
TEABEKIRJANDUS NOVEMBER 2021 

Autor     Pealkiri     Liik 

Read, Katrin    Alasti - minu mittemonogaamne  159.9/psühholoo- 
elu : [keha, tunnete ja  gia  
mõistusega] 

 
Herrera, Rosa M.   Astronoomia - põnevaid seiku  52 / astronoomia. 

täheteadusest   geodeesia 
 

Otsmaa, Vello   Betoonkonstruktsioonide   624/625 / ehitus-
     arvutamine - õpik kõrgkoolidele konstruktsioonid.
          sillaehitus  
 
Šein, Hagi    Digiajastu teleraamat –  654 / side.  

digiajastu televisioon Eestis  telekommunikatsi- 
2000-2020    oon. Telejuhtimine 

 
Siegel, Daniel J.   Draamata distsipliin – ajukeskne 37 / pedagoogika  

viis kaoses rahu luua ja lapse  
arenevat mõistust toetada 

 
Kallas, Siim    Eduard Alver - tema aeg ja  94(474.2)/ajalugu 

inimesed 
 
Veidemann, Rein   Eesti kirjanduse mõte  82/ Eesti kirjan- 
          dusteadus 
 
Kangur, Paavo   Eesti korruptsioon, ehk,   343 / kriminaal- 

Peeglitagune maailm  õigus 
 
     Eesti muinasjutud - II   398 / folkloor 

Loomamuinasjutud –  
[akadeemiline väljaanne] 

 
     Eesti murrete sõnaraamat –  811.511.113/eesti 

VII köide Piibama-podina  keel 
 
     Eesti Õhuvägi - omas ja võõras  355/359/sõjandus 

mundris 
 
Jakobson, Peter   Eestlasest laevakapten – kahe 929 / biograafiad  

perekonna ja ühe riigi avastamise  
retk 

 
Linkola, Pentti   Ellujäämise küsimus – Linkola 502/504/loodus-  

programm    kaitse. kesk- 
     konnakaitse 

 
 



Dossi, Piroschka   Haip! - kunst ja raha  7 / kunsti üldküsi- 
          mused. Esteetika 
 
Morton, James   Haputainas - alustame algusest- 641 / kokandus  

[võta aeg maha ja küpseta] 
 
Laats, Alar    Idakristlusest idas - jakobiidid,  2 / religioon. 

nestoriaanid ja teised  teoloogia 
 
Kotšinev, Jüri   Ivan IV ja tema aeg   94(4) / ajalugu 
 
Engelbrecht, Jüri   Juhuslikud jalutuskäigud  001 / filosoofia  

teadusmetsas 
 
Prantsus, Margit   Juudi toit - võhiku vaatlused  641 / kokandus 

iisraeli köögis 
 
Katt, Neeme    Keemia lühikursus    54 / keemia 

gümnaasiumile 
 
Toomepuu, Jüri   Kolme aasta lood   32 / poliitika. 
          politoloogia 
 
Gebhardt, Miriam   Kui sõdurid tulid - saksa naiste  94(4) / ajalugu 

vastane vägivald Teise  
maailmasõja lõpul 

 
Plummer, Deborah M.  Kuidas aidata lastel toime tulla  159.9 / psühholoo- 

muutuste, stressi ja ärevusega – gia  
sisaldab paljundatavaid töölehti 

 
Egill Bjarnason   Kuidas Island on maailma   94(4) / ajalugu 

muutnud - väikese saare suur  
ajalugu 

 
Prunsvelt, Heino   Litzmann – kindralkomissar 94(4) / ajalugu  

Karl-Siegmund Litzmann ja  
tema perekonna lugu 

 
Singer, Peter    Loomade vabastamine   17 / moraalifilo- 
          soofia. Eetika 
 
Hausmann, Friederike  Lucrezia Borgia - hiilgus ja  94(4) / ajalugu  

halastamatus 
 
Teinbas, Lembit   Lugusid... - vanadest kõrtsidest:  94(474.2)/ajalugu 

Kiilist Keilani - Ääsmäelt  
Nõmmeni. Saku mõisahäärberist.  
Saku Õlletehase ajaloo  
keerdkäikudest 



Trofimov, Tiit    Lõpp on algus   159.9/psühho- 
          loogia 
 
Nazare-Aga, Isabelle  Manipuleerijad meie seas –  159.9/psühho- 

kuidas neid ära tunda ja ennast loogia  
kaitsta? 

 
Veski, Rein    Mina – vanem teaduslik töötaja – 66 / keemia- 

I osa Põxiti-järgsele ajale sobiva tööstus 
põlevkivikeemiatööstuse arenda- 
mine 

 
Kirch, Liisi    Minimalism - vähem on parem 159.9/psühho 
          loogia 
 
Goldbach, Pavel   Mister Navalnõi   32 / poliitika. 
          politoloogia 
 
Amen, Daniel G.   Mälupääste - lae oma aju pilgeni 616.8 / neuro- 

täis, seljata mälukaotus ja pea loogia.  
meeles kõige tähtsamat  psühhiaatria 

 
Mikko, Marianne   Naise koht    31 / demograafia. 
          sotsioloogia. 
          statistika 
 
Genno, Kristiina   Nastja maagiline 2022  133 / astroloogia 
 
Evans, Richard J.   Natsid ja vandenõuteooriad – 94(4) / ajalugu 

Kolmas Riik ja paranoilised  
kujutelmad 

 
     Oi mis hullud muinasjutud – II 398 / folkloor 
 
Kriisa, Tiia    Oled lõpuklassi tüdruk igavesti –  792 / teater. 

näitleja päevaraamatud  lavakunst 
 
Farnsworth, Ward   Olla stoiline    1 / filosoofia 
 
Kivilo, Alar    Operaator    791 / filmikunst 
 
Morris, Desmond   Paljas ahv - zooloogi uurimus 59 / zooloogia  

inimloomast 
 

Velmet, Aro    Pasteuri impeerium –   615 / farmako- 
epideemiad, vaktsiinid ja poliitika loogia. terapeu- 
Prantsuse asumaades  tika 

 
Tsikhilov, Alexander  Plokiahel - põhimõtted ja alused 004 / arvutiteadus 
 



Dekker, Rebecca   Positiivne sünnituskogemus on 618/günekoloogia.  
võimalik - tõenduspõhine   sünnitusabi 
sünnitus 

 
Veidemann, Rein   Pudelposti randumine  82/Eesti kirjan- 
          dusteadus 
 
David, Saul    Põrgukatel - Okinawa - Teise  355/359/sõjandus 

maailmasõja viimane suurlahing 
 
Nurms, Madis   Päevaliilia    635.9 / iluaiandus. 
          lillekasvatus 
 
Rosenberg, Joel   Pähkleid oma aiast – Soome 634 / puuviljan-  

pähklikasvatuse teejuht  dus. marjakasva- 
     tus 

 
Muuli, Kalle    Raha on vaba - sajandi suurim 36 / sotsiaaltöö  

"kuritegu" : võitlus viie miljardi  
euro pärast 

 
Hallop, Jana    Rahvarõivaste valmistamise  391 / rõivastus. 

juhend - Hargla naine  mood. kaunistu- 
     sed 

 
Hager, Thomas   Ravimid, mis muutsid maailma – 615 / farmakoloo-  

meditsiini ajalugu kujundanud gia. terapeutika  
taimed, pulbrid ja tabletid 

 
Frank, Semjon   Reaalsus ja inimene –  1 / filosoofia  

inimolemise metafüüsika 
 
Schaefer, Kayleen   Saada mulle sõnum, kui koju  31/ demograafia. 

jõuad - modernse naistevahelise sotsioloogia.  
sõpruse areng ja triumf  statistika 

 
Stahl, Stefanie   Sinu sisemine laps – võti  159.9/psühho-  

(peaaegu) kõigi probleemide loogia  
lahendamiseks 

 
     Supertoidud - energiat ja väge  641 / kokandus 

toidust 
 
Zolotar, Stina   Taimne toidulaud - ideid   641 / kokandus 

hommikusöögist magustoitudeni 
 
Timmer, Kirsti   Taroskoop 2022   133 / astroloogia 
 
 
 



Normann, Henrik   Tee nalja, Normann? - [Hendrik 792 / teater.  
Normann 50] : mõttemäng kahes lavakunst 
vaatuses 

 
Valsiner, Jaan   Teejuht kultuuripsühholoogiasse 159.9/psühho 
          loogia 
      

Tokyo 2020 - XXXII   796 / sport 
 olümpiamängud 

 
Eintalu, Jüri    Tõde või eimiski   1 / filosoofia 
 
Kross, Ethan    Vadin - hääl meie peas ja kuidas 159.9/psühho-  

seda kasutada   loogia 
 
Tammsalu, Jaan   Vaimulikud mõtisklused –   2 / religioon. 

Neljas raamat   teoloogia 
 
Gray, John    Valekoidik – globaalse  33 / majandus-  

kapitalismi pettekujutlused  teadus 
 
Kaio, Heidit    Vestlused Priiduga – lahutus 159.9/psühho- 
          loogia 
 
Berry-Dee, Christopher  Vestlusi psühhopaatide ja  343 / kriminaal-  

metslastega - rännak pahelisse õigus  
mõttemaailma 

 
Lääne, Tiit    Viskemasin nimega Veskila 796 / sport 
 
Oakley, Barbara   Õpi nagu proff – teaduspõhised 37/pedagoogika  

meetodid, kuidas igas asjas  
paremaks saada 

 
Dib, Allan    Üheleheküljeline turundusplaan – 658 / ettevõtete 

kuidas kliente võita, rohkem juhtimine.   
raha teenida ja teiste seast kaubanduse  
silma paista    organiseerimine 

 
Einstein, Albert   Üldrelatiivsusteooria põhialus 53 / füüsika 
 
   
            
     

 
 
 
 
 
 


