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Autor     Pealkiri     Liik 

Sarapuu, Kristi   Aitame lapse rääkima – kuidas 37 / pedagoogika  

toetada kõnehilistusega lapse  

arengut 

 

Davidson, Richard J   Aju emotsionaalne elu - kuidas aju 159.9/psühho-  

ainulaadne toimimine mõjutab teie loogia  

mõtteid, tundeid ja elu - ja kuidas  

te saate seda muuta 

 

Ernst, Edzard                                    Alternatiivmeditsiin – 150 meetodi    615 / farmakoloo- 

                                                          kriitiline hinnang gia. terapeutika

                                                             

Gunther, Maria                                  Arukus - mida teadus 159.9/psühholoogia  

intelligentsuse kohta ütleb 

 

     Eesti murrete sõnaraamat –   811.511.113 / eesti 

VII köide Parigas–piiastama  keel 

 

     Hullult hõrgud hoidised – 135 641 / kokandus  

võimalust saak tallele panna 

 

Farr, Matt    Häid nippe immuunsüsteemi  613 / hügieen 

tugevdamiseks - [enam kui 175  

viisi, kuidas tugevdada oma  

immuunsust, kaitsta end viiruste ja  

haiguste eest ning tunda end  

suurepäraselt!] 

 

Bregman, Rutger   Inimkond - paljutõotav ajalugu 008 / tsivilisatsioon. 

          kultuur. progress 

 

Hiiemäe, Sirly    Ja kõik läheb mööda – kirjanik 82 / kirjandusteadus 

Aimée Beekman 

 

Hart, David Bentley   Jumalakogemus - olemine,  2 / religioon.  

teadvus, õndsus   teoloogia 

 

Patterson, James   Kennedy dünastia   929 / biograafiad 

 

Osho     Kõlblus, kõlblusetus, kõlvatus –  159.9 / psühho- 

mis on õige ja mis vale?  loogia 

 

Ustav, Evely    Lilleniidu rajamine koduaeda –  635.9 / iluaiandus. 

[maheaedniku käsiraamat]  lillekasvatus 

 

 

 



Schroeder, Alice   Lumepall - Warren Buffett ja elu kui 336 / töö. ameti-  

äri : ajakohastatud ja lühendatud  ühingud. ümber- ja 

versioon    täiendõpe 

 

Contra     Luule on mäng - võtteid ja mõtteid 80 / retoorika  

luuletuste kirjutamiseks  

koolitundides 

 

Nadeau, Kari    Lõpp toiduallergiale - võimalik  616 / patoloogia. 

meetod 21. sajandi epideemia kliiniline meditsiin  

ennetamiseks ja tagasipööramiseks 

 

Johanson, Hedy   Makramee - 25 kaunist eset nii  746 / käsitöö 

algajale kui ka edasijõudnule 

 

William, Anthony   Meditsiinimeediumi tervendav 615 / farmakoloo-  

puhastus    gia. Terapeutika 

 

Salumäe, Marge   Meie kitsed - [elu kitsenduses,  636 / looma- 

laiendusega lambale]   kasvatus 

 

Davies, Simone   Montessori beebi - lapsevanema  37 / pedagoogika 

teejuht oma beebi kasvatamiseks  

armastuse, austuse ja mõistmisega 

 

Østby, Hilde    Mäluseiklused - mäletamise ja  159.9/psühho- 

unustamise teadus ja saladused loogia 

 

     Paks Margareeta - suurtükitornist  72 / linnaplaneerimi- 

meremuuseumiks = Fat Margaret : ne. muinsuskaitse.  

from cannon tower to maritime  arhitektuur 

muuseum 

 

Wallace, Chris   Pöördloendus 1945 - ebatavaline  355/359 / sõjandus 

lugu tuumapommist ja 116 päevast,  

mis muutsid maailma 

 

Kasela, Rein    Rattaga Paatnalt Pariisi - Rein  796 / sport 

Kasela - maapoisist rahvusvahelise  

taseme kohtunikuks 

 

Soforic, John    Rikas aednik - elu õppetunnid  336 / töö. ameti- 

rikkuse kohta isalt pojale  ühingud. ümber- ja 

     täiendõpe 

 

Maidre, Tiit    Sotsialismi hauakaevaja - võmmi ja  94(474.2) / ajalugu 

ametniku pärimusi kommunismist 

kapitalismini 

 

 

 



Goran, Michael I.   Suhkrukindel - kuidas tõrjuda 613 / hügieen  

suhkrus peituvaid ohte teie lapse  

tervisele 

 

Pinker, Steven   Valgustusajastu tänapäeval –  31 / demograafia. 

kaitsekõne mõistuspärasusele,  sotsioloogia.  

teadusele, humanismile ja   statistika 

progressile 

 

Bidermann, Gottlob Herbert  Võitlus elu ja surma peale - Saksa  94(4) / ajalugu 

sõduri mälestused Idarindelt 

 

     Õnneliku inimese särk – eesti 398 / folkloor  

rahvajutud 

 

 

 

 

 


