
TEABEKIRJANDUS VEEBRUAR 2022 

Autor     Pealkiri     Liik 

Karusoo, Merle   14. juuni needus   94(474.2) / ajalugu 

 
Holm, Aare    30 000 miili vee peal - kirjad   355/359 / sõjandus. 

allveelaevahävitajalt "Tallin"  sõjateadus 

 
Künnapas, Heli   30 sammu laenuvaba eluni - lühike  336 / rahandus. 

käsiraamat    pangandus 

 
Espenberg, Allan   77 lugu lahingutes osalenud  636/loomakasvatus 

loomadest 
 
Makina, Olga    AEG - teekond nimega Naine 77 / fotograafia. 
          filmitehnika 
 
TerKeurst, Lysa   Andesta, mida sa ei suuda   2 / religioon. 

unustada - kuidas edasi elada? teoloogia  

Kuidas leida rahu valusate  

mälestustega? Kuidas luua uuesti  

ilus elu?  

 

Šestov, Lev     Ateena ja Jeruusalemm   1 / filosoofia 

Saar, Teele    Aurulaevamudelid Eesti  629.5 / laevad 

Meremuuseumi kogus –  

Steamship models in the Estonian  

Maritime Museum 

 

Schmidt-Ulmann, Mélanie  Bingeni Hildegardi holistilised 615 / farmakoloo-  

tervisesaladused - [looduslikud  gia. teaapia 

ravimid taimse meditsiini visionäärilt] 

 

Zachest, Katherine   Draamamängud väikestele lastele 372 / koolieelne ja 

          algharidus 

 

Davis, Stephen   Duran Durani lugu - please, please  78 / muusika 

tell me now 

 

Õun, Mati    Eesti 100 aastat tagasi  94(474.2) / ajalugu 

 

Eesti autosport 2021 –   796 / sport. 

[aastaraamat]    kehakultuur 

 

 Ojalo, Hanno    Eesti Diviis. Teatmik - vorm,  355/359 / sõjandus. 

eraldusmärgid, relvad, autasud sõjateadus 

 

     Eesti kaunis kodu 2021 –   71/linnaplaneerimi- 

[     kodukaunistamise konkursi võitjad : ne. muinsuskaitse.  

fotoalbum]    arhitektuur 



     Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 02 / raamatukogun- 

aastaraamat - 2020, nr. 32   dus  

 

Toomla, Rein    Eesti valitsused 1991–2021 –  32 / poliitika. 

kujunemised, kriisid, kukkumised politoloogia 

 

Kloots, Amanda   Ela oma elu - lugu sellest, kuidas 791 / filmikunst.  

ma armastasin Nick Corderot ja ta tsirkus  

kaotasin  

 

Westendorp, Rudi   Elada vanaks, tundmata end  613 / hügieen  

vanana - elujõust ja targast  

vananemisest  

 

Paet, Urmas    Euroopa Liidu mõjuka välispoliitika 327 / välispoliitika  

võimalikkusest 

 

Sepp, Tuul    Evolutsioonibioloogi päevik  57 / bioloogia 

 

     Identiteedimaastikud - Eesti kunst 75 / maalikunst  

1700–1945 : Kumu kunstimuuseumi  

3. korruse püsiekspositsioon :  

[näitusejuht] 

 

Parker, Geoffrey   Imperaator - Karl V elulugu   94(4) / ajalugu 

Aedma, Katrin    India imelised maitsed - 31+ lihtsat  641 / kokandus 

retsepti 

 

Tillich, Paul    Julgus olla    1 / filosoofia 

 

     Kaardimäng "Eesti mäng" - Rapla  794 / lauamängud 

vald : 108 põnevat küsimust  

valikvastustega! 

 

     Kirik, keel ja kool - haridusideed  37 / haridus. 

varauusaegsel Liivi- ja Eestimaal =  pedagoogika 

Church, language, school :  

educational ideas in early modern  

Estonia and Livonia 

 

Matsin, Paavo    Kirjandus ja alkeemia - arvustusi ja  82 / kirjandus- 

esseid     teadus 

 

Ruussaar, Anne   Klaasimeistrid - Eesti    74 / joonistamine. 

klaasitööstuste ajalugu ja toodang joonestamine. 

     tarbekunst 

 

Eisenstein, Charles   Kliima - uus lugu   502/504/loodus- 

          kaitse. keskkonna- 

          kaitse 



Rahmstorf, Stefan   Kliimamuutus - diagnoos, prognoos, 55 / geoloogia.  

teraapia    klimatoloogia 

 

Põldsalu, Piret   Kreeka köök - Kalimera, kallis  641 / kokandus 

Eesti! 

 

Kivimaa, Evelin   Kriisiaeg vajab kangelasi! – Arkadi 61 / meditsiin  

Popov: "Hei-hei-hei, teeme ära!" 

 

Polizzi, Nick     Kurnatus - kuidas oma   613 / hügieen 

energiavarusid taastada 

 

Bilbao, Álvaro    Lapse aju - teejuht lapsevanema 37 / haridus. 

tele: [kuidas avada oma lapse  pedagoogika 

intellektuaalne ja emotsionaalne  

potentsiaal]  

 

Hartge, Oswald   Lapsepõlvest ühe ajastu lõpuni –  94(4) / ajalugu 

mälestused 1895-1939  

 

Schneer, Jonathan   Lockharti vandenõu - armastus, 94(4) / ajalugu   

reetmine, mõrvad ja  

kontrrevolutsioon Lenini Venemaal 

 

Suuroja, Martin   Läänemaa loodusmonumendid 502/504/loodus- 

          kaitse. keskkonna

          kaitse 

 

Kreisman, Jerold J   Ma vihkan sind, ära jäta mind –  159.9/psühho- 

piirialase isiksusehäire mõistmine loogia 

 

Paulos, John Allen   Matemaatik mängib börsil  336 / rahandus.

          pangandus 

 

Vilbaste, Kristel   Meie maarohud - [mõõdukalt ja 615/farmakoloogia.  

mõnusalt]    teraapia 

 

Tsarski, Karolin   Mida naised (voodis) tahavad –  392 / eraelu 

teejuht meestele, kuidas saada kombed ja tavad  

"parimaks, kes tal kunagi olnud on"  

 

Mazzucato, Mariana   Missioonimajandus - kuulennukas  33 / majandus. 

teejuht muutuvasse kapitalismi majandusteadus 

 

Karu, Mihkel    Mootorlaevamudelid Eesti   629.5 / laevad 

Meremuuseumi kogus - Motor ship  

models in the Estonian Maritime  

Museum 

 

Torim, Inga    Mütsi loomine    746K / kudumine 

 



Hardinghaus, Christian  Neetud põlvkond - vestlused Teise  94(4) / ajalugu 

maailmasõja viimaste sõduritega 

 

Pillak, Peep    Norrapoisid - Eesti vabatahtlikud 355/359/sõjandus. 

Narviki lahingutes 1940  sõjateadus 

 

Lawrence, Sandra    Nõiaaed - taimed rahvapärimuses,  615 / farmakoloo- 

nõiakunstis ja traditsioonilises gia. teraapia  

meditsiinis 

 

Saario, Seppo    Nõnda ma investeerin   336 / rahandus. 

börsiaktsiatesse - teejuht noortele pangandus 

 

Viik, Marko    Nädalavahetuse kõva mees –  613 / hügieen 

mäletades asju, mida ma tahaksin  

unustada : tee alkoholist vabaks 

 

Raud, Rein    Olemise voog - post-   1 / filosoofia 

antropotsentriline iseduse ontoloogia  

 

Lipman, Frank    Parem uni, parem sina - stressivaba 613 / hügieen 

tee vajaliku une ja soovitud eluni 

 

Niiberg, Toivo    Poisist meheks - meheks sirgumise 159.9/psühholoogia  

okkaline tee 

 

Randjärv, Laine   Põhjamaa päikese kullas –   78(474.2)/muusika 

     Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe  

roll Eesti laulupeoliikumises aastatel  

1938 – 1980 

 

Salo, Vello    Pühitse meid tõega - mõtisklused,  2 / religioon. 

jutlused, kõned, loengud  teoloogia 

 

 Martinez, Ramon   Raamat kolesteroolist - nii   612 / füsioloogia 

langetan oma vererasva näitajaid :  

uusimad teraapiad - tõhusad meetmed 

 

Scott, Kim    Radikaalne siirus - ole vinge boss, 65.01 / juhtimine 

kaotamata oma inimlikkust  

 

Kollom, Raigo    Ratsanike viimane sajand  798 / ratsasport 

 

Roosaare, Jaak   Rikkaks saamise õpik – teadmised 336 / rahandus. 

     rahast, mida Sulle koolis ei   pangandus 

õpetatud! 

 

McConaughey, Matthew  Roheline laine    791 / filmikunst. 

          tsirkus 

 

 



Lindau, Külli    Saaremaa käsitöötuba - teeme ise 746 / käsitöö  

villast ja lõngast 

 

Oppedisano, Tony   Sinatra ja mina - hilisöisel tunnil 78 / muusika 

 

Loemaa, Vello    Sinisilmselt unistuse poole   355/359/sõjandus. 

          sõjateadus 

 

Saksatamm, Markus   SOG - Eesti eriüksuse lugu :  355/359/sõjandus. 

Andrei Ambrose mälestused  sõjateadus 

 

Kidron, Anti    Suhtle sujuvalt   159.9/psühholoogia 

 

Ginter, Merili    Sädeinimeste lood - 84 avameelset 159.9/psühholoogia  

vestlust ja mõtet kolmest 24-tunnisest  

otseülekandest 

 

Pitsi, Tagli    Söömise ja liikumise soovitused  613 / hügieen 

eakamatele 

 

Erikson, Thomas   Tagasilöögid minu ümber - nii  159.9/psühholoogia 

muudad lüüasaamised eduks 

 

O'Hanlon, Bill    Tee üks asi teisiti - kümme lihtsat  159.9/psühholoogia 

võtet oma elu muutmiseks 

 

Jones, Dan    Templirüütlid - Issanda sõdalas- 06/organisatsioonid. 

munkade tõus ja langus  ühingud. seltsid. 

     muuseumid 

 

Tapver, Arvi    Toimik 5513 - Heiti Talviku kaks  82 / kirjandusteadus 

kevadist hetke 

 

Haig, Matt    Tähelepanekuid närvilise planeedi  159.9/psühholoogia 

kohta 

 

Raud, Rein    Täiused ja tühjused - lühiülevaade  1 / filosoofia 

Aasia mõtteloost 

 

Carreyrou, John   Vere pettus - Silicon Valley   343 / kriminaalõigus 

idufirma saladused ja valed 

 

Holloway, Richard   Väike religiooni ajalugu  2 / religioon. 

          teoloogia 

 

Leonard-Curtin, Aisling  Väikeste sammude jõud – kuidas 159.9/psühholoogia  

teha väikseid, aga tõhusaid  

muudatusi, kui kõik kasvab üle pea 

 

      



Väärtusarenduse analüüs  37 / haridus. 

 edasijõudnutele – käsiraamat pedagoogika 

koolidele ja lasteaedadele 

 

Klaos, Margo    Õnnetusjuhtumid ja turvalisus 614 / rahvatervis.

          esmaabi 

 

Zobel, Kristjan    Ökoloogia võhikutele    502/504/loodus-

          kaitse. keskkonna-

          kaitse 

 

    

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


