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Autor     Pealkiri     Liik 

Isdal, Per    Aitamise hind – sekundaarsest 159.9/psühholoogia 
traumaatilisest stressist, 
kaastundeväsimusest ja  
läbipõlemisest terapeutide ning  
aitajate töös 

 
Hallowell, Edward M.   ATH 2.0 - lapsepõlvest   616.8 /neuroloogia. 

täiskasvanueani :teaduslikud  psühhiaatria  
strateegiad tähelepanuhäirega 
toimetulekuks 

 
Bungay Stanier, Michael  Coaching’u harjumus - räägi   65.01 / juhtimine 

vähem. Küsi rohkem ja muuda oma  
juhtimisviis igaveseks 

 
Värnik, Airi    Depressioonil on mitu nägu - mõtle, 616.8 / neuroloogia. 

tunne, tegutse    psühhiaatria 
 
Salumäe, Erika   Dialoog - [Camino de Santiago  910 / reisikirjad 

Primitivo] 
 
Sowell, Thomas   Diskrimineerimine ja erinevused 31 / demograafia. 
          sotsioloogia. 
          statistika 
 
Murulaid, Riina   Elektromagnetism - õpik   53 / füüsika 

gümnaasiumile 
 
Undusk, Maarja   Ellen Niit - heleda mõtte laast 82 / kirjandusteadus 
 
Tamminen, J. K.   Estonia saladused   656 / transport. 
          liiklus. post 
 
Rohtmets, Priit   Friedrich Akel - silmaarst,  94(474.2) / ajalugu  

diplomaat ja riigimees 
 
Søberg, Susanna   Hüppa sisse! - talisuplus sinu  797 / veesport. 

terviseks ja rõõmuks : põhjamaine lennusport  
tee tervema ja õnnelikuma elu juurde 

 
Hari, Johann    Katkenud sidemed – depressiooni 616.8 / neuroloogia.  

tegelikud põhjused ja ootamatud psühhiaatria 
lahendused 

 
Clever, Konrad   Kempsupsühholoog - sada istungit 159.9/psühholoogia 

inimhingede insenerile 
 
Kondor, Andi    Klõpsa õiget nuppu - arvuti ja  004 / arvutiteadus. 

internet. Sada olulist oskust, 50  informaatika 
varjatud võimalust 

 



Moore, Gareth   Kriminaalsed mõistatused –   793 / seltskondlikud 

[lahenda 90 riukalikku  meelelahutused  

krimimõistatust] 

 

Vaas, Irja    Kunstitegevused lasteaias  372 / koolieelne 

          Algharidus 

 

     Käbi ei kuku... - kahe põlvkonna 929 / biograafiad  

lood Vikerraadios 

 

Kuningas, Tiit     Lendsõnad    81 / keeleteadus ja 

          keeled 

 

Han, Byung-Chul   Läbipaistvusühiskond   1 / filosoofia 

Saul, Katrin Saali   Miks meil paarisuhet ikka nii väga  159.9/psühholoogia 

vaja on? 

 

Read, Sara    Neiud, naised, lesed - naiste elu  94(4) / ajalugu 

varauusaegsel Inglismaal  

 

Murray, Lorraine E.   Rahulikud lapsed - kuidas õpetada 159.9/psühholoogia  

lastele mediteerimist ja lõdvestumist 

 

Hawes, James   Saksamaa lühiajalugu  94(4) / ajalugu 

 

Õun, Mati    Suur-Saksamaa juhtfiguurid ja 94(4) / ajalugu  

kaasteelised  

 

Hercules, Olia    Suveköögid - retsepte ja mälestusi  641 / kokandus. 

igast Ukraina nurgast   kokaraamatud 

 

Prentiss, Chris   Sõltuvustest vabanemine –   613.8/alkoholism. 

alkoholismist ja narkomaaniast  narkootikumid. 

paranemise käsiraamat  suitsetamine 

 

Pitsner, Inge    Tahaks veel midagi öelda… - Lea 78(474.2) / muusika 

Dali Lion 

 

Magee, Bryan    Tähtsaimad küsimused  1 / filosoofia 

 

Tõugu, Armen    Vaimne töö tänapäeval – loengud 133 / okultism.  

praktilisest tööst vaimsete  astroloogia  

olenditega    spiritism 

 

Karp, Kadri    Veinimarjad koduaiast  634 / puuviljandus. 

          marjakasvatus 

 

Morris, Jan    Veneetsia    910 / reisikirjad 

 

 



Graeber, David   Võlg – esimesed viis tuhat aastat 336 / rahandus. 

          pangandus 

 

Tännav, Ruta    Õhulised kudumid - 30 pitskoes 746K / kudumine  

eset igasse aastaaega 

 

Lõokene, Margus   Ärevus ja meeleoluhäired - kuidas  616.8 / neuroloogia. 

neid märgata ja mida peale hakata psühhiaatria 

 

Brewer, Judson   Ärevuse lahtiharutamine – uute 159.9/psühholoogia  

teaduslike meetoditega hirmust ja  

murest priiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


