
TEABEKIRJANDUS JUUNI 2022 

Autor     Pealkiri     Liik 

Varnum, Alexis   Armastus ja suhted uues   133 / okultism. 
reaalsuses astroloogia.                       

spiritism 
 
Õun, Mati    Eesti Teise maailmasõja eel  94(474.2) / ajalugu 
 
Vabar, Mart    Eesti varjaagide lugu - ja muidki 94(474.2) / ajalugu
       mõtteid muinasajast 
 
Fukuyama, Francis   Identiteet - väärikuse nõudmine ja  32 / poliitika. 

kibestumise poliitika   politoloogia 
 
Lepp, Arne    Inimese anatoomia. II osa,  611 / anatoomia
      Ringeelundid, närvisüsteem,  

meeleelundid 
 
Jauhar, Sandeep   Inimsüda – ajalugu   612 / füsioloogia 
 
Bukovski, Vladimir   Ja naaseb tuul…   94(4) / Euroopa 
          ajalugu 
 
     Kevad, suvi & sügis aias – silmailu 633 / põllu-  

ja saagi nimel    kultuurid 
 
Stange, Nicole   Kuidas rääkida meestega  159.9/psühho- 
          loogia 
 
Raal, Ain    Kuidas taimed tervist toovad  615 / farmakoloo- 
          gia. teraapia 
 
Alamaa, Hele-Mai   Metsapoole maitsed – taimed ja 641 / kokandus 
     toit 
 
Tinn, Eduard    Minu kumite - I Konvergentsiteooria 008 / tsivilisatsioon.  

unelmate häving   kultuur 
 
Mikita, Valdur    Mõtterändur – taevalike  39 / etnoloogia.  

eksirännakute taskuraamat  kultuuriantropoloo-
      gia. kombed. 

     tavandid 
 
Cooke, Lucy    Ootamatu tõde loomadest –   59 / zooloogia 

voorivankritäis vääritimõistetuid 
 
Raal, Ain    Raeapteek 600   615 / farmakoloo- 
          gia. teraapia 
 
Liiv, Vello    Seened hilissügisel, talvel ja  635.8 / söögiseened  

kevadel 
 
 



Kupp-Sazonov, Sirje   Su kiri on täis koera haukumist –  94(4) / Euroopa 
valik Ivan Julma läkitusi  ajalugu 

 
Pau, Teevi    Teejuht makrotoitainete maailmas – 641 / kokandus  

kõik, mida pead teadma toitumisest  
ja ideaalkehast : [60 fitnessiretsepti] 

 
Leedjärv, Laurits   Teekond tähtede poole - ühe  52 / astronoomia. 

Harjumaa poisi kultuurilooline geodeesia  
rännak Koogilt tähtedeni 

 
Mesila, Tõnu    Täna, 80 aastat tagasi ..., ehk, 908 / kodu-  

Märjamaa lahingu lugu eel- ja  uurimine. kodu- 
järellugudega    lugu 

 
Sabbo, Hilda    Venemaa eestlased XX sajandil 94(474.2) / ajalugu 
 
Luik, Rein    Vormel 1 kuulsused - sõitjad,  796 / sport.  

skandaalid, autod   kehakultuur 
 
Tammar, Mari    Õnn kuulub kõigile - mõtteid,  159.9/psühholoo-  

kuidas luua endale õnnelikum gia  
argipäev 

 
Tikerpalu, Õnne   Õnne koogid ja küpsetised  641 / kokandus 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
   
 
 


