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Daija ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis ; literārā redaktore Sandra
Liniņa ; tulkotāja Laine Kristberga. - Rīga : Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014 (SIA "Jelgavas
tipogrāfija"). - 135 lpp. - Teksts angļu valodā, kopsavilkumi latviešu
valodā.
27 (2014).
SATURS: RAKSTI Vēsture starp literatūrzinātni un
antropoloģiju: ko iesākt ar pagātni? / Mārtiņš Mintaurs. Jaunā
rakstīšana: tekstveides prakses jauno mediju laikmetā / Ilva Skulte.
V. (Zeevs) Žabotinskis un Latvija: krustpunktus meklējot / Elīna
Vasiļjeva. Džezs Latvijā 20. gadsimta 20. un 30. gados. Publikāciju
analīze un sabiedrības attieksme / Indriķis Veitners. Anšlava Eglīša
sadarbība ar Helmaru Rudzīti: ieskats rakstnieka un izdevēja sarakstē
/ Viesturs Zanders. Vladimira Kaijaka šausmu pasaule / Bārbala
Simsone. Ikdienas estētika kā postmodernisma raksturotājzīme Jura
Kronberga dzejoļu krājumā "Ik diena" / Elīna Kokareviča. Johana
Višmaņa "Nevācu Opics" (1697) / Štefans Keslers. JAUNĀKĀS
LITERATŪRAS APSKATS Māris Čaklais un Egils Plaudis dzejas
pētnieku skatījumā [Ceļojums dzejnieku pasaulē. Māris Čaklais, Egils
Plaudis. Sast. Anda Kubuliņa un I. E. Kalniņa] / Ieva Kalniņa.
Nemodificēts ābols [Inta Čaklā. Kas dzīvo vārdos. Raksti par
literatūru] / Sigita Kušnere. Pirmais ceļvedis mūsdienu literatūras
teoriju labirintā [mūsdienu literatūras teorijas. Sast. I. E. Kalniņa un
K. Vērdiņš] / Zanda Gūtmane. Lietpratīgs darbs un dažas piebildes
[Veronika Strēlerte. Raksti. 2. sējums] / Viesturs Vecgrāvis. Jauns
izdevums par Hernhūtes kultūru Latvijā [Unitas Fratrum. Zeitschrift
fuer Geschichte un Gegenwartsfragen der Bruedergemeine. Heft
65/66] / Štefans Keslers. Neikdienišķs krājumspar hernhūtiešu
kustības nozīmi Latvijas kultūrvēsturē [Unitas Fratrum. Zeitschrift
fuer Geschichte un Gegenwartsfragen der Bruedergemeine. Heft
65/66] / Beata Paškeviča. CONTENTS: ARTICLES History Between
Literary Theory and Anthropology: What To Do with the Past? /
Mārtiņš Mintaurs. The New Mode of Writing: Text Making Practices in
the Age of New Media / Ilva Skulte. V.Ze'ev Zhabotinsky and Latvia:
Searching for Intersections / Elīna Vasiļjeva. Jazz in Latvia in the
1920s and 1930s. Analysis of Publications and Public Attitude /
Indriķis Veitners. Anšlavs Eglītis's Cooperations With Helmars
Rudzītis: An Insight in the Correspondence Between a Writer and a
Publisher / Viesturs Zanders. Horror World of Vladimirs Kaijaks /
Bārbala Simsone. The Everyday Aesthetics as a Characteristic Feature
of Postmodernism in Juris Kronbergs's poetry Compilation "Ik diena" /
Elīna Kokareviča. Johann Wischmann's "Der Unteutsche Opitz" /
Stephan Kessler. REVIEW Māris Čaklais un Eglis Plaudis Under the
Magnifying Glass of Poetry Scholars / Ieva Kalniņa. An Unmodified
Apple / Sigita Kušnere. The First Guide in the Labyrinth of
Contemporary Literary Theories / Zanda Gūtmane. Competent Work
and Some Remarks / Viesturs Vecgrāvis. A New Publication on the
Hernhutian Culture in Latvia / Štefans Keslers. An Extraordinary
Compilation on the Significance of the Hernhutian Movement in
Latvian Cultural History / Beata Paškevica.
ISSN 1407-3110.
Literatūra - Pētniecība. Rakstīšana. Džezs. Brāļu draudze.
Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls
Daija ; literārās redaktores Helēna Akatova (latviešu valodā), Laine
Kristberga (angļu valodā) ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis. - Rīga :
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Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014.
- 143 lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un
latviešu valodā.
28 (2014). Gadsimtu mijas kultūra.
SATURS Ievads. Literatūra, identitāte un pārmaiņas gadsimtu
mijā / Kārlis Vērdiņš, Pauls Daija. RAKSTI Eiropeizācija kā
paškolonizācija igauņu literatūrā 20. gadsimta sākumā: Jaunās
igaunijas piemērs / Tīts Hennoste. Nacionālā identitāte,
mākslinieciskā novitāte un koloniālā diference 19. un 20. gadsimta
mijas latviešu literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latviešu un vācbaltiešu
vēsturisko attiecību reprezentācijas 19. gadsimta otrās puses
literatūrā / Pauls Daija. "Sievišķais cilvēks": sievišķības modelēšanas
un tipoloģizācijas piemēri 19./20.gadsimta mijas latviešu literatūrā
un presē / Eva Eglāja-Kristsone. "Mēs nevarējām ciest viņa muti":
Roberts Tautmīlis-Bērziņš un vīriešu sievišķības diskurss 20. gadsimta
sākumā / Kārlis Vērdiņš. Jaunromantisms lietuviešu literatūrā / Aušra
Jurgutiene. CONTENTS introduction. Literature, Identity and Change
at the Turn of Century / Kārlis Vērdiņš, Pauls Daija. ARTICLES
Europeanization as Self-Colonization in Estonian Literature at the
Beginning of the 20th Century: the Case of the Young Estonia
Movement / Tiit Hennoste. National Idendtity, Poetic Innovation and
Colonial Difference in fin-de-siecle Latvian Literature / Benedikts
Kalnačs. Representations of Historical Relations Among Latvians and
Baltic Germans in the Literature of the Late 19th Century / Pauls
Daija. "The Female Human": Case Studies of Femininity Construction
and Typology in Latvian Literature and Press at the Turn of the 19th
and 20th Centuries / Eva Eglāja-Kristsone. "We Couldn't Stand His
Mouth": Roberts tautmīlis-Bērziņš and the Discourse of Male
Femininity at the Beginning of 20th Century / Kārlis Vērdiņš. NeoRomanticism in Lithuanian Literature / Aušra Jurgutiene.
ISSN 1407-3110.
Latviešu literatūra. Igauņu literatūra. Lietuviešu literatūra.
Nacionālisms. Dzimumidentitāte. Feminisms. Sievišķība. Vīrišķība.
Homoseksuālisms. Teātris - Vēsture
Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls
Daija ; numura redaktore Rita Treija ; vāka mākslinieks Krišs
Salmanis ; literārā redaktore Helēna Akatova ; tulkotāja Laine
Kristberga. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūts, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 238 lpp. Teksts angļu valodā, kopsavilkumi latviešu valodā. - Kopš 2015.gada
žurnāls Letonica iekļauts EBSCO datu bāzē = Since 2015 journal
Letonica is included in the EBSCO's database.
29 (2015). Folklora viņpus mutvārdiem.
SATURS: IEVADS Viņpus mutvārdiem / Rita Treija. RAKSTI Logi
mītiski maģiskajā kontekstā / Ingus Barovskis. Piemiņas zīmju
semiotika Latvijas kapsētās / Sergejs Kruks. Mājas "ādas" mītiski
maģiskie aspekti / Janīna Kursīte. Pasaka par princesi stikla kalnā latviešu varianti Eiropas kontekstā / Guntis Pakalns. "Un nekas cits
tur nav likts klāt..." / Aldis Pūtelis. Tautasdziesmas ceļā no Jāņa
Cimzes dziesmu burtnīcām līdz latviešu tautasdziesmu 10.sējumam /
Beatrise Reizāne. Folkloras elementi latviešu preses komercreklāmā /
Jolanta Stauga. Par kādu krustazīmi Latvijas krustakmeņos / Juris
Urtāns. Emmas Burkas dziesmotais ceļš / Māra Vīksna. "Man tā liekas
tāda burvju zeme, vai tad vēl kaut kas skaistāks var būt, kā tur tas
bij'..." jeb telpa un robeža kā abreniešu identitātes veidošanās
faktors / Linda Vorpe. ARHĪVI, DOKUMENTI, FAKTI Kāds 1952. gada
veltījums / Digne Ūdre. Dažas piezīmes pie Latvijas arheoloģiskā
materiāla izmantošanas latviešu folklorā [pirmpublicējums] /
Vladislavs Urtāns. JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS Latviešu
folkloristikas starpkaru pagātni revidējot [Dace Bula (sast., zin. red.).
Latviešu folkloristika starpkaru periodā] / Ineta Lipša. Folkloras
redzamā daļā [ Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās] / Ieva
Tihovska. Grāmata par vēstures maltām dzīvēm un iespēju izdzīvot
[Sanita Reinsone. Meža meitas: 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā,
cietumā] / Baiba Bela. Skats no abām pusēm [Māra Zirnīte, Aigars
Lielbārdis (sast.) Baltijas Bēgli Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās.
1944-1945 / Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David
Holmert 1944-1945] / Aldis Pūtelis. Pūš vējiņis, kur pūzdamis [Benita
Laumane. Vēju un vētru grāmata. Dabas parādību nosaukumi
latviešu valodā II] / Beatrise Reidzāne. ZINĀTNES DZĪVE,
KONFERENCES Nozares vēsture kartē - folkloristiskās domas centri,
robežjoslas un kopīgā telpa / Guntis Pakalns. Kādas anekdotes
"piedzīvojumi"1. aprīlī / Guntis Pakalns. JUBILEJAS Kārlim Bukumam
- 130 / Sandis Laime. Latviešu folkloras krātuves 90. jubileja / Rita
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Treija. IN MEMORIAM Arī folkloristi atceras Maigoni Beitiņu / Beatrise
Reidzāne. Helēna Erdmane. INTRODUCTION: Beyond Oral Folklore /
Rita Treija. Windows in the Mythical-Magical Context / Ingus
Barovskis. Semiotics of Commemorative Signs in Latvian Cemeteries
/ Sergei Kruk. The Mythical-Magical Aspects of the "Skin" of the
House / Janīna Kursīte. The Fairy Tale about the Princess on the
Glass Hill - Latvian Variants in European Context / Guntis Pakalns
"And nothing else has been added to it..." / Aldis Pūtelis. Folksongs
Travelling from Jānis Cimze's Song Books to the 10th Volume of
Latvian Folksongs / Beatrise Reidzāne. The Elements of Folklore in
Latvian Press Advertisements / Jolanta Stauga. About a Cross Sign
Found on Latvian Cross Stones / Juris Urtāns. The "Roads of Songs"
of Emma Burka / Māra Vīksna. "It seems to me like a fairy land, can
there be anything more beautiful than that..." or Space and Border as
the Identity Formation Factor for Abrene inhabitants / Linda Vorpe.
ARCHIVES, DOCUMENTS, FACTS A Dedication of 1952 / Digne Ūdre.
Some Notes on the Use of Latvian Archaeological Material in Latvian
Folklore / Vladislavs Urtāns. REVIEWS Reviewing the Interwar Past of
Latvian Folklore / Ineta Lipša. The Visual Part of Folklore / Iveta
Tihovska. A Book on Crippled Lives and an Ability to Survive / Baiba
Bela. View from the Both Sides / Aldis Pūtelis. Whichever Winds may
Blow / Beatrise Reidzāne. SCHOLARLY LIFE. CONFERENCES Mapping
Disciplinary History: Centres. Borderlands and Shared Spaces in
Folkloristic Thought / Dace Bula. "Adventures" of a Joke on April 1 /
Guntis Pakalns. JUBILEES Kārlis Bukums - 130 / Sandis Laime. The
90th Anniversary of the Archives of latvian Folklore / Rita Treija. IN
MEMORIAM Folklorists Commemorate Maigone Beitiņa / Beatrise
Reidzāne. Helēna Erdmane.
ISSN 1407-3110.
Folklora, latviešu. Tautasdziesmas, latviešu. Tautas pasakas,
latviešu. Anekdotes. Semiotika. Kapsētas. Mitoloģija, baltu.
Reklāma.
Pitalova (Krievija).
Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls
Daija ; numura redaktori Ojārs Lāms un Pauls Daija ; vāka
mākslinieks Krišs Salmanis ; literārā redaktore un tulkotāja Laine
Kristberga. - Rīga : Latvijas Universitātes Lietratūras, folkloras un
mākslas institūts, 2015 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 111 lpp. Teksts angļu valodā, kopsavilkumi latviešu valodā. - Kopš 2015.gada
žurnāls Letonica iekļauts EBSCO datu bāzē = Since 2015 journal
Letonica is included in the EBSCO's database.
30 (2015). The Riga Humanists and Beyond.
TABLE OF CONTENTS: Mapping the Trajectories of Riga
Humanist Literature / Ojārs Lāms, Pauls Daija. ARTICLES Who are
the Humanists of Riga: a General Introduction to the Phenomenon /
Ojārs Lāms. The Classical Basis of Education at Riga Dome School
during the 16th and 17th Centuries / Gita Bērziņa, Brigita Cīrule.
Hyperborean Poetics: Greek Mythology in Some Texts of Riga
Humanists / Mārtiņš Laizāns, Daniel Hermann - a Well-travelled
Prussian Humanist and His Poetic Work in Riga / Magnus Frisch. Latin
in Early Modern Riga: Remarks About Languages in David Hilchen'
Epistolography / Kristi Viiding. Sirvydas and Elger: The Founding
Fathers of Latin Lexicography in the Baltics / Mindaugas Strockis.
Sapphic Stanza in the 17th Century Latvian Literature / Māra
Grudule. Johann Gotthelf Lindner and Riga Dome School / Ieva
Kalniņa, Mārtiņš Laizāns. SATURS: Kartējot Rīgas humānistu
literatūras trajektorijas / Ojārs Lāms, Pauls Daija. RAKSTI Kas tie tādi
- Rīgas humānisti: vispārīgs ievads fenomenā / Ojārs Lāms. Rīgas
Domskolas izglītības klasiskie pamati 17. un 17.gadsimtā / Gita
Bērziņa, Brigita Cīrule. Hiperboreju poētika: grieķu mitoloģija dažos
Rīgas humānistu tekstos / Mārtiņš Laizāns. Daniels Hermanis daudzceļojis prūšu humānists un viņa daiļrade Rīgā / Magnuss Frišs.
Latīņu valoda agrīno jauno laiku Rīgā: piezīmes par valodām Dāvida
Hilhena epistologrāfijā / Kristi Vīdinga. Sirvīds un Elgers: latīņu
leksikogrāfijas dibinātāji Baltijā / Mindaugs Strockis. Sapfo strofa
17.gadsimta latviešu literatūrā / Māra Grudule. Johanns Gothelfs
Lindners un Rīgas Doma skola / Ieva Kalniņa, Mārtiņš Laizāns.
ISSN 1407-3110.
Humānisms literatūrā. Humānisms.
Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls Daija ;
vāka mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga. - Rīga :
Latvijas Universitātea Literatūras folkloras un mākslas institūts, 2015
(SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 158 lpp. - Žurnāla “Letonica” 31. numurā ir
apkopoti raksti, kas lielākoties balstīti LU Literatūras, folkloras un mākslas

institūta (LU LFMI) ikgadējā starpdisciplinārajā konferencē “Meklējumi un
atradumi” nolasītajos referātos. Žurnāla autori pārstāv dažādas
humanitāro zinātņu nozares – muzikoloģiju, literatūrzinātni, vēsturi un
teoloģiju. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Kopš
2015.gada žurnāls Letonica iekļauts EBSCO datu bāzē = Since 2015
journal Letonica is included in the EBSCO's database.
31 (2015).
SATURS : Ievads / Pauls Daija. RAKSTI 15. gadsimta Rīgas misāle
un jaunatklātais mūzikas materiāls / Guntars Prānis. Latviešu mūzika un
mūziķi kara gados Krievijā: 1941-1944 / Arnolds Klotiņš. Cilvēciskās
pamatproblēmas Raiņa lugās / Viktors Hausmanis. Aleksandrs Grīns pirmais latviešu šausmu stāsta meistars / Bārbala Simsone. Sievišķā
valoda Vizmas Belševicas un Montas Kromas dzejā / Anna Auziņa. Jēga
un tās meklējumi Nila Saksa darbā "Poēma par 12 ziloņiem" / Ilze
Jansone. Bītu paaudze: jēdzieniskas neprecizitātes / Elīna Kokareviča. "Es
neesmu latvietis. Mani vecāki ir latvieši". Jauna paaudze trimdā ikdienā
un literārā konturējumā / Inguna Daukste-Silasproģe. Nacionālisms un
etnopolitika Padomju Savienībā: kas bija "padomju tauta"? / Mārtiņš
Mintaurs. ZINĀTNES DZĪVE Eiropas Sociālā fonda projekts LU LFMI:
zinātniskie rezultāti un gūtās atziņas / Benedikts Kalnačs. CONTENTS :
Introduction / Pauls Daija. ARTICLES The 15th Century Riga Missal and
the Newly Discovered Musical Material / Guntars Prānis. Latvian Music
and Musicians during the War in Russia: 1941-1944 / Arnolds Klotiņš. The
Human Nature in Rainis' Plays / Viktors Hausmanis. Aleksandrs Grīns the First Latvian Master of Horror Stories / Bārbala Simsone. The Female
Language in Vizma Belševica's and Monta Kroma's Poetry / Anna Auziņa.
The Quest for Meaning in Nils Sakss' "Poēma par 12 ziloņiem" (A Poem on
12 Elephants) / Ilze Jansone. The Beat Generation: Conceptual
Inaccuracies / Elīna Kokareviča. "I Am not a Latvian. My Parents Are
Latvians". Another Generation in Exile Viewed in the Everyday and
Literary Framework / Inguna Daukste-Silasproģe. Nationalism and Ethnic
Policy in the Soviet Union: What Was the Concept of the "Soviet People"?
/ Mārtiņš Mintaurs. SCHOLARLY LIFE The Europe Social Fund Project at
the ILFA UL: Research Outcomes and New Knowledge / Benedikts
Kalnačs.
ISSN 1407-3110.
Mūziķi. Mūzika. Latviešu dzeja. Latviešu proza. Latviešu drāma.
Nacionālisms.
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Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls / galvenais redaktors Pauls
Daija ; numura redaktori Beata Paškeviča, Pauls Daija ; vāka
mākslinieks Krišs Salmanis ; tulkotāja Laine Kristberga. - Rīga :
LFMI, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 174 lpp. : il. - Atsauces un
piezīmes rakstu beigās. - Kopsavilkumi angļu valodā. - Iznāk kopš
1998.gada augusta. . - Kopš 2015.gada žurnāls Letonica ir iekļauts
EBSCO datubāzē.
32 (2016). Vidzemes brāļu draudze.
SATURS: IEVADS Brāļu draudze Vidzemes kultūrtelpā / Beata
Paškeviča, Pauls Daija. Runāsim un domāsim baumaniski / Jānis
Krēsliņš (jun.). RAKSTI: Piētisms kā celsmes kustība: Johana Arnta
"Četru grāmatu par patieso kristietību" loma / Svetlana Mengele,
Kristīne Šulce-Gerlaha. Piētisms kā hernhūtiešu misijas darba
sagatavotājs Vidzemē: Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes agrīnā
darbība / Beata Paškeviča. Bernharda Blaufūsa "Stāsti" un latviešu
brāļu draudze / Jānis Šiliņš. Valmiermuiža skolotāju izglītības vēsturē
/ Ineta Strautiņa. Čehu un latviešu brāļu draudžu darbība un tās
refleksijas literatūrā / Pāvels Štolls. Ludvigs Adamovičs kā Vidzemes
hernhūtiešu kustības pētnieks / Jouko Talonens. Hernhūtiešu
laikmets Artura Baumaņa romānu triloģijā. Literārs raksturojums un
vērtējums / Valters Nollendorfs. Sarunas ar Arturu Baumani: daži
uzzmīmējumi romāna "Hernhūtieši" kontekstā. Artura Baumaņa
romānu triloģija: garīgās kustības nostiprināšana Vidzemes
kultūrtelpā / Ieva Kalniņa. Artura Baumaņa personības dažādās
šķautnes / Inguna Daukste-Silasproģe. Arturs Baumanis un viņa
kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzejā / Ilona Miezīte.
JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS Eva, "Jaunā gaita" un
"Dzelzsgriezēji" [Eva Eglāja-kristsone. Dzelzsgriezēji: Latvijas un
Rietumu trimdas rakstnieku kontakti] / Rolfs Ekmanis. "Dzimtes
konstruēšana": jauna tradīcija Latvijas intelektuālajā telpā [ Dzimtes
konstruēšana. I-III] / Sandra Meškova. Rietumu avangarda (pa)ēnā
[Latviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā] / Ieva
Tihovska. Trešais veikums [Gothards Frīdrihs Stenders. Latviešu
gramatika] / Ināra Klekere. Europas apklusušo balsu pētniecība
[Benedikts Kalnačs. 20th Century Baltic Drama: Postcolonial
Narratives, Decolonial Options] / Zanda Gūtmane. Pilsētas pieredze
karā [Mark R. Hatlie. Riga at War 1914-1919. War and Wartime
Experience in a Multi-ethnic Metropolis] / Mārtiņš Mintaurs.
INTRODUCTION The Unity of the Brethren in Livonian Cultural Space

/ Beata Paškevica, Pauls Daija. Let's Talk and Think in Baumanis'
Way / Kārlis Krēsliņš jun. ARTICLES Pietism as the Movement of
Edification: The Role of Johann Arndt's Vier Bücher vom wahren
Christentum (Four Books of True Christianity) / Swetlana Mengel,
Christina Schulze-Gerlach. Pietism as the Foundation for the Mission
of Herrnhutians in livonia. The Early Work of Magdalene Elisabeth von
Hallart / Beata Paškevica. Stories by Friedrich Bernhard Blaufuß and
Latvian Unity of the Brethren / Jānis Šiliņš. The Role of Valmiermuiža
in the History of Pedagogical Education / Ineta Strautiņa. Work of
Czech and Latvian Unities of the Brethren and its Literary Reflections
/ Pavel Štoll. Ludvigs Adamovičs as a Researcher of Livonian
Herrnhutism / Jouko Talonen. The Age of the Unity of the Brethren in
Arturs Baumanis' Novel Trilogy. Literary Analysis and Critique /
Valters Nollendorfs. Conversations with Baumanis: Some Sketches in
the Context of the Novel Hernhūtieši (The Herrnhutians) / Janīna
Kursīte. Arturs Baumanis' Trilogy: Spiritual Movement in the Cultural
Space of Livonia / Ieva Kalniņa. The Fascinating Personality of Arturs
Baumanis / Inguna Daukste-Silasproģe. Arturs Baumanis and his
Collection at the Museum of Literature and Music / Ilona Miezīte.
REVIEW Eva, Jaunā Gaita (The New Course) and Dzelzsgriezēji (Iron
Cutters) / Rolfs Ekmanis, Dzimtes konstruēšana (Constructing
Gender): A New Tradition in Latvian Intellectual Discourse / Sandra
Meškova. In the Shadow of Western Avant-garde / Ieva Tihovska.
The Third Accomplishment / Ināra Klekere. A City In War [Mark R.
Hatlie. Riga at war 1914-1919. War and Wartime Experience in a
Multi-ethnic Metropolis] / Mārtiņš Mintaurs.
ISSN 1407-3110.
Brāļu draudze.
Valmiermuiža (Burtnieku novads, Latvija).

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
PSIHOLOĢIJA
159.96

159.92

159.92

Freids, Zigmunds. Kultūra un sabiedrība / Zigmunds Freids ; no
vācu valodas tulkojis un sastādījis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina
vāka dizains ; tulkotāja redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 254, [2] lpp. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju
un rādītāju. - Grāmatas Kultūra un Sabiedrība divās daļās apkopoti
psihoanalīzes pamatlicēja Zigmunda Freida (1856-1939) darbi, kuros
aplūkotas cilvēka eksistences tehnikas un kuri iezīmē kultūras jeb
sabiedrības psihoanalīzi. Bez Freida pārzināšanas nav iespējama
mūsdienīga psiholoģija, antropoloģija, politoloģija, literatūrzinātne un
filosofija. Šī grāmata lasītājam palīdzēs iepazīt sevi un saprast
sabiedriskās norises un kultūras pastāvēšanu. Grāmatā apkopotos
Zigmunda Freida darbus tulkojis Dr. phil. Igors Šuvajevs, papildinot
ar komentāriem, kas iezīmē risinājumu kontekstu un aktualitāti.
1. daļa.
ISBN 9789934061578.
Psihoanalīze. Sociālā psiholoģija.
Freids, Zigmunds. Kultūra un sabiedrība / Zigmunds Freids ; no
vācu valodas tulkojis, sastādījis un priekšvārdu sarakstījis Igors
Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka dizains ; tulkotāja redakcijā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 269 lpp. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 230.-240. lpp. un personu rādītājs: 266.-269. lpp. Kādi totēmi un tabu ir pastāvējuši un joprojām pastāv? Kāpēc valdoņi
un politiķi izraisa skaudību un vienlaikus arī riebumu? Kā mūsdienu
cilvēks spēj būt primitīvāks par arhaisko cilvēku? Ko reliģija dara ar
cilvēku ikdienā? Kā domu visvarenība atspēlējas cilvēkam? Šos
jautājumus Freids risina grāmatas otrajā daļā apkopotajos darbos. Oriģ. nos.: Kultur und Gesellschaft.
2. daļa.
ISBN 9789934061233.
Psihoanalīze. Psihoanalīze un kultūra. Sociālā psiholoģija.
Frīls, Džons. Pieaugušie bērni : disfunkcionālo ģimeņu noslēpumi :
[iespēja izprast un novērst pagātnes pieredzes ietekmi uz savu dzīvi]
/ Džons Frīls, Linda Frīla ; [no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ;
Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova]. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 199 lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. - Bibliogrāfija: [195.]-197. lpp.
ISBN 9789934056697.
Disfunkcionālo ģimeņu pieaugušie bērni - Psiholoģija.
Disfunkcionālo ģimeņu pieaugušie bērni - Amerikas Savienotās

159.92

Valstis - Gadījumu izpēte. Disfunkcionālas ģimenes. Disfunkcionālas
ģimenes - Amerikas Savienotās Valstis - Gadījumu izpēte. Vecāki un
pieaudzis bērns. Vecāki un pieaudzis bērns - Amerikas Savienotās
Valstis - Gadījumu izpēte.
Montminī, Zelana. 21 diena pretī dzīvesspēkam : kā pārvarēt
ikdienas spriedzi, tikt galā ar sarežģījumiem un atklāt savu spēcīgāko
"es" / Zelana Montminī ; redaktore Kristīne Kupce ; tulkojums Lilija
Berzinska ; Ilzes Isakas vāka adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija
piezīmēs: 217.-[224.] lpp. - Praktiska rokasgrāmata, ar kuras
palīdzību pilnveidot savu dzīvesspēku - 21 svarīgu rakstura iezīmi un būt laimīgam visu mūžu. Šajā grāmatā ir apkopoti daudzi
paņēmieni, kā, mērķtiecīgi trenējoties, iemācīties mainīt domu gaitu
un ieradumus, lai gūtu baudu no dzīves ceļojuma. - Oriģ. nos.: 21
days to resilience.
ISBN 9789934062070.
Izturība (personības iezīme). Adaptācija (psiholoģija).

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-584

27-5

Kistenmahere, Mariona. Dievs 9.0 : kāda būs mūsu sabiedrības
garīgā izaugsme? / Mariona Kistenmahere, Tīlmanis Hāberers,
Verners Tiki Kistenmahers ; no vācu valodas tulkojis Linards
Rozentāls ; redaktore Zane Seņkova ; Ričarda Rora priekšvārds. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 368 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 354.-363. lpp. un
personu rādītājs: 364.-368. lpp. - Oriģ. nos.: Gott 9.0. : wohin
unsere Gesellschaft spirituell wachsen wird.
ISBN 9789934060977.
Kristietība. Personības attīstība. Garīgums.
Mērtons, Tomass. Iekšējā pieredze : piezīmes par kontemplāciju /
Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; Eduarda
Groševa vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova ; Ulda Mātera vāka
foto ; Viljama Šenona ievads. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp. - Alfabētiskais rādītājs: 269.- 272.
lpp. - Grāmata ir izcilā garīgā meklētāja, mistiķa un domātāja
Tomasa Mērtona dzīves kopsavilkuma bilance. Šajā darbā mēs
satiekam T. Mērtonu, kas pāraudzis dzīves pirmās daļas vienpusību
un atklājis Dievu visur. No iekšpuses pasaule vienmēr atklājas
citādāka nekā no ārpuses. Lai paskaidrotu pieredzēto, T. Mērtons
nevairās atsaukties nedz uz savu kristīgo pieredzi, nedz uz Austrumu
tradīciju garīgajiem tekstiem. - Oriģ. nos.: The Inner Experience.
ISBN 9789934058608.
Lūgšanas. Kontemplācija.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
DEMOGRĀFIJA
314

Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti = Results of the
2011 population and housing census in Latvia / atbildīgais par
izdevumu Pēteris Veģis ; atbildīgā par angļu valodas tulkojumu Zane
Zauberga ; kartes: Dāvis Kļaviņš ; priekšvārdu sarakstīja Aija Žīgure
; Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia.
- Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. - 230 lpp. : diagrammas,
kartes, tabulas ; 31 cm + [2] lp. kartes. - Terminu skaidrojumi:
214.-216. lpp. - Šajā tautas skaitīšanas datu krājumā publicēti
galīgie 2011. gada tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati par Latvijas
iedzīvotāju skaitu, dzimuma un vecuma sastāvu, iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti, tai skaitā nozarēm, kurās viņi strādā, un
nodarbošanos, izglītību, tautību, dzimšanas valsti, valstisko
piederību, iekšējo un ārējo migrāciju, valodu, kuru pārsvarā lieto
mājās, latviešu valodas paveida - latgaliešu valodas - lietojumu
ikdienā, mājsaimniecībām, ģimenēm, kā arī dati, kas raksturo
mājokļus. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Arvien tuvāk
faktiem un cilvēkiem!" -- uz vāka. . - "2015" -- uz vāka. . - 2011.
gada tautas skaitīšanas pamatveidlapas: 219.-224. lpp.
ISBN 9789984064826.
Latvija - Tautas skaitīšana, 2011.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES
6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615

615.8

MĀJTURĪBA
641.5

Fernstroma, Medlīna. Neēd to, ja lieto šo : slēptais risks, lietojot
zāles kopā ar pārtiku / Medlīna un Džons Fernstromi ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga :
Jānis Roze, 2016. - 191 lpp. - Bibliogr.: [181.] lpp. - Šī grāmata
paredzēta ikvienam, kurš īsu laiku vai gadiem ilgi lieto recepšu zāles
vai bezrecepšu medikamentus. Nonākot pacienta lomā, nereti
uzskatām, ka mūsu vienīgais pienākumsir lietot zāles saskaņā ar
ārsta norādījumiem. Taču jāpatur prātā, ka daudzi pārtikas produkti
var iespaidot ārstniecisko preparātu darbību - pastiprinot vai
pavājinot efektu. Pastāv iespēja, ka uztura izvēles dēļ saņemsiet
pārāk lielu vai pārāk mazu zāļu devu, to pat nenojaušot. Grāmatā
varēsiet sameklēt jums nozīmētās zāles un uzzināt, kādu pārtikas
produktu un uztura bagātinātāju lietošanu ieteicams pārtraukt vai
samazināt, lai nodrošinātu iespējami sefektīvāku zāļu iedarbību. Tā
būs sevišķi vērtīgs ieguvums cilvēkiem, kuri vienlaikus lieto vairākus
nekā vienu medikamentu. Viegli uztveramā formā gūsiet uzziņas par
dažādām zālēm, ieskaitot pamatinformāciju par zāļu darbību
organismā. - Oriģ. nos.: Don't eat this if you're taking that.
ISBN 9789984235912.
Zāles (farmakoloģija).
Ivuškāns, Artūrs, 1983-. Vingrinājumi muguras veselībai / Artūrs
Ivuškāns ; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte, ; redaktors Gints
Tenbergs ; fotogrāfijas: Jānis Knāķis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. Bibliogrāfija: 174. lpp. - Sporta zinātnes doktors, fizioterapeits A.
Ivuškāns grāmatā sniedz pamatinformāciju par muguru veidojošajām
struktūrām un fiziskās slodzes dozēšanu. Tajā dots plašs
vingrinājumu klāsts mugurkaula, muguras muskuļu, saišu un cīpslu
attīstīšanai un stiprināšanai. Vingrinājumi iedalīti atkarībā no grūtības
pakāpes jeb to izpildei nepieciešamā sagtavotības līmeņa.
ISBN 9789934058493.
Muguras sāpes - Alternatīvā ārstēšana. Ārstnieciskā vingrošana.
Prauliņa, Inga. Muižas zupas / Inga Prauliņa ; redaktore Solvita
Smiļģe ; fotogrāfs Gvido Kajons ; māksliniece Evija Stukle-Zuitiņa. [B.v. : b.i.], 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : fotogr. Teksts arī vecajā drukā. - Zupu nodaļa no 1796.gada
pavārgrāmatas: "Pavāru grāmata muižas pavāriem par mācību
visādus kungu ēdienus gārdi vārīt un sataisīt".
Saturs: Tāšu muiža ; Ērmaņu muiža ; Oleru muiža ; Arendoles
muiža ; Depkina muiža.
ISBN 9789934148224 : cietos vākos.
Pavārgrāmatas. Zupas.
Oleru muiža.

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJA
Panākumi dzīvē un biznesā : Latvijas uzņēmēju un vadītāju
658

vērtīgākie padomi / apkopojis Kārlis Ozols ; redaktors Jānis Oga ;
dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, ©2016. - 254, [1] lpp. ;
22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata lasītājam atklāj
mūsu valsts uzņēmēju un vadītāju spilgtās personības un vienlaikus
sniedz iespēju saņemt viņu padomus - kodolīgas un vērtīgas
veiksmes atslēgas, kas kalpojušas par pamatu ceļā uz panākumiem.
Grāmatā iekļauti 100 vērtīgi padomi, kas kalpos gan iedvesmai un
atbalstam, gan arī kā informācijas un zināšanu avots.
ISBN 9789934121364.
Panākumi - Latvija. Panākumi uzņēmējdarbībā - Latvija.
Uzņēmēji - Latvija. Uzņēmējdarbība - Latvija.

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA
Auzāns, Vilnis, 1960-.
663

Sirds pareizajā pusē. Aldaris Kārlis Zālītis /
Vilnis Auzāns ; literārā redaktore Daina Ziemele ; noformējums,
makets Gunārs Rutkis. - [Bauska] : SIA "Bauskas Alus", 2016 (SIA
"Alma Plus"). - 155, [1] lpp. : fotogr., portr. - Svešiniekiem Bauskas
vārds asociējas ar ''Bauskas alu'' un Bauskas pili. Savukārt
baušķeniekiem jēdzienam ''Bauskas alus'' līdzvērtīgs ir meistara

Kārļa Zālīša vārds. Kārlis Zālītis ir vidzemnieks, un Zemgalē pa īstam
nogruntējies pirms trīsdesmit septiņiem gadiem. Kādi dzīves ceļi
staigāti pirms tam, par to vēstī šī grāmata.
ISBN 9789934148897.
Alus. Alus darītavas.
Mazsalaca (Mazsalacas novads, Latvija). Bauska (Bauskas
novads, Latvija).

APKURE BŪVĒS
697

Rubīna, Maija, 1933-. Siltumapgādes optimizācija : problēmas un
risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās / Maija Rubīna,
Aivars Cers ; recenzenti: Gaidis Klāvs, Sigurds Jaundālders ;
priekšvārdu sarakstīja Āris Žīgurs. - Rīga : J.L.V., 2016. - 205, [1]
lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, porteti, shēmas, tabulas ; 25
cm. - Bibliogrāfija: 191.-[196.] lpp. - Grāmatā aplūkotas
siltumapgādes optimizācijas promblēmas un risinājumi pašvaldību
administratīvajās teritorijās. Grāmata adresēta plašam interesentu
lokam, koledžu un augstskolu studentiem, zinātniekiem,
likumdevējiem un pašvaldību deputātiem, valsts un pašvaldību
pārvaldes struktūru darbiniekiem. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi arī angļu un krievu valodā. - Par autoriem: [2.] lpp.
ISBN 9789934119446.
Apkure - Latvija. Centralizētā siltumapgāde - Latvija.
Centralizētā siltumapgāde - Latvija - Ekonomiskie aspekti.
Alternatīvie enerģijas avoti - Latvija.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLAS PIELIETOŠANA
Burti. Zīmes. Vide : burtveidolu kultūras vērojumi Latvijā / [projekta
7.05

autors, dizains: Gatis Vanags ; redaktore Ieva Rozenberga ; tulkotāja
Līga Beļicka]. - [Rīga : Gatis Vanags], 2015 (Dardedze hologrāfija). 252 lpp. : il. ; 20 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934147128.
Burtu raksts - Latvija - Albumi. Zīmes un izkārtnes - Latvija Albumi. Arhitektūras uzraksti - Latvija - Albumi.

GLEZNIECĪBA
75(474.3)(092)

MŪZIKA
784(474.3)

BALETA TEĀTRI
792.8(474.3)

Auziņa, Daina. Līvija Endzelīna / Daina Auziņa ; māksliniece Anta
Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā
Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Valts Kleins, Kārlis
Kreicbergs, Jānis Pipars, Matvejs (Matīss) Tamaļūns. - Rīga :
Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 124, [3] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [125.]
lpp. - L. Endzelīna (1927-2008) ir viena no zināmākajām un tajā
pašā laikā noslēpumainākajām, netveramākajām personībām 20.
gadsimta Latvijas mākslā. Viņas klusās dabas piesaista ar nacionālu
vai metafiziski sirreālu tēlainību, kas izklāstīta šķietami saprotamā,
realitāti imitējošā vizuālajā valodā. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā.
ISBN 9789934512858.
Gleznotājas - Latvija. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Klusā daba,
latviešu - 20 gs.
Rūjiena (Rūjienas novads, Latvija).
Purvs, Arvīds, 1926-. Pa skanošu vasaru : [diriģents un
komponists Arvīds Purvs - jubilārs] / Arvīds Purvs ; red. un iev. Ak,
laimīgais Purvs!, 7.-8.lpp., aut. Inga Jēruma ; iev. "Lietaskoks"
latviešu mūzikā, 9.-11.lpp., aut. Tālivaldis Ķeniņš ; māksl. Irēna Lūse
; foto: Andris Eglītis. - Rīga : Musica Baltica, 2000 (N.I.M.S.). - 319
lpp., 49 lpp. krās. il., il. ; 23 cm. - Personu rād.: 284.-315.lpp.
ISBN 9984588254 (ies.) : 1000 eks.
Diriģenti. Komponisti.
Zvaigžņu lietus : Starptautiskā Baltijas baleta festivāla 20 gadi / ideja:
Lita Beiris ; teksts un sakārtojums: Gundega Saulīte ; mākslinieks Aldis
Aleks ; redaktore Silvija Līce. - Rīga : Vesta-LK, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 112 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Laika grāmata). - Ietver
bibliogrāfiju. - Šī grāmata veltīta ļoti nozīmīgam notikumam Latvijas
kultūras dzīvē - Starptautiskajam Baltijas baleta festivālam, kurš ik
pavasari norisinās jau vairāk nekā divdesmit gadus. Grāmata atsauks
atmiņā to faktu un emociju bagātību, kas piedzīvota un noglabāta katra

skatītāja, dejas mākslas cienītāja pieredzē. Divdesmitais festivāls notika
2015. gadā. Tas ir lidojums pāri gadiem, deja kopā ar brīnišķīgiem
solistiem un savdabīgām grupām, tā ir dzīve festivāla gadu lokos. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
ISBN 9789934511202.
Deju festivāli - Latvija - Vēsture - Albumi - Rīga. Baletdejotāji Albumi. Baletdejotājas - Albumi.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811

811.174’374=111

Bordona, Frīda. Itāļu valoda pēdējā brīdī : valodas kurss
nevaļīgiem cilvēkiem / Frīda Bordona, Džuzepe Sičiljāno ; tulkojusi
Aira Zvirgzdiņa ; redaktore Inese Miesniece. - 3. izdevums. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2013 (a/s "Poligrāfists"). - 150 lpp. : il. ; 19 cm. Oriģ. nos.: Italienisch in letzter minuten. - Teksts latviešu, itāļu val.
ISBN 9984364003. . - ISBN 9789984364001.
Itāliešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.
Veisbergs, Andrejs, 1960-. Jaunā latviešu-angļu vārdnīca : [The
new Latvian-English dictionary] : aptuveni 66 000 šķirkļu / Andrejs
Veisbergs ; mākslinieks Eduards Groševs ; redaktore Diāna
Romanoviča. - 3. papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 1034 lpp. ; 21 cm. - Līdz šim
plašākajā un apjomīgākajā latviešu-angļu vārdnīcā apkopoti gan
vienkārši, sarunvalodā lietojami vārdi un izteicieni, gan frazeoloģiski
izteicieni (idiomas, parunas un sakāmvārdi). Šķirkļos bez
pamatnozīmēm sniegti arī angļu valodā izplatītākie sinonīmi un
biežāk lietotie vārdu savienojumi, aptverti dažādi latviešu un angļu
valodas slāņi. Jaunākajā izdevumā ietverta arī leksika, kas kļuvusi
aktuāla pēdējos gados. Papildināts dažādu sfēru un nozaru terminu
krājums, tajā skaitā Eiropas Savienības dokumentos lietotie termini.
Vārdnīca ir veidota atbilstoši mūsdienu valodas prasībām, ņemot vērā
angļu valodas pieaugošo lomu un latviešu valodas attīstības
tendences. Vārdnīcā ietvertie vārdi atbilst mūsdienu pareizrakstības
principiem. - Teksts latviešu un angļu valodā. - "Mūsdienīgs, jauns,
papildināts izdevums"--titullapā.
ISBN 9789934034206.
Latviešu valoda - Angļu valoda - Vārdnīcas.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908

BALTIJAS VĒSTURE
94(474)

LATVIJAS VĒSTURE
94(474.3)”1918/1940

Sproģis, Andris, 1940-. Rīgas noslēpumi : likteņi, laiks, liecības
pagalmu un ielu azotē / Andris Sproģis ; vāka foto Zanda Sproģe. Rīga : A.A. (Arto), 2016. - 327 lpp. : il., fotogr. - Izmantotas
fotogrāfijas un materiāli no A. Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja,
Okupācijas muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja, kā arī no
autora personīgā arhīva.
ISBN 9789934848995.
Rīga (Latvija).
Linde, Māris. Baltu senatne / Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata,
2016. - 191 lpp. ; 21 cm. - (Citādā vēsture). (Bibliotheca Lindana ;
20). - Bibliogrāfija: 188.-191. lpp. - M. Lindes grāmata ir mēģinājums
kaut cik apkopot un iepazīstināt lasītājus ar baltu dieviem un
mītiskajiem personāžiem, taču galvenais uzdevums ir rosināt lasītājus
pievērsties mūsu kultūrai un vēsturei, kas gaida savus pētniekus.
I.
Saturs : Aizvēsture. Baltu senatne. Balti Dienvidurālu telpā un
dienvidaustrumos. Baltu ziemeļrietumu puses sakari. Par zviedru
kuningu valdījumiem Austrvegā. Baltijas baltu dienvidu sakari.
Dzintara ceļš. Aizvēsturiskie latīņu un baltu valodnieciskie sakari.
Teodoriķa pateicības vēstule. Bihovca hronika. Baltu valodu sakari ar
Balkānu tautu valodām. Šķietamie slāvismi. Baltu rietumu telpa.
Baltu rietumu robeža. Baltu austrumu telpa. Senās baltu valstis. Baltu
nozīme Krievijas vēsturē. Baltu valodas un sanskrits. Prūsija. Galindi.
Galindu-vestgotu valsts pirmie baltu dzimtas karaļi. Baltu dzimtas
pamatkoks. Baltu Septimānijas zars. Sudāvi jeb jātvingi.
ISBN 9789934552069.
Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.
Vācbaltieši Latvijā (1918-1941) : vēstures avotu krājums / sastādījis,
tulkojis un komentējis Inesis Feldmanis ; zinātniskais redaktors
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Antonijs Zunda ; kopsavilkumu angliski tulkojis Jānis Taurēns. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Latgales druka). - 248 lpp. :
karte ; 20 cm. - (Vēstures avoti augstskolai ; 8. sēj.). - Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 243.-247. lpp. - Vācbaltiešu
vēsture ir neatņemama un ļoti nozīmīga Latvijas vēstures sastāvdaļa.
Dokumentu un materiālu krājumā apkopoti daudzi būtiski un
interesanti avoti, kuri raksturo vācbaltiešu vēstures nozīmīgākās
lappuses starpkaru periodā un Otrā pasaules kara sākuma posmā.
Dažādās laikmeta liecības dod iespēju uzskatāmi un daudzās
izpausmes formās atsegt vācbaltiešu faktora lomu un nozīmi Latvijas
un Vācijas attiecībās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā.
ISBN 9789934181511.
Vācbaltieši - Latvija - Vēsture - 20 gs - Avoti - Mācību līdzekļi
augstskolām.
Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1941 - Avoti - Mācību
līdzekļi augstskolām.
Vēsture : Latvijas Universitātes Žurnāls = History: Journal of the
University of Latvia / galvenais redaktors Jānis Taurēns ; redkolēģija:
Valdis Blūzma, Inesis Feldmanis, Ēriks Jēkabsons, Valda Kļava, Ivars
Lācis, Egils Levits, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs Zunda ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; angļu valodas tekstu redaktore Anda
Damberga ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga :
Latvijas Universitāte, 2016 (Rēzekne : SiA "Latgales druka"). - 195
lpp. ; 24 cm. + il. - Iepriekšējais nosaukums: Latvijas Vēsture. Kopsavilkumi angļu valodā.
1(96).
Saturs : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2015. gada 4. decembra
konferences "Valstiskuma tapšana Baltijas reģionā (1917-1922)"
referāti = Reports delivered in conference organised by Commission
of Historians of Latvia "Formation of Statehoods in the Baltic Region
(1917-1922)", Riga, December 4, 2015 : Latviešu pagaidu nacionālās
padomes loma Latvijas valstiskuma tapšanā (1917-1918) = Role of
the Latvian Provisional National Council in Origins of Latvia's
statehood (1917-1918) / Inesis Feldmanis. Latviešu politisko partiju
veidošanās un loma Latvijas valsts tapšanā un sākuma gados (1971922) = Formation of Latvian Political Parties and Their Role in
Origins of Latvia's Statehood and its Initial Period (1917-1922) / Uldis
Krēsliņš. RAKSTI Darba Centrāles darbība 1939.-1940. gadā =
Functioning of the Central Labour Office, 1939-1940 / Aivars Stranga.
Holokausta sociālā atmiņa Latvijas PSR, 1944-1948 = Social Memory
of the Holocaust in the Latvian SSR, 1944-1948 / Didzis Bērziņš.
Valsts drošības komitejas aģentu kartotēkas publiskošanas
mēģinājumi 8. Saeimas periodā (2004-2006) = The Attempts of
Declassification of Latvian SSR KGB Agent Cards during the 8th
Saeima (2004-2006) / Jānis Taurēns. Muižu kultūras vērtību
aizsardzība Valmieras apriņķī 1919. un 1920. gadā = Protection of
the Cultural Heritage of Valmiera District Manor Houses in 1919 and
1920 / Kristīne Zaļuma. Latvijas mūzikas dzīves atspoguļojums Emīla
Dārziņa rakstos (1901-1910) = Depiction of the Latvian Music Life in
the Writings of Emīls Dārziņš (1901-1910) / Alise Ozola. Maltītes
sociālās un politiskās funkcijas Senās Grieķijas sabiedrībā = Social
and Political Functions of Meals in the Society of Ancient Greece /
Harijs Tumans. Dienvidslāvijas diktatora Josipa Broza Tito "Maskavas
posms"(1935-1940) - sadarbības problēma ar Kominterni un NKVD:
ieskats historiogrāfijā = Yugoslav Dictator Josip Broz-Tito's "Moscow
Period"(1935-1940) - Problem in Collaboration with Comintern and
People's Commissariat for Internal Affairs: An Insight into
Historiography / Edvards Seliška. Afrocentrisma fenomens ASV: ideju
kontinuitāte mūsdienās un definēšanas problemātika = Phenomenon
of Afrocentrism in USA: Continuity of Ideas Today and Problems of
Definition / Roberts Saulītis. Krievijas Federācijas prezidenta
Vladimira Putina "pazušana" 2015.gada martā = "Disappearance" of
the President of Russian Federation Vladimir Putin in March 2015 /
Toms Zariņš. VĒSTURES AVOTS Stāvoklis Rīgā 1919.gada jūnijā:
Lielbritānijas pulkvežleitnanta Harolda Aleksandera ziņojums =
Situation in Riga in June 1919: Report by Lieutenant-Colonel Harold
Alexander, British Military Mission / Ēriks Jēkabsons. INFORMĀCIJA
Pārvarot kolektīvās atmiņas zuduma plīvuru: atskats starptautiskajā
zinātniskajā konferencē "Totalitārisma sabiedrības kontrole un
represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija" 2015. gada
decembrī = Overcoming a Shroud of the Collective Memory Loss:
International Conference "Control and Repressions of Totalitarian
Society: Research of the Documents and Its Methodology", December

2015, in Retrospect / Kristīne Jarinovska.
ISSN 2500-9621.
Pasaules vēsture - Periodiskie izdevumi. Holokausts, ebreju
(1939-1945).
Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi. Latvija - Vēsture Cīņas par Latvijas neatkarību, 1918-1920. Grieķija - Vēsture.
Dienvidslāvija - Vēsture. Amerikas Savienotās Valstis - Vēsture.
Valmieras apriņķis (Latvija) - Muižas.
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Mīlas elpa : dzeja / Jānis Anmanis, Arnolds
Auziņš ; mākslinieks Jānis Anmanis. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016. 120, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. - Jāņa Anmaņa un
Arnolda Auziņa dzejas grāmata "Mīlas elpa" ar brīnišķīgām
mākslinieka J.Anmaņa karikatūrām liek paskatīties uz mīlas priekiem
ar smaidu. Grāmatiņā ir gan ļoti liriskas, gan nerātni-nerātnas dzejas
rindas, kas atsauc atmiņā Krišjāņa Barona nerātnās dainas. Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934854422.
Humoristiskā dzeja, latviešu.
Bankovskis, Pauls, 1973-. Trakie veči : [stāsti] / Pauls Bankovskis
; literārā konsultante redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis
Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp. ; 22 cm. - P.
Bankovskis stāstos atklāj citu realitāti, kuru visi jau zina. Tā ir
diezgan baisa un interesanta.
Saturs: Atgriežoties pie galvaskausa jautājuma. Olimpiskajam
sportam veltīts mūžs ; Lielveikalu jaunavas ; Mēness neredzamā puse
; Nakts kontrole ; Manas dziedinošās spējas ; Mēs nākam. Kā
dzīvsudrabs ; Vispasaules modelētāju biedrība ; Koka dievi ;
Nomiedzī ; Mīļotajai nepatīk ; Supervarons ; Un tad uznāk melnie ;
Depresija ; Eksistences pierādījumi ; Ir jāspridzina ; Es aizeju mežā.
ISBN 9789934546150.
Stāsti, latviešu.
Belševica, Vizma, 1931-2005. Bille : romānu triloģija / Vizma
Belševica ; dizains: Māris Garjānis ; 4. vāka foto: Lauris Oga. - Rīga :
Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - V.
Belševicas (1931-2005) triloģija iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un
LTV raidījuma "Lielā lasīšana" veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu
sarakstā, tulkota zviedru un krievu valodā. V. Belševicas grāmata ir
stāstīta un veltīta mazbērniem. Autore stāsta par savu bērnību
pirmskara Latvijā, par meiteni, kuras neparasti vērīgajam skatienam
un jūtīgajai sirdij pieaugušo pasaule bieži liekas neizprotama un
sāpīgi mulsinoša. - "Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille" ir romānu
triloģijas "Bille" pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma 1992. gadā grāmata
nāk klajā ceturto reizi autores 85. jubilejas gadā"--Vāka 4. lpp.
1. Bille.
ISBN 9789934121401.
Latviešu romāni.
Belševica, Vizma, 1931-2005. Nepazītā mīlestība un citi stāsti /
Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis
Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 187, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 1). - V. Belševicas
(1931-2005) arhīva burtnīcas apkopo nepublicētos vai tikai periodikā
publicētos darbus. Sērijas pirmajā burtnīcā iekļauta 50. un 60. gados
sarakstītā proza. Grāmata nāk klajā rakstnieces 85. jubilejas gadā.
Saturs: Meistars Īlis ; Lepnums ; Zirneklis ; Viņa balss ;
Ziemeļu mēnesnīca ; Nepazītā mīlestība.
ISBN 9789934121395.
Stāsti, latviešu.
Dimante, Inguna, 1961-. Pilnmēness nakts zieds : liktenīgs,
erotisks romāns / Inguna Dimante ; autores pēcvārds ; Nataļjas
Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Anitas JansonesZirnītes ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales
druka). - 232, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 6 (204). - Jauna bioloģe
Lilija pētniecības nolūkos nonāk vecā muižā, kur kļūst par liecinieci
spokainiem notikumiem. Viņa atrod mītisku ziedu, kura cena ir
pasakaina, un sastop vīrieti, kurš ir vistiešākajā veidā saistīts ar senu,
baisu leģendu. Pirmā nakts un mīlestība, bet mīļotajam ir pagātne.
Vai viņš ir gatavs jaunai mīlestībai? Kas Lilijai izrādīsies svarīgāks -
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nauda vai mīlestība? Kas ir pati Lilija, ja viņai unikālā kārtā izdevies
šādu ziedu atrast? Mistiski notikumi senā muižas mājā savijumā ar
šodienu.
ISBN 9789934151583.
Latviešu romāni. Erotiskā literatūra, latviešu.
Eņģele, Ilze. Solo vijolei un termometram : romāns / Ilze Eņģele ;
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 349, [1] lpp. ; 21
cm. - I. Eņģeles romāns ir Apgāda Zvaigzne ABC literārā konkursa
"Nacionālais bestsellers" I kārtas laureāts. Romāns ir asprātīgs un
patiks visām sievietēm, kuras par sevi var teikt "es bieži uztraucos
par daudz" un visiem vīriešiem, kuri labprāt mēģinātu izprast
noslēpumaino būtni - sievieti.
ISBN 9789934058103.
Latviešu romāni.
Ingrems, Ričards, 1981-. Bīstamā patiesība : detektīvromāns /
Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 380, [1] lpp. ;
20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - R. Ingrems jau vairākus
gadus dzīvo Krētas salā Vidusjūrā. Rakstīšana ir autora vaļasprieks,
aizraušanās un arī veids, kā uz laiku aizmirst par ikdienu. Romāns
dāvās šādu iespēju arī lasītājam. - "Nejaušības, likumsakarības,
spriedze, ideāli"--Uz vāka.
ISBN 9789934060557.
Detektīvromāni, latviešu.
Judina, Dace. Trīs klikšķi līdz laimei : [detektīvromāns] / Dace
Judina ; Artura Nīmaņa dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 473, [1] lpp. : kartes ;
21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 6. grāmata). - D.
Judinas romānā slavenās modes dizaineres Montas Merkmanes mājā
un studijā notiek vairākas ielaušanās, kāds viņu izseko, apdraudot
mākslinieces dzīvību. Mierīgas vakara pastaigas laikā tiek nolaupīta
supermodele Jana Vilde. Annai Elizabetei un viņas draugiem nākas
izmeklēt lietas, kas tieši skar viņus pašus. - "Izmeklē Anna Elizabete.
Sestā grāmata"--Grāmatas beigās iespiedziņās.
ISBN 9789934061707.
Detektīvromāni, latviešu.
Kļavis, Aivars, 1953-. Likvidētie autobusi : [romāns] / Aivars
Kļavis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. ; 21
cm. - 2014. gadā no Latvijas kartes pazuduši 118 ciemi. Bet pēdējā
desmitgadē turpat 500. Daudzās no šīm vietām jau sen neviens vairs
nedzīvo. "Likvidētie autobusi" ir vēstījums par vienu no tādiem
ciemiem šīs desmitgades sākumā. Tā ir autora iztēles radīta, nevis
kāda konkrēta vieta. Konkrēta ir realitāte, ar kuru saskaras romāna
varoņi. Viņu savstarpējās attiecības, kaislības, traģēdijas, cerības un
bezcerība. Tas ir vēstījums par šodienas septiņdesmit un
sešdesmitgadniekiem, kuriem nācās dzīvot divos pilnīgi atšķirīgos
laikmetos un kuriem bija būtiska loma valsts neatkarības atgūšanā.
Kā viņi jūtas pašlaik šajos no kartes pazudušajos ciemos ar bērniem
un mazbērniem Vācijā, Īrijā un Lielbritānijā ...
ISBN 9789934059988.
Latviešu romāni.
Knaģis, Ilmārs, 1926-. Ne mēs tos laikus izdomājām / Ilmārs
Knaģis ; vāka foto Dzintra Geka ; autora priekšvārds. - Rīga : Fonds
Sibīrijas bērni, 2016 (Talsu tipogrāfija). - 288 lpp. : foto. - Šī grāmata
ir it kā papildinājums pirms 15 gadiem izdotajai atmiņu grāmatai ''Bij
tādi laiki''. Tolaik rakstot daudz bija palicis ''aiz kadra''. Es tikai centos
ātrāk dot informāciju par vienas mūsu tautas daļas piedzīvojumiem
20.gs. Rakstot tagad, es saskāros ar dilemmu - ko rakstīt par Sibīriju,
par Ziemeļiem neatkārtojoties? Es jau daudz par to biju rakstījis. Un
par šodienu? Vai mums no šīs pasaules aiziet ar domām par
mošejām, mullām un citu ko tamlīdzīgu, kas nozīmē Latvijas galu? -tā raksta autors.
ISBN 9789934821943.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Deportācijas.
Lediņš, Hardijs, 1955-2004. Ūdenslīdējs / Hardijs Lediņš, Juris
Boiko ; mākslinieks Edmunds Jansons ; [sastādītāja un redaktore
Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne]. - [Rīga] : Liels un mazs, 2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 30 lpp. : ilustrācijas ; 15 x 19 cm. - Grāmatā
ievietotie dzejoļi tapa muzikālajam projektam NSRD - "Nebijušu
sajūtu restaurēšanas darbnīca" -, kuru bija nodibinājuši divi draugi:
Hardijs Lediņš (1955-2004) un Juris Boiko (1954-2002). Sacerēšanā
piedalījās arī Jura meita Līna, kas toreiz bija vēl maza.

821.174-3

821.174-1

ISBN 9789934533532.
Latviešu dzeja.
Nemiera, Linda. Sofijas noslēpums : kriptoromāns / Linda Nemiera
; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21
cm. - Veronika, diplomēta vēsturniece un gide, dodas tikties ar
bērnības draudzeni un studiju biedreni Marutu, bet, paļaujoties mirkļa
impulsam, nonāk sava mūža lielākajā piedzīvojumā... - Apgāda
Zvaigzne ABC romānu konkursa ''Nacionālais bestsellers'' 2. kārtas
laureāts. - Iekšvāku noformējumā izmantotas autores fotogrāfijas.
Saturs: Komēta nāk!. Svētās Sofijas atklāsmes. Melnās jūras
skaistule. Baltā tuksneša saule. Sprīdītes atgriešanās. Vārds smiltīs.
ISBN 9789934060731.
Latviešu romāni. Kriptoromāns.
Tomsone, Irina, 1936-. Tango krokšos : dzeja / Irina Tomsone ;
redaktore Gundega Vētra ; Niklāva Tomsona zīmējumi ; 1. vāka
zīmējuma autore Ingrīda Suharevska ; vāku noformējumā izmantotas
Annas Margrietas Legzdiņas fotogrāfijas. - Rīga : Alis, ©2016
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 87 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Kad
cilvēka dzīve mērāma pulkākos gadu desmitos, atmiņas, pārdomas,
atziņas virknējas gan prozā, gan pantos. Aktrises Irinas Tomsones
vaļsirdīgi apcerīgajai grāmatai "Mēness dūriens" (2014) nu
pievienojas smeldzīgas un arī draiskas dzejas apkopojums.
ISBN 9789934504198.
Latviešu dzeja.
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Benets, Roberts Džekosons.
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Kāpņu pilsēta : [triloģijas pirmā daļa]
/ Roberts Džeksons Benets ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ;
redaktore Maija Džeriņa ; mākslinieks Reinis Liepa. - Rīga :
Prometejs, 2016. - 469 lpp. - Slepkavības izmeklētājiem Bulikovā ir
jābūt piesardzīgiem, jo šeit mainīga ir visa pasaule. Kad tās bijusī
kolonija Saipūra sacēlās un nogalināja Bulikovas dievus, dažādie
realitātes slāņi te saplūda kopā; tagad pilsētas kāpnes ved tukšumā,
sānieliņas ir kļuvušas par neredzamiem vārtiem uz pagātni, bet
noziedznieki izzūd tukšā gaisā. Šajā salauztajā pilsētā ierodas Šara
Tivani. Oficiāli pelēcīgā trīsdesmitgadniece ir zema ranga diplomāte,
kuru atsūtījuši saipūri - Bulikovas jaunie saimnieki un apspiedēji.
Neoficiāli viņa ir viena no pasaules prasmīgākajām spiedzēm, kurai
uzdots notvert slepkavu. Taču darba gaitā viņa sāk apjaust, ka šajā
briesmīgajā zemē valdījušo dievu vārdi turpina atbalsoties - un
Bulikovas nežēlīgās kundzības laiks draud atgriezties. Atmosfērisks un
intriģējošs romāns par mirušiem dieviem, apslēptu vēsturi un
noslēpumainu, mainīgu pilsētu, kura autors, Roberts Džeksons
Benets, ir viens no atzītākajiem jaunajiem amerikāņu fantastikas
rakstniekiem. - Oriģ. nos.: City of Stairs.
ISBN 9789934553011.
Amerikāņu romāni - Fantastika.
Formena, Geila. Ja es palieku : stāsts / Geila Formena ; no angļu
valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 204, [4] lpp. Miai ir viss: septiņpadsmit gadu laimīgas pagātnes, mīloša ģimene,
lielisks draugs, kurš viņu dievina, vislabākā sirdsdraudzene un spoža
nākotne. Taču meitene sastopas ar, viņasprāt, pašām grūtākajām
izvēlēm. Vai palikt uzticīgai savai pirmajai mīlestībai - klasiskajai
mūzikai un instrumentam, kurš ir kļuvis par neatņemamu Mias dzīves
daļu? Ja arī tāpēc būtu jāzaudē puisis un jāšķiras no ģimenes un
draugiem?. - Oriģ. nos.: If I Stay.
ISBN 9789934061011.
Jaunatnes proza, amerikāņu.
Gideona, Melānija. Mans slepenais pielūdzējs : romāns / Melānija
Gideona ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Kāposta. - Rīga : Kontinents, ©2016
(PNB Print). - 459, [2] lpp. ; 21 cm. - Tuvojoties nozīmīgai dzimšanas
dienai, Alise Bakla slīgst arvien lielākā grūtsirdībā. Jo apzinās - kaut
kas viņas dzīvē ir nogājis greizi. Bērni viņu neklausa, karjera nav
izdevusies, un vīrs kļuvis tikai par istabas biedru...Savu vientulību
viņa mēdz remdēt, pavadot laiku internetā - vietā, kur pulcējas
miljoniem līdzīgu cilvēku, izliekoties, ka viss ir vislabākajā kārtībā.
Gluži negaidītu pavērsienu raisa Alises sarakste ar vīrieti, kurš viņu
saprot no pusvārda... - Oriģ. nos.: Wife 22.
ISBN 9789984358291.
Amerikāņu romāni.
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Grīns, Džons. Katrīna pēc Katrīnas : romāns / Džons Grīns ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. ; 21 cm. Mīlestība, draudzība un miris Austroungārijas erchercogs - tas viss
kopā ved pie pārsteidzošiem un dziļdomīgiem secinājumiem atjautīgi
daudzslāņainā, uzjautrinošā romānā par cilvēka centieniem mainīties.
- 7.-9.kl. - Oriģ. nos.: An Abundance Of Katherines. - "New York
Times Bestselleru saraksta pirmās vietas ieguvēja - romāna "Mūsu
zvaigžņu vaina" - autors" -- Uz vāka.
ISBN 9789934055225.
Jaunatnes proza, amerikāņu.
Gripando, Džeimss. Gultā ar svešinieku : romāns / Džeimss
Gripando ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains
Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2016]. - 443 lpp. - (Pasaules
bestsellers). - Meistarīgi savīta psiholoģiska drāma labākajās trilleru
tradīcijās. - Oriģ. nos.: Lying with Strangers.
ISBN 9789984358314.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Amerikāņu romāni.
Hantere, Ērina. Klanu kaķi / Ērina Hantere ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 319, [1] lpp. - Jau paaudžu
paaudzēs mežā tepat līdzās cilvēkiem, viņu pilsētām, ciematiem un
automaģistrālēm mājo četru dažādu klanu brīvie kaķi. Viņi dzīvo,
vadoties pēc savu senču goda likumiem, taču Pērkona klanam draud
briesmas, un arī citu klanu kaķiem spīvi jācīnās par izdzīvošanu.
Tumšais Ēnas klans kļūst jo dienas, jo stiprāks, un noslēpumainā
nāvē mirst Pērkona klana karotāji. Šajos nemierīgajos laikos mežā
izrodas parasts mājas mincis, vārdā Rūsiņš... kuram ir visas izredzes
kļūt par visdrosmīgāko klanu kaķi, kāds jebkad redzēts. - 7.-9. kl. Oriģ. nos.: Warrior Cats: Into The Wild.
1. Brīvībā.
ISBN 9789934057939.
Kaķi - Literatūra jauniešiem. Jaunatnes proza, amerikāņu.
Kafka, Francs. Stāsti / Francs Kafka ; atbildīgā redaktore Jūlija
Dibovska ; tulkojums latviešu valodā: Aija Jakoviča, Silvija Brice ;
pēcvārdu sarakstīja Zanda Gūtmane ; vāka noformējumam izmantota
Edvarda Munka litogrāfija "Kliedziens" (1895). - Rīga : Jumava, 2016.
- 228, [3] lpp. ; 20 cm.
Saturs: [Atgriešanās mājās] ; [Klauvējiens pie lauku sētas
vārtiem] ; [Kaimiņš] ; [Tilts] ; [Kopība] ; Padoms ; [Poseidons] ;
[Stūrmanis] ; [Aizstāvji] ; Par likumiem ; [Pilsētas ģerbonis] ; [Lija] ;
Krustojums ; [Mūsu sinagogā] ; [Ikdienišķs notikums] ; Precēts pāris
; Lauku skolotājs ; Pārvērtība ; Vēstule tēvam.
ISBN 9789934119330.
Stāsti, vācu.
Kaspari, Sofija. Flamingu lagūna : romānu triloģijas otrā grāmata /
Sofija Kaspari; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; vāka dizaina
autore Ilze Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016 (LĢIA
tipogrāfija "Latvijas karte"). - 399, [1]. lpp. - Argentīna, 1876. gads.
Atraitnēs palikusī Annēlija Vīnande ar meitu Minu no Frankfurtes pie
Mainas ieceļojusi Argentīnā, lai otrreiz apprecētos. Taču laulība
sagādā rūgtu vilšanos. Četrpadsmit gadus vecajai Minai vienīgo
gaismas stariņu skarbajā ikdienā ienes tikšanās ar kaimiņu dēlu
Franku. Taču kādā dienā notiek briesmu lietas, un Frankam nekas cits
neatliek, kā bēgt prom... - Oriģ. nos.: Die Lagune der Flamingos. Triloģijā romāni: "Koraļļkoka zemē", "Flamingu lagūna" un
"Ūdenskrituma dziesma".
ISBN 9789934057052.
Vācu romāni. Ģimenes sāgas, vācu.
Argentīna.
Koberbēla, Lēne. Lakstīgalas nāve / Lēne Koberbēla & Agnete Frīsa
; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; [redaktore Anita
Poļakovska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 301, [2]
lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Ukrainietei Natašai
Dorošenko, kura aizturēta uz aizdomu pamata par līgavaiņa
slepkavību, izdodas aizbēgt no policijas uzraudzības. Tonakt viņas
bijušais līgavainis tiek atrasts miris automašīnā, uz vīrieša ķermeņa
redzamas spīdzināšanas pēdas. Šis nav pirmais gadījums, kad
varmācīgā nāvē miris jaunās sievietes partneris: pirms trim gadiem
Kijevā līdzīgi tika nogalināts arī viņas pirmais vīrs... - Oriģ. nos.:
Nattergalens død.
ISBN 9789934057793.
Detektīvromāni, dāņu.
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Krofta, Ketrina. Meitene bez pagātnes : romāns / Ketrina Krofta ;
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Artura Zariņa vāka
dizains. - Rīga : Kontinents, 2016 (PNB Print). - 391, [1] lpp. Ikvienam ir noslēpumi. Dažiem tie ir nāvējoši. Lija dzīvo nošķirtu
dzīvi. Viņa ir uzbūvējusi pati savu mazo pasaulīti, kurā patverties no
pagātnes notikumiem, kurus labprāt aizmirstu. Ilgojoties pēc
sabiedrības un draugiem, Lija iepazīstas ar Džūljenu. Tikko noticējusi,
ka arī viņa spēs dzīvot normālu dzīvi, Lija saņem nepārprotamu
draudu vēstuli, kurā tiek pieprasīta atriebība par sagrautu dzīvi.
Niansēti un psiholoģiski smalki izstrādāti tēli ievelk lasītāju baisā
piedzīvojumā un ar katru lappusi raisa arvien pieaugošu satraukumu.
Vairāku satriecošu romānu autore Ketrina Krofta ir uzlecošā zvaigzne
psiholoģiskā trillera žanrā. - Oriģ.: The girl wich no past. - Ievelkošs
psiholoģisks trilleris--uz vāka.
ISBN 9789984358284.
Angļu romāni. Psiholoģiskā proza, angļu.
Luhtanena, Sari. Nimfas. Astartes mezgls : erotiskais romāns / Sari
Luhtanena, Mīko Oikonens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ;
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 294 lpp. Erotisks romāns par pārdabiskām būtnēm - nimfām, kas dzīvo cilvēku
vidū. - Oriģ. nos.: Nymfit - Astarten Solmu.
ISBN 9789934118685.
Erotiskā literatūra. Somu romāni.
Maslovska, Dorota. Starp mums viss labi : luga / Dorota
Masłowska (Dorota Maslovska) ; no poļu valodas tulkojusi un
priekšvārdu sarakstījusi Zane Štāla ; redaktore un vāka ilustrācija:
Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 77, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Luga
''Starp mums viss labi'' piedāvā skaudru, ironisku un reizē savādā
kārtā arī iejūtīgu skatījumu uz triju paaudžu eksistences elementiem
20. un 21. gadsimta Polijā. - Oriģ. nos.: Między nami dobrze jest.
ISBN 9789934121432.
Poļu drāma. Drāma.
Matsins, Pāvs. Rīgas zilā gvarde / Pāvs Matsins ; no igauņu valodas
tulkojusi Maima Grīnberga ; [redaktore Ingmāra Balode ; dizains:
Zigmunds Lapsa]. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 149, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Sinine kaardivägi.
ISBN 9789934121357.
Igauņu romāni.
Rīga (Latvija) - Daiļliteratūra.
Moriartija, Laiena. Hipnotizētājas mīlas stāsts : romāns / Laiena
Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains
Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016. - 461 lpp. - Kad
hipnoterapeite Elena sāk tikties ar pievilcīgo mērnieku Patriku, dzīve
iegūst prieka un mīlestības apstiprinājumu, un noturīgu cerību, ka
viņai var klāties tikai labāk. Līdz mirklim, kad Elena uzzina par Patrika
bijušo. Vairāk nekā trīs gadu laikā Saskija ir izkopusi velnišķīgu
meistarību izsekošas mākslā. Ptrikam un Elenai par to nenojaušot,
viņi jau kopš iepazīšanās ir trijotne, kurā trešais liekais ir biedējoši
uzstājīga vajātāja...
ISBN 9789984358321.
Austrāliešu romāni.
Osvalds, Džeimss. Izmeklē inspektors Maklīns : [detektīvromāns] /
Džeims Osvalds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 365, [2] lpp. ; 23 cm. (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The book of souls.
2. Dvēseļu grāmata.
ISBN 9789934058134.
Detektīvromāni, skotu. Detektīvromāni, angļu.
Perija, Anna. Augšāmcelšanās iela : [detektīvromāns] / Anna Perija
; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; no angļu valodas tulkojusi Vija
Stabulniece ; mākslinieciskā noformējuma autore Natālija
Kugajevska. - Rīga : J.L.V., 2016. - 319, [1] lpp. - (Angļu karalienes
mīļākais detektīvs). - Londonas ielas un laukumi piedzīvojuši gana
daudz. Bet miroņu atdzīvošanās?! Ko tādu nespēj atcerēties pat
inspektors Tomass Pits, kad viņam paziņo, ka kādu vakaru
respektabls pāris ir netīšām izsaucis divriču, kuru vada mironis...
turklāt divas nedēļas vecs, jau kādu laiku pagulējis kapā
Augšāmcelšanās ielas kapsētā!. - Oriģ. nos.: Resurrection Row.
ISBN 9789934118302.
Detektīvromāni, angļu.
Simses, Mērija. Melleņu vasara : romāns / Mērija Simses ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga :
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Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 335 lpp. ; 23 cm. Manhetenas augstāko aprindu juriste Elena Brenforda dodas izpildīt
savas vecmāmiņas pēdējo vēlēšanos – atrast viņas jaunības gadu
mīlestību un nodot viņam vecmāmiņas pēdējo rakstīto vēstuli. Bīkona
Menas štatā, kuru apdzīvo diezgan ekscentriski ļaudis un kuras laukos
zaļo melleņu mētras, galīgi nav vieta, kurp Elena vēlas doties savu
kāzu priekšvakarā, tomēr viņa cer, ka divdesmit četru stundu laikā
spēs tikt ar visu galā. Tā, visticamāk, arī notiktu, ja vien viņa nejauši
neiekristu Bīkonas līča stindzinošajā ūdenī... un viņu neizglābtu
izskatīgais Rojs Kamings. Kā izrādās, tieši viņš var arī palīdzēt Elenai
paveikt iecerēto. Pamazām, iepazīstot Bīkonu un uzzinot vecmāmiņas
glabātos noslēpumus, kļūst skaidrs, ka ar īsu viesošanos pilsētā
nepietiks... - Oriģ. nos.: The Irresistible Blueberry Bakeshop and
Cafe.
ISBN 9789934055157.
Amerikāņu romāni.
Teilore, Katrīna. Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB Print). - 255, [1] lpp. ; 23 cm. Oriģ. nos.: Die Entscheidung. - "Katrīna Teilore. Daringemhola:
Mantojums; Lēmums; Atgriešanās"--[1.] lpp. . - "Daringemholas
triloģijas otrā grāmata"--Vāka 4. lpp.
2. Lēmums.
ISBN 9789934059407.
Vācu romāni.
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).). - 592 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.:
After. - "Wattpad sensācija imaginator1D"--Uz vāka.
1. grām. Pēc mūsu tikšanās.
ISBN 9789934060823.
Amerikāņu romāni
Velbeks, Mišels. Pakļaušanās : romāns / Mišels Velbeks ; no franču
valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [1] lpp. Smalks romāns, kas bez aplinkiem parāda vientulīga personāža posta
ainu, viņa blāvo dzīvi, kur baudu lielākoties sniedz vien alkohols un
sekss. Romāna spēks slēpjas ironijā un cinismā, kas ne mirkli neļauj
tam kļūt didaktiskam. Viens no rakstnieka nopelniem ir spēja
aizraujoši un raiti runāt par Francijas politikas un ikdienas dzīves
spilgtākajām lappusēm. - Oriģ. nos.: Soumission.
ISBN 9789984235936.
Detektīvromāni, franču.
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Авиатор : роман / Евгений Водолазкин. Москва : Астрель, 2016. - 410, [6] с. - (Новая русская классика). Герой романа - человек в состоянии tabula rasa: очнувшись
однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про
себя ровным счетом ничего - ни своего имени, ни кто он такой, ни
где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он
начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные
и хаотичные - Петербург начала ХХ века, дачное детство в
Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917го, влюбленность в авиацию, Соловки...
ISBN 9785170966554.
Krievu romāni.
Войнович, Владимир(Владимир Николаевич), 1932. Малиновый пеликан : роман / Владимир Войнович. - Москва :
Издательство Э, 2016. - 352 с. - (Классическая проза Владимира
Войновича).
ISBN 9785699883219.
Humoristiskā proza, krievu. Krievu romāni.
Куприн, Александр. Яма : роман / А. И. Куприн. - СанктПетербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2016. - 384 с. - (Мировая
классика). - Книга о жизни проституток вызвала скорее
осуждение, чем сочувствие или понимание. Куприн сумел создать
книгу, действительно потрясающую своей правдивостью, и
посвятил ее матерям и юношеству. - 16+.
ISBN 9785389113527.
Krievu romāni.
Литвиновы, Анна и Сергей. Над пропостью жизнь ярче : роман
/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : "Э", 2016. - 320 с. (Знаменитый тандем российского детектива). - Сделай татуировку
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- и твоя жизнь изменится! - обещал рекламный плакат. Саша,
обычная девушка-студентка, которой не хватало приключений,
поверила и зашла в салон. И действительно - после того, как она
стала обладательницей прекрасного тюльпана на плече, ее жизнь
изменилась, - случайный знакомый оказался американским
профессором и предложил поехать учиться в Америку. Саша
чудом прошла жесткий отбор и получила грант... Все было хорошо
- помогла тату!. - 16+.
ISBN 9785699876037.
Krievu romāni.
Муравьева, Ирина. Шестая повесть И.П. Белкина : повести /
Ирина Муравьева. - Москва : "Э", 2015. - 320 с. - (Любовь к
жизни. Проза И. Муравьевой). - Блестящая стилизация, она
открывает перед нами характер Ивана Петровича Белкина,
историю его драматической любви и краткой, но полной поэзии
жизни. В книгу вошли и другие сочинения И. Муравьевой, в
основе которых - образ классической литературы и мифологии. 16+.
ISBN 9785699875962.
Krievu proza.
Платова, Виктория. Два билета в никогда : роман / Виктория
Платова ; художник Андрей Ферез. - Москва : АСТ, 2016. - 384 c. (Остросюжетная проза Виктории Платовой). - Богатый загородный
дом - лучшее место, чтобы переждать метель и непогоду. Так
думает следователь Борис Вересень, волею судеб оказавшийся в
родовом гнезде семействаНовиковых. Но за внешним
благополучием и респектабельностью скрывается множество
тайн...
ISBN 9785170940073.
Krievu romāni.

