
TEABEKIRJANDUS APRILL 2021 

Autor     Pealkiri     Liik 

Harford, Tim    50 leiutist, mis vormisid tänapäeva  001 / filosoofia 

majandust 

 

Graham, Chris   Abiks kanapidajale - [100 probleemi 636 / looma- 

ja nende lahendused]   kasvandus 

 

Haamer, Naatan   Aeg parandab hoolitsetud   159.9/psühho- 

hingehaavad - arutlusi kriisist ja  loogia 

leinast ning sellest, kuidas raskel  

ajal teineteisele toeks olla 

 

Kalda, Andra    Ahjupanniroad   641/kokandus 

 

Talving, Arne    Aktsiatega rikkaks ja vabaks  336 / töö. 

          ametiühingud. 

          ümber- ja täiend- 

          õpe 

 

Märja, Talvi    Andragoogika - raamat   37 / pedagoogika 

täiskasvanute õppimisest ja  

õpetamisest 

 

Maiste, Juhan    Anija mõisa ajalugu. Aadel ja  908/kodu-uurimine. 

talupoeg    kodulugu 

 

Beevor, Antony   Ardennid 1944 - Hitleri viimane  355/359/sõjandus 

katse 

 

Unell, Barbara C.   Armastuse ja piiridega   37 / pedagoogika 

distsiplineerimine - praktilised  

lahendused enam kui sajale  

tavapärasele laste  

käitumisprobleemile 

 

     Bali ja Lombok - innustu, kavanda,  379.85 / turism 

avasta, tutvu 

 

     Balti kirjakultuuri ajalugu.  002 / dokumentatsi-  

1, Keskused ja kandjad  oon. raamatud 

 

Bueno de Mesquita, Bruce  Diktaatori käsiraamat - miks on halb 32 / poliitika. 

käitumine peaaegu alati hea  politoloogia  

poliitika 

 

      Eesti keele ajalugu   811.511.113 / eesti 

          keel 

 

Kaplinski, Jaan   Eesti, estoranto ja teised keeled 81 / keeleteadus 



 

Tolstoi, Lev    Elu saab unenäoks - päevikud  82 / kirjandus- 

1907–1908    teadus 

 

Chua, Amy    Ematiigri võitlus   31 / demograafia. 

          sotsioloogia. statis- 

          tika 

 

Dehio, Walter    Erhard Dehio - suurettevõtja ja  94(474.2) / ajalugu 

poliitikuna vanas hansalinnas  

Tallinnas 

 

Coulthard, Sally   Floriograafia - lillemüüdid, -maagia 58 / botaanika  

ja –keel 

 

     Hando Kruuv - Tartu da Vinci – 001 / filosoofia  

minu suur MIKS sündis siin  

Eestimaal. Soovin, et see küsimus  

saadaks teidki te pikal eluteel! 

 

Palm, Monika    Hinga ja ela!    615 / farmakoloo- 

          gia. terapeutika 

 

Grange, Pippa   Hirmudest vabanemine - kuidas  159.9 / psühho- 

elus võitjaks tulla ilma end   loogia 

kaotamata? 

 

Junger, Sebastian   Hõim - kojujõudmisest ja   008/tsivilisatsioon. 

kuuluvustundest   kultuur. progress 

 

Suurmaa, Moonika   Ideid projektõppe läbiviimiseks  37 / pedagoogika 

5–7aastaste lastega - käsiraamat  

lasteaiaõpetajale 

 

Ichino, Saori    Igapäevane tsooniteraapia tervise  615 / farmakoloo- 

ja ilu heaks    gia. terapeutika 

 

Calacanis, Jason   Ingel - kuidas investeerida  658 / ettevõtte  

tehnoloogiaidufirmadesse – väärt juhtimine. kauba-  

nõu ingelinvestorilt, kes tegi sajast duse organiseeri-  

tuhandest dollarist sada miljonit mine 

 

Hiob, Arne    Inimene ja teispoolsus - teadus ja  2 / religioon. 

uskumused tänapäeval  teoloogia 

 

Wilber, Ken    Integraalne meditatsioon –  159.9/psühho-  

teadvelolek kui üleskasvamise, loogia  

ülesärkamise ja ülesnäitamise tee  

teie elus 

 

Graham, Benjamin   Intelligentne investor –   336 / töö. 



väärtuspõhise investeerimise ametiühingud.  

teejuht               ümber- ja täiend

      õpe 

 

Nicholas, Haulwen   Isiksusetestid - 25 lihtsat testi, 159.9/psühho-  

mille abil saad teada, kes sa  loogia  

tegelikult oled 

 

Veesaar, Anne   Ita Ever - elulugu : [juubeliraamat 792 / teater.  

teatrilegendi 90. sünnipäevaks] lavakunst 

 

Cacciatore, Raisa   Jonn, tahe, enesehinnang – lapse 159.9/psühho-  

nutu-raevuhoogudest agressiivsuse  loogia  

talitsemiseni 

 

Metspalu, Luule   Kahjurid inimese, toidu ja tare kallal 59 / zooloogia 

 

Põldmäe, Alo    Kalevipoeg kontrabassiga – Ludvig 78(474.2) / Eesti 

Juht ja tema elutee   muusika 

 

Kross, Jaan    Kallid krantsid – kirjad  82/kirjandusteadus  

vangilaagritest ja asumiselt Siberis :  

1946-1954 

 

Schneider, Andy   Kanapidamine algajatele – algaja 636/loomakasvatus  

kanapidaja teejuht : praktilised nipid 

 

Gasparov, Mihhail   Kapitooliumi emahunt - Rooma  94(3) / ajalugu 

enne keisreid 

 

Pavlenko, Nikolai   Katariina Esimene   94(4) / ajalugu 

 

Kondor, Andi    Kaugtöö kodukontoris  331 / töö. töökorral-

          dus   

 

Bramanis, Kertu   Kerge-raske-kivi - reisime koos  910 / reisikirjad 

maailma äärele! Suriname,    

Sulawesi, Polüneesia     

    

Jones, Lesley-Ann   Kes tappis John Lennoni? –  78 / muusika  

suurima rokkstaari elud,  

armastused ja surmad 

 

Gentry, Scott    Kitarri akordiratas - kiire juhend 78 / muusika  

akordimängu omandamiseks 

 

Kondor, Andi    Korrastatud kodu - oluliste oskuste  64 / kodumajandus. 

leksikon : [majapidamistööde nipid& olmemajandus 

kodumasinate taltsutamine] 

 

Om     Kui hingest on kadunud helgus – 616.8 / neuroloogia.  



depressioonist ja stressist   psühhiaatria 

tervenemine idamaiste teadmiste  

vaatenurgast 

 

Peura, Matti J.   Kuidas ma võitsin depressiooni – 616.8 / neuroloogia.  

ühe arsti isiklik lugu   psühhiaatria 

 

Axelrod, Sofia    Kuidas magavad beebid - leebe  613 / hügieen 

teaduspõhine meetod, mis aitab  

beebil magada kogu öö 

 

Oakley, Barbara A.   Kuidas õppida õppima – kuidas 37 / pedagoogika  

saada koolis hakkama kogu oma  

aega õppimisele kulutamata 

 

Pärmann, Silvia   Kusagil maailma lõpus  910 / reisikirjad 

 

Laikjõe, Marina   Kõige ilusamad jalutuskäigud 913(4/9) / eri  

Pariisis    maade geograafia 

 

Juzefovitš, Leonid   Kõrbe isevalitseja - Roman von 94(5/9) / eri   

Ungern-Sternberg ja maailm, milles maade ajalugu 

ta elas 

 

Makos, Adam    Kõrgem kutse    355/359 / sõjandus 

 

Narusson, Dagmar   Lootuse hoidjale - suhtlus- ja  36 / sotsiaaltöö  

nõustamisoskused sotsiaal- ning  

kogukonnatöös: inimeste  

toimevõimekuse arengu toetamine 

 

Bishop, Gary John   Lõpeta enda peetimine! - tule välja 159.9/psühholoogia  

oma mõtetest ja hakka elama 

 

Wind, Eddy    Lõpp-peatus Auschwitz – minu 94(4) / ajalugu  

ellujäämise lugu 

 

Pajula, Ene    Mammi kaaluvõitlused  613 / hügieen 

 

Campbell, Colin   Mesindus algajatele - algaja   638 / mesindus 

mesiniku teejuht : praktilised nipid 

 

Wilson, Ben    Metropol - inimkonna tähtsaima 94 / ajalugu  

leiutise ajalugu 

 

Roselius, Aapo   Metsik ida - Soome hõimusõjad ja  94(4) / ajalugu 

Ida-Euroopa murrang 1918-1921 

 

Sudak, Jaan    Mia nägi unõs ... - uni ja unenäod 398 / folkloor  

eesti rahvapärimuses 7 

Toomsoo, Toomas   Migreenist vabaks õige toiduga 616.8 / neuroloogia. 



          psühhiaatria 

 

Nisargadatta    Mina olen - vestlused valgustunud 2 / religioon.  

targa Sri Nisargadatta Maharadžiga teoloogia 

 

Sang, Joel    Mäng versus äng - valik kirjatöid 82 / kirjandusteadus  

2010-2020 

 

Jürma, Mall    Naine raamatute keskel  82 / kirjandusteadus 

 

Richtel, Matt Nutikas immuunsüsteem –  616 / patoloogia.  

erakordsed avastused keha   kliiniline meditsiin 

kaitsevõime kohta : nelja elu lood 

 

Stanislavski, Konstantin  Näitleja töö endaga - õpilase päevik 792 / teater. lava- 

          kunst 

 

Tuglas, Friedebert   Omnibusega ümber Põhja- ja 910 / reisikirjad  

Kesk-Euroopa - väike Skandinaavia  

reisisaatja 

 

Naber, Reet    Pagide pillutada - kaptenmajor  355/359 / sõjandus 

Bruno Linneberg : Eesti  

mereväeohvitser ja tema aeg 

 

Salo, Vello    Palved ja hommikumõtisklused 2 / religioon. 

          teoloogia 

 

Boaler, Jo    Piirideta mõistus - õppida, juhtida ja 159.9/psühholoogia 

elada tõketeta 

 

Šestov, Lev    Potestas clavium (võtmete võim) 1 / filosoofia 

 

Noormets, Andres   Päevik - 2019-2020   792 / teater. lava- 

          kunst 

 

Veedla, Peep    Rahvuslinnud ja sümbollinnud 59 / zooloogia  

Euroopas ja kaugemal 

 

Chavez Perez, Inti   Respekt - mida peaks noormees 613 / hügieen  

teadma suhetest ja seksist 

 

Kaldra, Aive    Rollimäng koolis - kuidas ja milleks? 37 / pedagoogika 

 

Vries, Leonard de   Sajanditetagused tehnikaimed 62 / tehnika 

 

Thomas, Nigel   Saksa sõjavägi Esimeses  355/359 / sõjandus

     maailmasõjas 1914-1918 

 

Lister, Kate    Seksi kummaline ajalugu  613 / hügieen 

Gladwell, Malcolm   Suheldes võõrastega – mida  159.9/psühholoogia  



peaksime teadma inimestest, kellest  

me midagi ei tea 

 

Paavilainen, Ulla-Maija  Suurim neist on armastus – Kirsti 658 / ettevõtlus.  

Paakkaneni lugu : naine  äri. turundus  

Marimekko edu taga 

 

Osho     Süütus, teadmised, imekspanu –  159.9/psühholoogia 

mis juhtus lapseea võimega kõike  

imeks panna? 

 

Blom, Philipp    Tappidest lahti maailm – lugu 55 / geoloogia  

1570.-1700. aasta väikesest jääajast  

ja tänapäeva maailma tekkimisest  

ning mõtisklusi nüüdisaja kliimast 

 

Montgomery, Hedvig   Teismeiga - 13-19 eluaastat : seitse 37 / pedagoogika  

lihtsat sammu lastekasvatuse  

õnnestumiseks iseseisvumise ajal 

 

Kangur, Paavo   Tippsport ja dopingukindralid –  796 / sport 

tee tippu 

 

Tootsen, Toivo   Tormide ja tungide aeg Tallinnas 35 / riigivalitsemine. 

          haldus. kohalikud 

          omavalitsused 

 

Sõber, Andres    Treener - otse ja ausalt  796 / sport 

 

Kuu, Tiina    Tuhandete villaste sokkide maa 746 / käsitöö 

 

Alderton, David   Tunne oma koera – nõuandeid 636.7/koerakasva- 

koera käitumise mõistmiseks  tus 

 

Schwager, Jack D.   Turuvõlurite taskuraamat - väärt  336 / töö. 

õppetunnid suurimatelt kauplejatelt ametiühingud.  

     ümber- ja täiend- 

     õpe 

 

Scobie, Omid    Vabadusse - Harry ja Meghan :  929 / biograafiad 

nüüdisaegse kuningliku perekonna  

loojad 

 

Lepik, Kalju    Vaid üks eesti kirjandus - mälestusi, 82 / kirjandusteadus 

arvustusi, kõnesid ja vestlusi 

 

Kandinsky, Vassili   Vaimsusest kunstis, eriti   75 / maalikunst 

maalikunstis ; - Punkt ja joon  

tasapinnal : pildikunsti elementide  

analüüs 

     Vald - talurahva omavalitsus   94(474.2) / ajalugu 



1866–1918 : allikapublikatsioon 

 

Lepassalu, Virkko   Valdur Timusk: dissident KGBs – 94(474.2) / ajalugu 

Nõukogude Eesti  

julgeolekuohvitseri märkmeid ja mõtteid 

 

Toner, Jerry    Vana-Rooma kuriteod  94(3) / ajalugu 

 

Hiob, Arne    Venemaa ja õigeusk –   2 / religioon.  

tuhandeaastane vene ortodoksia teoloogia 

 

Galeotti, Mark    Venemaa lühiajalugu – paganatest 94(4) / ajalugu   

Putinini 

 

Staecker, Jörn   Viikingid - maadeavastajad ja  94(3) / ajalugu 

vallutajad 

 

Allas, Ülar    Viirused ja vaktsiinid – võitlus 616 / patoloogia.  

nähtamatu vaenlasega  kliiniline meditsiin 

 

Paramonov, Riho   Väike tätoveerimiskultuuri teejuht 391 / rõivastus.  

          mood. kaunistused 

 

Bourne, Edmund J.   Ärevushäirete & foobiate  616.8 / neuroloogia.  

käsiraamat    psühhiaatria 

 

Aron, Elaine N.   Ülitundlik inimene - mis aitab, kui 159.9/psühholoogia  

maailm kipub sinust üle sõitma? 

 

Odoul, Michel    Ütle mulle, kust sul valutab ja ma 615/farmakoloogia.  

ütlen sulle, miks see nii on - keha  terapeutika 

karjed on sõnumid hingelt.  

Psühhoenergeetika toimemehhanismid 

 

 


