , 2017. - 314, [6] с. (Здравствуй и прощай. Проза Виктора Мережко). - В новый сборник
Виктора Мережко вошли две повести «Круглая дура Надя Круглова» и
«Найти мужа Дарье Климовой». Героиня каждой – женщина в поисках
любви. Совсем юная Надя Круглова готова отдать последнее своему
любимому, и, как правило, в ущерб себе. А более опытная Дарья Климова
ищет выгоду в любви, но все время проигрывает… Чей путь наиболее
верный к счастью? Получит ли каждая из женщин то, что ищет?. На эти
вопросы и сам автор не знает ответов, ведь, по его мнению, «постичь
женщину невозможно. Более того, она сама себя не может постичь, потому
что руководствуется не мозгами, а сердцем. Умеет любить фантастически и
предавать совершенно непостижимо…». - 16+.
Содержание: Круглая
дура Надя Круглова ; Найти мужа Дарье Климовой.
ISBN
9785040899340.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Метлицкая, Мария. Такова жизнь : сборник : рассказы разных лет / Мария
Метлицкая. - Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 313, [7] с. - (Негромкие
люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет). - "Такова жизнь". Сколько
раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя на
несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить. Герои
рассказов, собранных в этой книге, прекрасно знают, что такое потери,
разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь стоит того,
чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без трудностей и
проблем. Но без дождя не бывает радуги, без осенней грязи не бывает
белого чистого снега. Черная полоса обязательно сменяется белой. Такова
жизнь. И ее надо любить такой, какая она есть. - 16+.
ISBN
9785040909018.
Krievu proza.

K 821.161.1-3

Метлицкая, Мария. Самые родные, самые близкие / Мария Метлицкая. Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 377, [7] с. - Три девочки смотрят со
старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых
сандалиях. Они веселы и беззаботны - так, как бывает лишь в детстве, когда
еще не знаешь, что ждет впереди.Годы летят быстро - и вот уже не очень
молодая женщина с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по
несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие
клятвы, когда искренне считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду,
когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю
жизнь, а иногда - самой жизнью. Каждая из трех девчонок на фото страстно
мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась своей судьбой,

потому что счастье у каждого свое. - 16+.
romāni.

ISBN 9785040924455.

Krievu

K 821.161.1-3

Михалкова, Елена. Нет кузнечика в траве / Елена Михалкова. - Москва :
АСТ, 2018. , 2018. - 414, [2] с. - (Новый настоящий детектив Елены
Михалковой). - Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая
часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Какие подводные течения
несут его, и какими бедствиями грозит встреча? В благополучной на вид
семье исчезает жена, и муж становится первым подозреваемым в ее
смерти. Узел могут распутать детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин.
Но для этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что
вмерзло
в
основание
ледяной
глыбы.
16+.
ISBN
9785170974580.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

Fr 821.133.1-94

Мюссо, Валентен. Женщина справа / Валентен Мюссо ; перевод с
французского языка З. Линник. - Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. 412, [4] lpp. - (Детектив-бестселлер XXI века). - Некогда сверхпопулярный
голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в творческий тупик. Внезапно
к нему обратился легендарный режиссер Уоллес Харрис, задумавший снять
свой последний шедевр. Сорок лет назад именно во время съемок его
фильма бесследно пропала мать Дэвида, которой прочили будущее
суперзвезды; дело так и не было раскрыто, даже несмотря на то, что к
розыскам подключилось ФБР. После встречи с режиссером Бадина
понимает, что теперь ему не будет покоя, пока он не выяснит все
возможное об этой трагической и темной истории. Тем более что есть
основания полагать: федералы вторглись в расследование не для того,
чтобы установить причины исчезновения его матери, а для того, чтобы
скрыть их…. - 16+. - Oriģinālnosaukums: La Femme a Droide Sur la
Photo.
ISBN 9785040903788.
Detektīvromāni, franču.

K 821.161.1-3

Молчанов, Александр. Газетчик : роман / Александр Молчанов. - Москва :
Издательство Э, 2018. , 2018. - 220, [4] с. - (Русский нуар. Криминальные
романы А. Молчанова). - 1996 год. Журналист областной газеты приезжает
в северный поселок, чтобы написать о загадочном исчезновении
школьницы, и обнаруживает целый мир - со своими мировыми обидами,
мировыми войнами и совсем не мирными сказами. Здесь, в настоящей
России, все наизнанку: слово насыщает, как яблоко, от снов загораются
дома, а убитые выходят из огня, чтобы отомстить обидчикам.
Редакционное задание превращается в охоту, и Газетчик уже сам не знает,
кто он - преступник, жертва или сказочник. - 16+.
ISBN
9785040899401.
Krievu romāni. Psiholoģiskās spriedzes proza, krievu.

K 821.161.1-3

Набоков, Владимир. Лолита : роман / Владимир Набоков ; перевод с
английского автора. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. ,
2018. - 442, [6] с. - (Азбука-бестселлер). - В 1955 году увидела свет «Лолита»
– третий американский роман Владимира Набокова, создателя «Защиты
Лужина», «Отчаяния», «Приглашения на казнь» и «Дара». Вызвав скандал
по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину
литературного Олимпа и стала одним из самых известных и, без сомнения,
самых великих произведений XX века. Сегодня, когда полемические
страсти вокруг «Лолиты» уже давно улеглись, можно уверенно сказать, что
это – книга о великой любви, преодолевшей болезнь, смерть и время,
любви, разомкнутой в бесконечность, «любви с первого взгляда, с

последнего взгляда, с извечного взгляда». - 18+. - Tulkots no: Lolita.
9785389070974.
Krievu romāni.

ISBN

K 821.161.1-3

Петрушевская, Людмила. Нас украли. История преступлений : роман /
Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство Э, 2017. , 2017. - 317, [3] с.
- Роман «Нас украли. История преступлений» — это детектив нового
поколения. В нем не действуют честные, умные следователи, класс,
практически исчезнувший у нас. Это та история, в которой жертвы не хотят
расследования, и тому есть причина. А вот что это за причина, читатели
сами поймут к концу романа: ведь в каждом из нас сидит следователь,
благородный, умный, не берущий взяток, стремящийся к истине и
понимающий, что на свете есть такая странная вещь, как любовь. 16+.
ISBN 9785040900466.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Полякова, Татьяна. Свой, чужой, родной : роман / Татьяна Полякова. Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 315, [5] с. - (Авантюрный детектив.
Романы Т. Поляковой). - Таинственный и зловещий особняк с колоннами
как магнитом притягивал Валентину Смирнову. Каждый вечер Тина
отправлялась на пробежку в парк и останавливалась рядом с необитаемым
домом, пытаясь разгадать его мрачную загадку. И тут в жизни Тины
произошло сразу несколько событий: при сносе старого здания в центре
города находят труп давно убитого мужчины с отрубленными руками;
Тинка узнает, что Эмма — девушка, жившая в квартире до нее, бесследно
исчезла; случайно обнаруживает у себя в квартире старую записку с
адресом дома с колоннами; знакомится с мужчиной своей мечты —
ослепительно красивым, спортивным, галантным, к тому же без
материальных и других проблем. И вот что удивительно: оказывается, все
эти
события
связаны
между
собой!.
16+.
ISBN
9785040916238.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

Dān 821.113.4-3 Тайлс, Лоне. Девушки с английского парома : роман / Лоне Тайлс ; перевод
с датского языка Е.А. Гуровой. - Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 413,
[3] lpp. - (Детектив на основе реальных событий). - Роман основан на
реальных событиях. Фотографию двух неизвестных девушек, сделанную в
Копенгагене, нашли в убежище известного серийного убийцы Родни
Алькалы. Сейчас он ожидает казни...Они лежали в потрепанном кожаном
чемодане, пылившемся в лавке старьевщика. Полароидные фотографии с
лицами разных молодых девушек. Их обнаружила датская журналистка
Нора Санд, работающая в Англии. К своему изумлению, она узнала двоих их изображениями пестрели все СМИ в 1985 году. "Лулу и Лизбет
бесследно исчезли с борта парома, шедшего из Дании в Англию…". - 18+. Oriģinālnosaukums:
Pigerne
Fra
Englandsbaden.
ISBN
9785040914739.
Detektīvromāni, dāņu.
K 821.161.1-3

Трегубова, Юлия. Темный : триллер / Юлия Трегубова. - Москва :
Издательство Э, 2017. , 2017. - 316, [4] с. - (Интеллектуальный триллер). Герман - преподаватель, читает лекции в университете. Его дом холодный,
бездетный. Жена Марина лжет, неумело скрывая свой порок. Тоска
смертная, а не жизнь. И вот он начинает чувствовать, как в него входит
темная мрачная сила. Чаще это случается по ночам. Удивительный дар
выделяет его среди остальных; свои новые способности Герман использует
для личной наживы. Его лучший студент кончает с собой. Жена попадает в
психушку - полиция застала ее с трупом в постели. Господи, сколько же

вокруг крови! Но это все прелюдия, похожая на волну удушливого ветра,
предваряющая грозу…. - 18+.
ISBN 9785040895441.
Krievu romāni.
Psiholoģiskās spriedzes proza, krievu.
K 821.161.1-3

Улицкая, Людмила. Лестница Якова : роман / Людмила Улицкая. - Москва
: АСТ, 2017. , 2017. - 731, [5] с. - (Новая Улицкая). - Лестница Якова" - это
роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством
героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала,
рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы - театрального художника,
личности своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось в начале
XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила
в архиве КГБ доступ к его личному делу... - 18+. - Содержит нецензурную
брань.
ISBN 9785171031916.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Устинова, Татьяна. Призрак Канта : романы / Татьяна Витальевна Устинова.
- Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 315, [5] с. - (Татьяна Устинова.
Первая среди лучших). - Что может быть лучше отпуска… с приключениями!
Однако инженер Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном море и
осеннем лесе, не желает никаких приключений!. Но они начинаются, как
только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его с
постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно
вышедшая на охоту, и… молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в
каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, окружающая
действительность начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу
о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине загорается
сам собой, а на заброшенном маяке происходит… убийство. Василий
Меркурьев точно знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни
духов — и все время натыкается на тайные или явные следы их
присутствия. Даже любовь с молодой ведьмой — или не ведьмой?. — ему
словно напророчили потусторонние силы… Иногда на самом деле бывает
трудно поверить. Еще труднее осознать и принять! Но если разрешить себе
поверить — жизнь оказывается полна чудес, и не выдуманных, а самых
настоящих!.
16+.
ISBN
9785040916245.
Krievu
romāni.
Detektīvromāni, krievu.

Amer
821.111(73)-3

Хатчисон, Дот. Розы мая : роман / Дот Хатчисон ; перевод с английского
С.Н. Самуйлова. - Москва : Издательство Э ; Грандмастер, 2018. , 2018. - 348,
[4] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Продолжение
бестселлера "Сад бабочек", буквально взорвавшего рейтинги "Амазона" и
поставившего его автора в один ряд с такими мастерами жанра, как Томас
Харрис, Джон Фаулз и Дэвид Болдаччи… Он лучше, чем кто-либо, понимает,
что такое совершенство невинной души. Это как совершенство цветка. Он
преклоняется перед ним и охраняет его. Он трепетно относится к своим
"цветам" - молодым и непорочным девушкам, которых видит вокруг себя.
И страстно желает, чтобы они навсегда оставались безупречно чистыми, не
запятнанными грязью мира. Но понимает, что это - недостижимая мечта. И
потому слово "навсегда" для него равнозначно слову "смерть"…. - 16+. Oriģinālnosaukums: The Roses of May.
ISBN 9785040909902.
Amerikāņu
romāni. Psiholoģiskā proza, amerikāņu.

K 821.161.1-3

Чудаков, Александр. Ложится мгла на старые ступени : роман-идиллия /
Александр Чудаков. - 13-е изд., стереотип. - Москва : Время, 2018. , 2018. -

638, [2] с. - (Самое время). - Роман "Ложится мгла на старые ступени"
решением жюри конкурса "Русский Букер" признан лучшим русским
романом первого десятилетия нового века. Выдающийся российский
филолог Александр Чудаков (1938-2005) написал книгу, которую и многие
литературоведы, и читатели посчитали автобиографической - настолько
высока в ней концентрация исторической правды и настолько достоверны
чувства и мысли героев. Но это не биография - это образ подлинной России
в ее тяжелейшие годы, "книга гомерически смешная и невероятно грустная,
жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая. Интеллигентская
робинзонада, роман воспитания, "человеческий документ"" ("Новая
газета"). - Лауреат премии " Русский Букер десятилетия". - В новое издание
романа дополнено выдержками из дневников и писем автора,
позволяющими проследить историю создания книги, замысел которой
сложился у него в 18 лет.
ISBN 9785969116986.
Krievu romāni.
K 821.161.1-3

Шахматова, Татьяна. Удар отточенным пером : роман / Татьяна
Шахматова. - Москва : Издательство Э, 2018. , 2018. - 345, [7] с. - (Детектив с
филфака). - Саша решил, что науки в его жизни слишком много, бросил
филфак и уехал в деревню. Конечно, он не нашел понимания у своей
родственницы Виктории Берсеневой, эксперта-филолога Следственного
комитета. А сама Виктория поглощена новым делом и пытается доказать,
что статьи в прессе – это продуманная акция против администрации
крупного городского предприятия. Саша не хочет ввязываться в это дело,
но оказывается, что и в деревне ему не скрыться от филологии. Местные
жители узнали о его специальности и обратились к нему с похожей
просьбой – разобраться с клеветой в местной газете. Так Саша вновь попал
в лингвистическую ловушку, ведь по стечению обстоятельств оказалось, что
два этих дела – его и Виктории – связаны между собой. Теперь Саше и
девушке, в которую он успел влюбиться вдали от дома, угрожает не
книжная,
а
самая
настоящая
опасность….
16+.
ISBN
9785040902026.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.

Amer
821.111(73)-3

Янагихара, Ханья. Люди среди деревьев : роман / Ханья Янагихара ;
перевод с английского Виктора Сонькина. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2018. ,
2018. - 472, [8] lpp. - "Люди среди деревьев"— первая книга Ханьи
Янагихары. И хотя мировую славу ей принес второй роман, "Маленькая
жизнь", дебют получил восторженные отзывы в авторитетных изданиях,
отметивших появление сильнейшего оригинального голоса в американской
прозе. В 1950 году молодой доктор Нортон Перина отправляется в составе
научной экспедиции на затерянный микронезийский остров, где встречает
племя людей, владеющих тайной не то уникального долголетия, не то
вовсе вечной жизни. Результаты его исследований обещают
фундаментальную революцию в медицине и новые сказочные горизонты
для человечества. Однако претворение сказки в быль по традициям
цивилизованного общества — процесс болезненный и страшный, подчас
стирающий границы между подвигом и преступлением. - 18+. Oriģinālnosaukums:
The
People
in
the
Trees.
ISBN
9785171023256.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

K 821.161.1-3

Яхина, Гузель. Зулейха открывает глаза : роман / Гузель Яхина. - Москва :
АСТ, 2017. , 2017. - 508, [4] с. - (Проза: женский род). - Роман «Зулейха
открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне.
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в

вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие
крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и
уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары,
немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у
тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. - 16+.
ISBN
9785170904365.
Krievu romāni.
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