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Autor     Pealkiri    Liik 

Aho, Esko    1991 - mustade luikede aasta 32/ poliitika.  

          politoloogia 

 

Made, Tiit    Ajad ammused   929 / biograafiad 

 

Sharma, Robin   Argipäeva kangelase käsiraamat –  159.9/psühholoo- 

[käivita positiivsus. Vii tööviljakus  gia 

maksimumi. Teeni maailma] 

 

Kirsberg, Kristi    Biatlon A&O - ükski märk ei jää 796 / sport  

üles: [25 lugu laskesuusatamisest] 

 

Bussijuhi õppematerjal 656 / transport. 

liiklus. post 

 

Lotman, Juri    Dialoog ekraaniga   791 / filmikunst 

 

Karu, Mihkel    Eesti Meremuuseumi laevamudelid 629.5 / laevad  

- Ship models in the Estonian  

Maritime Museum 

 

Neare, Viivi    Erivajadustega lapsed lasteaias ja 376 / üldharidus 

koolis - nende arengu ja õppimise  

toetamine 

 

Ojalo, Hanno    Euroopa kuningad, keisrid ja tsaarid 94(4) / ajalugu 

sõjakeerises 

 

Kondor, Andi    Hapendamise maagia & köögi 641 / kokandus 

kombinatoorika 

 

Murray, Douglas   Hulkade sõgedus - sugu, rass  31 / demograafia.  

ja identiteet    sotsioloogia.  

    statistika 

 

Muuli, Kalle    Imelaps - Kelly Sildaru lugu  796 / sport 

 

 

 

 



 

Wohlleben, Peter   Kannatlikud puud - kuidas puud 58 / botaanika 

Õpivad kliimamuutusega 

kohanema - ja kuidas mets 

meid päästab, kui seda lubame 

 

Markman, Howard J.   Kuidas jääda abielus õnnelikuks? –  159.9/psühho- 

kuidas täiustada oma abielu ja loogia  

ennetada lahkuminekut : [toimiva 

paarisuhte käsiraamat] 

 

Lewis, Jo    Kuidas kassid mõtlevad? – mõistev 636.8 / kassi-  

omanik – õnnelik kass  kasvatus 

 

Dehaene, Stanislas   Kuidas me õpime - miks aju õpib 159.9/psühho-  

paremini kui mistahes masin…  loogia 

esialgu 

 

Mann, Steve    Kutsika kasvatamine on lihtne nagu  636.7 / koera- 

üks-kaks-kolm - lihtne käsiraamat kasvatus  

õnneliku koera kasvatamiseks ja  

kutsika õpetamiseks 

 

Ots, Loone    Kuulsad naismõrvarid - [šokeerivad 343 / kriminaal- 

mõrvalood läbi aegade]  õigus 

 

Sildnik, Ülli-Riina   Kõrred ja laugud   635/köögiviljandus 

 

Pantzar, Katja    Leides sisu - [julguse, jõu ja õnne 159.9/psühho-  

otsimine soome moodi]  loogia 

 

Aru, Jaan    Loovusest ja logelemisest –   159.9/psühho- 

[nutineedusest, mõttevälgatustest loogia  

ja laste arengust] 

 

Neprjahhin, Nikita   Ma manipuleerin sinuga – salajase 159.9/psühho- 

mõjutamise vastased meetodid loogia 

 

Jääts, Indrek    Maack Amuuril - ühe ekspeditsiooni 910 / reisikirjad 

lugu 

 

Jaku, Eddie    Maailma kõige õnnelikum mees - 94(4) / ajalugu 

[Buchenwaldist ja Auschwitzist  

pääsenud vana mehe elutarkus] 



Vanek Smith, Stacey   Machiavelli naistele - kuidas teada  31 / demograafia. 

oma väärtust ja tööturul läbi lüüa sotsioloogia. 

     statistika 

 

     Maradona - Kõigi aegade   796 / sport 

hiilgavaima jalgpalluri uskumatu  

surm 

 

Munro, Katy    Migreeniga toimetulek  616.8/neuroloogia. 

          psühhiaatria 

 

Aru, Jaak    Millest kõnelevad kivid –  902/904/arheoloo- 

megaliitide mõistatused  gia. esiajalugu 

 

Perry, Bruce D.   Mis sinuga juhtus? – vestlused 159.9/psühholoo-  

traumast, sellega toimetulekust ja gia  

tervenemisest 

 

Partanen, Rauli   Must hobune - tuumaenergia ja  621 / masinaehitus. 

kliimamuutus    elektrotehnika 

 

     Mäng ja melanhoolia - Friedebert  82/kirjandusteadus 

Tuglase romaan „Felix Ormusson“ 

 

Given, Florence   Naiste asi pole kena olla  159.9/psühholoo- 

          gia 

 

Bruder, Jessica   Nomaadimaa - kuidas 21. sajandil  31 / demograafia. 

Ameerikas ellu jääda   sotsioloogia. 

     statistika 

 

Leonnig, Carol    Null nurjumist - salateenistuse  32 / poliitika. 

tõus ja langus    politoloogia 

 

Kangur, Paavo    Rahasaladused - kuidas saada 336 / rahandus.  

rikkaks ja rikkust säilitada  pangandus 

 

Piiri, Reet    Rahvarõivas on norm   391 / rõivastus. 

          mood. kaunistused 

 

     Roheteraapia toas ja õues –  615/farmakoloogia.

      käsiraamat kõigile   teraapia 

 

Targo, Mikk    Sa haara kinni mu käest!  78(474.2)/muusika 



Laz, Athena    Sinu unenägude alkeemia – teadliku 159.9/psühholoo- 

unenägemise ja unenägude   gia 

tõlgendamise iidse kunsti  

tänapäevane teejuht 

 

Õun, Mati    Teise maailmasõja lahingud õhus,  94(4) / ajalugu 

maal ja vees 

 

Sommer, Lauri   Toome tuled - 2015-2021  82/kirjandusteadus 

 

Ferguson, Diana   Vanarahva aiapidamise nipid  634/puuviljandus. 

          marjakasvatus 

 

Weeber, Karl-Wilhelm  Vana-Rooma argielu   94(3) / vanaaja  

entsüklopeedia   ajalugu 

 

Lotman, Juri    Vene kultuuri semiootika – valik 81/keeleteadus ja  

artikleid    keeled 

 

     Veoautojuhi õppematerjal 2022 629/liiklusvahendid 

 

     Vestlused Lotmaniga   81/keeleteadus ja 

          keeled 

 

Põder, Gedi    Õpetaja - otse ja ausalt  37 / haridus. 

          pedagoogika 

 

Waring, Chris    Õpitud, aga ununenud  51 / matemaatika  

matemaatika 

 

Maran, Timo    Ökosemiootika - märgiuuringud ja 81/keeleteadus ja 

ökoloogiline muutus   keeled 

 

Dispenza, Joe    Üleloomulikkuse saavutamine –  133 / okultism. 

kuidas tavalised inimesed tulevad astroloogia.  

toime millegi tavatuga  spiritism 

 

 

 

 

 

 

 

    


