
TEABEKIRJANDUS AUGUST 2022 

Autor     Pealkiri     Liik 

Gigi     21 õppetundi - mida ma õppisin  336 / rahandus. 
Bitcoini jäneseurgu kukkumisest pangandus 

 
Ojala, Tõnu    Ajalugu neljal rattal – automuuseum 629 / liiklus-  

Via Baltica    vahendid (autod) 
 
Vitale, Mariella   Amigurumi - heegeldatud loomaaed 746H/heegeldamine 
 
Dennett, Daniel C.   Darwini ohtlik idee - evolutsioon ja 57 / bioloogia  

elu paljumõttelisus 
 
Storti, Craig    Džomolungmat jahtides  910 / reisikirjad 
 
Püvi, Aadu    Eesti Põllumajandustehnika sõnas 631 / põllumajan-  

ja pildis 1961-1991   duse korraldus.  
     agrotehnika 

 
Õun, Mati    Eestlased Teises Maailmasõjas 94(474.2) / ajalugu 
 
Diacono, Mark   Kääritamine – alustame algusest –  641 / kokandus 

võta aeg maha ja valmista toitu,  
mis säilib 

 
Satsi, Rene    Laos - aeg antud elada, aeg antud  910 / reisikirjad 

süüa 
 
Virkus, Lia    Lia hoidised - [70 läbiproovitud 641 / kokandus  

hoidiseretsepti - nii magusaid kui  
ka soolaseid] 

 
Lääne, Tiit    Los Angeles 1932 –   796 / sport  

X olümpiamängud 
 
Nafousi, Roxie   Manifesteeri - 7 sammu parima 159.9/psühho-  

eluni     loogia 
 
Enden, Pille    Marineeritud hoidised - köögiviljad, 641 / kokandus  

seened, marjad, puuviljad, salatid,  
supipõhjad 

 
Paris, Manona   Meie taluköök - hakka uuesti elama 64 / kodumajan- 
          dus. olmemajandus 
 
Erik, Mart    Minu mets - metsatõde ja  630 / metsandus  

metsaõigus 
 
Leimanis, Juris   Mustlased Läti metsades, taludes 398 / etnograafia  

ja laatadel 
 
 
 



Parhitko, Lidia    Olen vihane ja mul on selleks 159.9/psühho-  
õigus - kuidas saab ema leppida loogia  
oma tunnetega ja leida neist tuge 

 
Kilgas, Ellen    Peaasi, et oleks kirge! –         792 / teater.  

Tõnu Kilgas    lavakunst 
 
Brown, Gabe    Porist mullaks - ühe perekonna 631 / põllumajan-  

teekond taastava põllumajanduse duse korraldus.  
juurde     agrotehnika 

 
     Rapla Kirikumuusika Festival 30 78(474.2)/Eesti 
          muusika 
 
Glenconner, Anne   Seltsidaam - minu erakordne elu  94(4) / ajalugu 

trooni varjus 
 
Kabat-Zinn, Jon   Teadvelolek algajatele - praeguse  159.9/psühho- 

hetke ja oma elu tagasivõitmine loogia 
 
Shetty, Jay    Think like a monk - train your mind 159.9/psühho-  

for peace and purpose every day loogia 
 
Mouratoglou, Patrick   Treener    796 / sport 
 
     Vabadussõda sõnas ja pildis - The  94(474.2) / ajalugu 

Estonian War of independence  
in words and Pictures 

 
Michaud, Tom    Vigastusteta jooksmine –  796 / sport  

biomehaanika, kõnnianalüüsi ja  
vigastuste ennetamise illustreeritud  
teejuht 

 
Paukson, Edda   XXXIV Pauksoni astroloogiline  133 / astroloogia 

abimees - 2023 
 

 
 

 
 
 
 


