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Autor     Pealkiri     Liik 

Macintyre, Ben   Agent Sonja - armuke, ema, sõdur, 327 / välis-  

nuhk     poliitika 

 

     Aknalaua aednik - 50 lihtsalt  635 / köögi- 

kasvatatavat taime, mis annavad viljandus  

kodule uue ilme 

 

     Avalik poliitika - I Avaliku poliitika 32 / poliitika.  

kujundamise protsess  politoloogia 

 

     Eesti sõjaajalugu - valitud peatükke 355/359/sõjandus 

Vabadussõjast tänapäevani 

 

Fagan, Brian    Horisontaalne ajalugu - mida kõike 392 / eraelu  

pole voodis tehtud   kombed ja tavad 

 

Kozma, Karmen   Hull - otse ja ausalt   616.8/neuroloogia. 

          psühhiaatria 

 

Frank, Semjon   Inimese hing : sissejuhatuse katse 1 / filosoofia  

filosoofilisse psühholoogiasse ; -  

Etüüdid Puškinist 

 

Marcus Aurelius   Iseendale    1 / filosoofia 

 

Metsküla, Liina   Jälle maailma peal ripakil  910 / reisikirjad 

 

Heinsalu, Kaja   Kainus     613.8 / alkoholism.

          narkootikumid.

          suitsetamine 

 

Raag, Ilmar    Kuidas hullud said prohvetiteks 32 / poliitika. 

          politoloogia 

 

Kebe, Fatoumata   Kuu lühiajalugu   52 / astronoomia.

          geodeesia 

 

Poom, Harri    Lauaviinamarjad oma aiast  634 / puuviljandus.

          marjakasvatus 

 

Roht, Urmas    Lehtpuud - II osa Erythroxyláceae – 58 / botaanika 

Magnoliáceae  

 

Hernhag, Marcus   Leia maailma parimad aktsiad –  336 / töö. ameti- 

Warren Buffetti väärtusaktsiate ühingud. ümber- ja  

strateegiast    täiendõpe 

 



Ojalo, Hanno    Läänemaa Teises maailmasõjas 94(474.2) / ajalugu 

 

Paju, Aili    Mestis taimede väega  615/farmakoloogia. 

          terapeutika 

 

Nagel, Thomas   Mida see kõik tähendab? - väga  1 / filosoofia 

lühike sissejuhatus filosoofiasse 

 

Värk, Ragne    Minu magus köök - koogid - lihtsad  641 / kokandus 

ja küpsetamata 

 

Hindrey, Karl August   Minu sajand    82 / kirjandusteadus 

 

Sepper, Raul    Mosaiik - Lindaga läbi Seina  78(474.2) / muusika 

 

Shetty, Jay    Mõtle nagu munk - treeni oma 159.9/psühholoogia 

meelt rahu ja sihikindluse  

saavutamiseks 

 

Teder, Berta    Preili Berta Itaalia-reis – 1935 910 / reisikirjad 

 

Fung, Jason    Rasvumise põhjused – kuidas 613 / hügieen  

edukalt kaalust alla võtta 

 

Kondo, Marie    Rõõm korrastamisest - illustreeritud 64 / kodumajandus 

organiseerimise ja korrastuskunsti  

meistriklass 

 

Nordström, Ulrica   Sammal - avasta. Kogu. Kasvata :  635.9 / iluaiandus. 

metsast aeda: teejuht sammalde lillekasvatus  

salailma 

 

Kaplinski, Jaan   Vaimu paik    008 / tsivilisatsioon.

          kultuur  

  

Caulfield, Timothy   Võta vabalt! - ärevuse ajastu  159.9/psühholoogia  

käsiraamat 

 

Stöör, Ülo    Ühe arhitekti mälestused –   71/72 / linnaplanee- 

Neljas köide 1976-2016 : arhitekt rimine. muinsus-  

linnas ja maal    kaitse. arhitektuur 

 

Attenborough, David   Üks elu, üks planeet - minu   502/504 / loodus. 

kogemus ja tulevikunägemus looduskaitse. 

     keskkonnakaitse 

 

 

 

 


