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Autor     Pealkiri     Liik 

Russell, James M.   Elementaarne – perioodilisustabel 54 / keemia.  
lahtiseletatult    mineraloogia 

 
Elu esiküljel - Eesti ajalehtede 070 / ajakirjandus  
esiküljed 1821-2021 

 
Einstein, Albert   Eri- ja üldrelatiivsusteooriast   53 / füüsika 

(üldarusaadavalt) 
 
Marshall, Tim    Geograafia võim – kümme  32 / poliitika.  
     maakaarti, mis näitavad meie  politoloogia 

maailma tulevikku 
 
Aarma, Gunnar   Gunnar Aarma - täiesti vaba mees: 133 / okultism.
      mõtteid. Mälestusi. Kirju  astroloogia. 
          spiritism 
 
Panjuškin, Valeri   Hunditund - Ukraina sõja põgeniku 355/359/sõjandus.  

lugu     sõjateadus 
 
Mihkelsoo, Virgo   Isetervendamise ning tervete ja  615 / farmakoloo- 

tarkade laste saamise teejuht gia. teraapia 
 
McDougall, Christopher  Joostes Shermaniga - lugu   796 / sport. 

kangelase südamega eeslist  kehakultuur 
 
Kaplinski, Jaan   Kirjad     82 / kirjandusteadus 
 
Adolfsson, Carina   Kolme nimega mehed  929 / biograafiad 
 
Lerner, Harriet   Kuidas muuta lähisuhete mustreid– 159.9/psühholoogia 

toimetulek viha ja teiste negatiivsete  
tunnetega 

 
Csikszentmihalyi, Mihaly  Kulgemine - optimaalse kogemuse  159.9/psühholoogia 

psühholoogia 
 
Sheldrake, Merlin   Läbipõimunud elu - kuidas seened 58 / botaanika  

loovad meie maailma, muudavad  
meie teadvust ja kujundavad meie  
tulevikku 

 
Brendborg, Nicklas   Meduusid vananevad tagurpidi –  613 / hügieen 

[mida õppida looduselt, et elu oleks  
pikem ja parem] 

 
Nahkur, Ave    Meie küla eided tuunivad Viljandit – 747 / ruumikujundus 

üks muhe taaskasutusraamat 
 
Past, Aune    Meie sibullilled - kanakakamorssi, 635.9 / iluaiandus. 

kanapissi ja šampanjat  lillekasvatus 



Küng, Enn    Mercuriuse ja Marsi vahel –   94(474.2) / ajalugu 
Hansalinn Tallinn Rootsi riigi  
haardes 1561–1632 

 
Scruton, Roger   Moodne filosoofia - sissejuhatus  1 / filosoofia 

ja ülevaade 
 
Cain, Susan    Mõrumagus - kuidas kurbus ja  159.9/psühholoogia 

igatsus meid täiustavad 
 
Genova, Lisa    Mäletamine - mäluteadus ja   159.9/psühholoogia 

unustamise kunst 
 
Grabbi, Hellar    Mälu tuhandes järves –   94(474.2) / ajalugu 

mälestuslikud esseed 
 
Kelly, John    Stalini päästmine - Roosevelt,  94(4) / ajalugu 

Churchill ja Stalin: liitlaste võidu  
hind Euroopas 

 
Oakley, Barbara   Teadlik õpetaja - ajuteadusest  37 / haridus. 

lähtuvad praktilised soovitused  pedagoogika 
tõhusamaks õpetamiseks ja  
õppimiseks 

 
Friedman, George   Torm enne vaikust - Ameerika  327 / välispoliitika 

ebakõlad, 2020. aastate kriis ja  
sellele järgnev triumf 

 
Herder, Johann Gottfried von Torm ja tung - valik varaseid   1 / filosoofia 

kirjatöid 
 
Zelenskõi, Volodõmõr  Ukraina heaks - Volodomõr   327 / välispoliitika 

Zelenskõi valitud kõned 
 
Laar, Mart    Veri mullal – Ukraina   94(4) / ajalugu  

Ülestõusuarmee (UPA) lugu 
 
Bynum, William   Väike teaduse ajalugu  001 / teadus. 
          teaduslugu 
 
Vora, Ellen    Ärevuse anatoomia – keha  159.9/psühholoogia  

hirmureaktsiooni mõistmine 
ja ületamine 

     
 
 
 
 


