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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
BIBLIOGRĀFIJA
016

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Spārītis :
biobibliogrāfija / sastādītāja Venta Kocere ; bibliogrāfijas sastādītājas un
priekšvārda autores: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ;
literārā redaktore Ieva Jansone ; mākslinieciskais noformējums: Aldis
Aleks ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : Zinātne,
©2016 (Dardedze hologrāfija). - 413, [1] lpp., [44] lpp. iel. : faks., il.,
portr. ; 20 cm. - (Latvijas zinātnieki). - Teksts latviešu, angļu, vācu,
krievu valodā. - Personu rādītājs: 393.-[412.] lpp.
ISBN 9789934549052. . - ISBN 97899345490502(atcelts).
Mākslas vēsturnieki - Latvija - Biogrāfijas.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
FILOZOFIJA
133

PSIHOLOĢIJA
159.92

159.922

Grahams, Ians. Dievs nekad nenokavē... : un nekad nenāk pirms
noteiktā laika! : palīdzība cilvēcei no citas dimensijas / Ians
Grahams un Baltais Vērsis ; no angļu valodas tulkojusi Zane Kalniņa
; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Sarmīte
Medne ; vāka grafiskā noformējuma autors Armands Bāris. - Rīga :
Jumava ; SIA "J.L.V.", 2010. - 166, [2] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.:
God Is Never Late.
ISBN 9789984388502.
Gara vēstījumi.
Sanda, Ilse. Mīli sevi! : psihoterapeita ieteikumi īpaši jūtīgiem
cilvēkiem / Ilse Sanda ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ;
redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [1] lpp. :
diagramma, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 141.-142. lpp. - Īpašs
jūtīgums ir dāvana, nevis personības defekts. Ir emocionāli,
sabiedriski un enerģiski cilvēki, kam patīk dinamiska darba vide un
atvērtā plānojuma birojs. Taču ir arī tādi, kuri kā ar īpašām
antenām pastiprināti uztver gan ārējos apstākļus, gan citu cilvēku
noskaņojumu. Nereti šie cilvēki kā zobu sāpes pacieš radinieku
jubilejas un viņus var izsist no sliedēm kāda pavirši izteikta
piezīme.Tie ir īpaši jūtīgi cilvēki, un tieši viņiem ir sarakstīta šī
grāmata. - Oriģ. nos.: Elsk dig selv.
ISBN 9789934055270.
Jūtīgums (personības iezīme). Sevis pieņemšana. Personība
un emocijas.
Selgs, Pēteris. Es esmu citāds nekā tu : par sevis un pasaules
pārdzīvojumu bērnības vidū / Pēteris Selgs ; no vācu valodas
tulkojusi Jūlija Dobrovoļska ; literārā redaktore Dace Kārkliņa ;
zinātniskā redaktore Vita Valdmane. - Rīga : Alis, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 113 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 108.-110. lpp. un
piezīmēs: 89.-107. lpp. - Oriģ. nos.: Ich bin anders als Du. - Īsas
ziņas par autoru: 112. lpp.
ISBN 9789934504181.
Pašuztvere, bērna. Bērnu psiholoģija. Valdorfa pedagoģija.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

272-7

24

274.5-7

Monsinjors Pēteris Vilcāns, 1929.-2012. / redkolēģija: Marjans
Locāns, Rita Kurloviča, Emīlija Freiberga ; kopsavilkumu tulkoja
Mārtiņš Cimbulis ; ievadu sarakstīja Jānis Bulis. - [Jēkabpils] :
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds, 2015 (SIA "Erante"
tipogrāfija). - 128 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm +
CD. - Bibliogrāfija: 126.-127. lpp. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā. . - Vāka noformējumā Jāņa Pāvila II dāvinātais
rožukronis monsinjoram Pēterim Vilcānam. . - "CD "Promesa" ir
audiāls pielikums grāmatai "Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.2012.)". Skaņdarbi izvēlēti ar J.Poruka, Fr.Bārdas, K.Skalbes
dzeju"--Titlp. 2. pusē.
Autori: Jadviga Aļošina, Vilis Bukšs, Ilga Cimbule, Aivars
Cimbulis, Antoņina Greitāne, Lidija Kirillova, Marjans Locāns, Vilis
Mileiko, Kazimirs Ručs, Jānis Stepiņš, Inta Terentjeva, Pāvels Zeiļa.
ISBN 9789934147425.
Priesteri - Latvija.
Ņothaņs, Thiķs. Bailes : padomi, kā izkļūt no dzīves virpuļiem /
Ņothaņs Thiķs ; māksliniece Etija Gorbante ; redaktore, tulkojums:
Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2016. - 145 lpp. ; 22 cm. - Oriģ.
nos.: Fear: essential wisdom for getting through the storm.
ISBN 9789934502248.
Garīgā dzīve.
Talonens, Juko. Cīņa par luterāņu mācītāju izglītību : LELB Teoloģiskā
institūta vēsture, 1923-1937 / Jouko Talonens ; [no angļu valodas
tulkojis Uģis Sildegs ; literārā redaktore: Gunta Bandere un Ināra Vilka
; vāka autors Indulis Banders]. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - viii, 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 170.-204. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. Personu rādītājs: 205.-217. lpp. . - "... lielākā daļa manuskripta balstās
uz autora oriģinālo darbu "Latvian kansallisen teologian synty. Küsta
teologian sunnasta ja taistelu pappiskoulutuksesta Latvian evankelisluterilaisessa kirkossa 1918-1934"--Titullapas 2. pusē.
ISBN 9789934544033.
Luterāņu baznīca - Latvija - Izglītība - 20 gs - Vēsture. Teoloģija Latvija - Mācīšana un mācīšanās - 20 gs - Vēsture.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SOCIOLOĢIJA
316.6

316.77

Gavaina, Šakti. Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu,
dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina, Džīna Vuči ; vāka dizaina
autore Ilze Isaka ; redaktore Marta Ābele; ; [no angļu valodas]
tulkojusi Kristīne Fīrere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s
"Poligrāfists"). - 157, [3] lpp. : ilustrācijas. - Grāmata atklāj, kā
iepazīt sevi un sadraudzēties ar saviem "Es". Veidojot attiecības un
apzinoties, kā mijiedarbojas dažādas personības daļas, spējam
labāk izprast sevi un apkārtējos. Attiecības ir cilvēka patiesais
skolotājs. - Oriģ. nos.: The Relationship Handbook.
ISBN 9789934056987.
Personības veidošana. Attiecības.
Bowater, Laura. Science Communication : a practical guide for
scientists / Laura Bowater and Kay Yeoman. - Hoboken : Wiley, 2013. xxiii, 360 p. : ill. (some col.) ; 26 cm. - Includes bibliographical
references and index. - Science communication is a rapidly expanding
area and meaningful engagement between scientists and the public
requires effective communication. Designed to help the novice scientist
get started with science communication, this unique guide begins with a
short history of science communication before discussing the design and
delivery of an effective engagement event. Along with numerous case
studies written by highly regarded international contributors, the book
discusses how to approach face-to-face science communication and
engagement activities with the public while providing tips to avoid
potential pitfalls. This book has been written for scientists at all stages
of their career, including undergraduates and postgraduates wishing to
engage with effective science communication for the first time, or
looking to develop their science communication portfolio.
Contents: A Guide to Science Communication. Scientists
Communicating with the Public. Encouraging Scientists to Communicate
with the Public. Communication Learning and Writing. Monitoring and
Evaluating your Event or Activity. Getting Started with Public Science
Communication. Direct Public Communication. Indirect Public
Communication. Demonstrating Interactions between Scientists and

316.77

Schools.
ISBN 9781119993124 (pbk.).
Komunikācija zinātnē. Komunikācija
The Handbook of Communication in Cross-cultural Perspective /
edited by Donal Carbaugh. - New York : Routledge, 2017. - xxi, 390 p. (International Communication Association handbook series). - Includes
bibliographical references and index.
ISBN 9781138892118 (pbk.).
Starpkultūru komunikācija. Komunikācija un kultūra

EKONOMIKA. TAUTSAIMNIECĪBA. EKONOMIKAS ZINĀTNES
Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / Sergeja
338

Kruka redakcijā ; recenzenti: Ieva Zaķe, Ivars Ījabs, Ērika Šumilo ;
literārie redaktori: Inga Lievīte, Ināra Mikažāne, Indra Orleja ; vāka
dizaina autors Jānis Rožukalns. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2016. - 225 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu
beigās. - Mongrāfija atklāti jautā "Tieši kas izdevās krīzes pārvarēšanā
un kādas ir šīs "veiksmes" sekas?" Pētnieki aicina lasītājus apjaust, ka,
no vienas puses, krīzes pārvarēšanas metodes un stratēģijas ir dārgi
maksājušas Latvijas iedzīvotājiem, bet, no otras puses, arī pati
sabiedrība nav palielinājusi savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
pilsoniskajās aktivitātēs. Lasītājs ir aicināts secināt, ka sabiedrības
pasivitāte savienojumā ar ekonomisko un sociālo nestabilitāti nav tā
labākā recepte Latvijas sabiedrības tālākai attīstībai un labklājībai. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Par autoriem: 5.-6.
lpp.
Saturs: Krīžu teorijas un Latvijas realitāte / Dainis Zelmenis. Kādu
krīzi piedzīvo Eiropa? Politiskie principi un labklājības valsts / Ksavjē
Lands. Sociāli ekonomiskā situācija krīzes laikā un taupības politikas
sekas / Inna Dovaldbekova. Latvijas uzņēmumu izdzīvošanas stratēģija
krīzes apstākļos / Anželika Berķe-Berga. Ekonomiskās krīzes ietekme uz
sabiedrību un krīzes mācības / Taņa Lāce, Ritma Rungule. Sociālais
kapitāls un krīzes pārvarēšanas stratēģijas / Sanita Vasiļjeva. Pilsoniskā
sabiedrība un komunikācijas prakse / Sergejs Kruks. Latvijas mediju
auditorija recesijas laikā / Anda Rožukalne, Ilva Skulte. Alternatīvo
mediju iedeoloģiskie vēstījumi kā demokratizācijas instrumenti /
Normunds Kozlovs. Latvijas lietišķā kultūra. Hofstedes kultūras
dimensiju indeksu mērījums nacionāli reprezentatīvajā aptaujā / Diāna
Kalniņa.
ISBN 9789984793863.
Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Ekonomiskā
politika - 1991-.

338

338

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Ziņojums par
Latvijas tautsaimniecības attīstību : 2015. gada decembris /
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; iev., [3.-4.] lpp., autore
Dana Reizniece-Ozola. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrija, 2015. - 156 lpp. : diagr. tab. ; 30 cm. - (Ziņojums par
Latvijas tautsaimniecības attīstību , 1407-4095 ; 2015 decembris).
- Titlp. otrā pusē sagat.: O. Barānovs, I. Skribāne, E. Gergelevičs,
L. Stelmaka-Leja, J. Salmiņš, G. Piņķe, V. Skuja, I. Šnīdere, A.
Rožkalne, N. Ozols, J. Ušpelis, Č. Gržibovskis, R. Rimša, A. Jansons,
D. Klinsone, M. Rone, L. Stauvere, L. Kauķe, D. Ločmele, K. Soms,
R. Meijers, J. Zakovics, R. Kņūtiņa, P. Ozoliņa, V. Brūvere, M.
Ambrēna, I. Baltābola, I. Lore, M. Jansons, L. Neiders, I. Kabanova,
A. Bukšs, A. Krūze, L. Duntava, D. Ločmele, B. Mistre, A. Stiebra, I.
Zelca, I. Dzimtā-Zemīte, L. Kalāne, D. Freimane.
Saturā: Ekonomiskais stāvkolis. ārējā ekonomiskā vide.
Izaugsme. Makroekonomiskā stabilitāte. Darba tirgus. Ekonomiskā
politika un struktūrpolitikas prioritātes.
Latvija - ekonomika - statistika - pārskati. Latvija - ekonomika
- statistika - pārskati. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - Periodiskie
izdevumi.
Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas : 2013.
gada 13. decembra konferences referātu apkopojums / materiālus
apkopoja un tehniski rediģēja: Ruta Pazdere, Andrejs Cīrulis ;
Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas
Tieslietu ministrija, 2015. - 144 lpp. : diagrammas, faksimili,
ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Grāmatā apkopoti 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu
vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība
PSRS laikā un kas un kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai
skaitā - slavenais VEF. Grāmatā ir pārskats par Latvijas ekonomiku
pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks
pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās specifiku, kā arī par
šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām. - Teksts latviešu un
krievu valodā.

Saturs: Vispārējs pārskats par Latvijas ekonomiku / Ruta
Pazdere. Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas / Viesturs Pauls
Karnups. Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības
1940.-1941. gadā / Māris Zvaigzne. Rūpniecība - PSRS un Latvijas
interešu samezglojumi / Pēteris Guļāns. Migrācija rūpniecības
attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas / Pārsla Eglīte. Latvijas
tautsaimniecības militarizācija PSRS okupācijas gados / Ilgonis
Upmalis. Militārā budžeta īpatsvars Latvijas PSR budžetā Latvijas un
PSRS budžetu norēķinu kontekstā 20. gadsimta 40. un 50. gados /
Gatis Krūmiņš. VEF speciālā produkcija / Jānis Blaubergs. Politiski
ekonomiskā okupācija VEF / Dainis Dandēns. Pārtikas ražošana un
iedzīvotāju apgāde ar pārtiku pārejas periodā / Dainis Ģēģeris.
Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā /
Jānis Počs. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā
sociālisma uz kapitālismu / Uldis Osis. Latvijas rūpniecība
perspektīvā / Kristaps Soms, Irīna Skribāne.
ISBN 9789934857805.
Rūpniecība - Latvija.
Cottrell, Marilyn. Mrs. C's Economics with Ease : a workbook for
Microeconomics / Marilyn Cottrell. - revised printing. - Dubuque :
Kendall Hunt publishing company, 2007. - 106 p. : ill., fig., tab.
Contents: What is economics? An introduction to demand and
supply. Consumers and producers. Market structure and efficiency.
Factor market. Canada in the global economy.
ISBN 9780757596643.
Mikroekonomika - Mācīšana un mācīšanās. Patērētāji. Piedāvājums
un pieprasījums.

330

TŪRISMA BIZNESS
338.482

FOLKLORA
398.8(=174)

Pearce, Philip L. Tourist Behaviour : themes and conceptual schemes
/ Philip L. Pearce. - Clevedon : Channel View Publications ; Buffalo ;
Toronto, c2005 (repr. 2007, 2008, 2010). - vii, 241 p. : ill., tab. ; 24
cm. - (Aspects of tourism ; 27). - Ietver bibliogrāfiju (200.-231. lpp.) un
rādītāju. (232.-241. lpp.).
Contents: Studying tourist behaviour. Social roles and individual
characteristics. Motivation, the travel career pattern approach.
Perceiving and choosing the destination. Social contact for the tourist.
The tourists' on-site experiences. Tourists' reflections on experience.
Synthesis and further analysis.
ISBN 9781845410223 (pbk). . - ISBN 184541022X (pbk).
Ceļotāji - Psiholoģija. Tūrisms - Psiholoģiskie aspekti. Tūrisms Sociālie aspekti. Tūristi.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-. Trejādas saules / Vaira VīķeFreiberga ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sigita
Kušnere ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs. - Rīga : Pētergailis, 2016
(Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 484, [1] lpp. : il. ; 23 cm. Bibliogrāfija: 456.-464. lpp. un rādītāji: 465.-480. lpp. - Ar šo V.
Vīķes-Freibergas "Mitoloģiskās Saules" sējumu tiek noslēgts garu
gadu darbs ar Saules dainām. No aptuveni 4000 "Saules dainu"
krājumā publicētām dziesmām ap 40 procentiem dziesmu atsaucas
uz Sauli kā personificētu būtni vai mitoloģisku tēlu. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Titullapas otrā pusē
nosaukums angļu valodā: The threefold sun. The mythological sun.
[5. sējums]. Mitoloģiskā saule.
Saturā: Teiksmainā saule un saules mīts. Saulīte kā māmuliņa
un krustmāte. Saule kā likumības un taisnības iemiesojums.
Dievišķā auglības Saule. Teiksmainās Saules un Saules meitas tēls.
Slīkstošā Saules meita un raudošā Saule. Saules un Saules meitu
debesu darbi. Saules ceļš un pārvietošanās līdzekļi. Saules koks.
Mītiskās debesis. Saules meitas debesu precības. Saules un Saules
meitu līdzgaitnieki. Saules vai Saules meitas Debesu kāzas.
ISBN 9789984334196.
Tautasdziesmas, latviešu - Vēsture un kritika.
Saule - Folklora.

5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA

MEDICĪNA
615.8

Vitulks, Džordžs. Homeopātijas pamatprincipi : homeopātija enerģētiskā medicīna / Dž. Vitulks ; no angļu valodas tulkoja:
Tatjana Pokatova, Dita Maldupa, Saila Mežakunga ; redaktore Ieva
Šuplinska. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 79, [1] lpp. ; 20 cm. - Šīs
nelielās grāmatas mērķis sniegt informāciju par homeopātijas
pamatprincipiem dažādu medicīnas nozaru speciālistiem, kā arī
plašākai publikai. Šo metodi ir izmantojuši desmitiem tūkstošu
ārstu, dziednieku, un arī šodien homeopātija ir ļoti pieprasīta un
izraisa lielu sabiedrības interesi.
Saturā: Homeopātijas pamatprincipi. Veselības definīcija.
Veselības mērs. Nosliece uz slimību. Kas ir patoloģija homeopātijas
izpratnē. Preparāta izvēle. Vardarbība un seksuālās novirzes.
Profilaktiskā medicīna. Jautājumi un atbildes. Slimības gadījumi,
kas izārstēti ar klasiskās homeopātijas metodi. Homeopātija,
veselība un cilvēce.
ISBN 9789984894652.
Homeopātija.

AUGKOPĪBA. DĀRZKOPĪBA
Bražūne, Elga.
635.6

Tomāti no stādiem līdz ražai / teksts un
fotogrāfijas: Elga Bražūne ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ;
literārā redaktore Irīda Miska. - [Rīga] : J.L.V., 2016. - 102, [2]
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - E. Bražūnes grāmatā atrodams viss par
Latvijas tomātiem: kā izaudzēt miltainus un gardus tomātus, kā
izmantot skopo Latvijas sauli, lai iegūtu saldus tomātus, kādas
šķirnes izvēlēties, kādas ir izplatītākās tomātu stādu slimības un kā
tās ārstēt? Grāmatā aplūkotas tomātu šķirnes ar neparstas krāsas
un savdabīgas formas augļiem, Zodiaka zīmēm veltītās tomātu
šķirnes, istabas un balkonu tomātu šķirnes, ziemas tomātu šķirnes.
- Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Izdevuma
noformējumā: Elga Bražūne / Dārzniecība "Neslinko".
ISBN 9789934119460.
Tomāti.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA
Cross, Robert L., 1967-. Driving Results Through Social Networks :
658

how top organizations leverage networks for performance and growth /
Rob Cross and Robert J. Thomas. - 1st ed. - San Francisco, CA : JosseyBass, 2009. - xxi, 217 p. : ill. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass business &
management series). - Includes bibliographical references (p. 195-209)
and index.
ISBN 9780470392492 (cloth). . - ISBN 0470392495 (cloth).
Uzņēmēju tīkli. Sociālie tīkli. Menedžments.

RAŽOŠANAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
Heizer, Jay. Operations Management / Jay Heizer, Barry Render.
658.5
- 10th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2011. - xxx,
806, [53] p. : ill. ; 29 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. "Operations Management "presents a broad introduction to the field
of operations in a realistic and practical manner, while offering the
largest and most diverse collection of problems on the market.
Contents: Operations and productivity. Operations strategy in
a global environment. Project management. Forecasting. Design of
goods and services. Managing quality. Supplement 6: Statistical
process control. Process strategy and sustainability. Supplement 7:
Capacity and constraint management. Location strategies. Layout
strategies. Human resources, job design, and work measurement.
Supply-chain management. Supplement 11: Outsourcing as a
supply-chain strategy. Inventory management. Aggregate planning.
Material requirements planning (MRP) and ERP. Short-term
scheduling. JIT and lean operations. Maintenance and reliability.
Decision-making tools. Linear programming. Transportation models.
Waiting-line models. Learning curves. Simulation. Statistical tools
for managers. Acceptance sampling. The simplex method of linear
programming. The MODI and VAM methods of solving
transportation problems. Vehicle routing and scheduling.
ISBN 9780136119418. . - ISBN 0136119417.
Ražošanas menedžments.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
MĀKSLA
7.036/.038

Lielāks miers, mazāks miers : katalogs = A bigger peace, a

smaller peace : catalogue / izstādes kuratore, kataloga
sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Demakova ; projekta
vadītāja Ilze Putniņa ; tekstu autori: Dace Melbārde, Norberts
Vēbers, Boriss un Ināra Teterevi ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija
Everte ; redaktori: Ilze Putniņa, Brigita Aispure-Zelča, Līga
Marcinkeviča ; latviešu valodas literārā redaktore Guna Kalniņa ;
angļu valodas literārā redaktore Iveta Boiko ; grafiskais dizains:
Darja Meļņikova ; tulkotāji: Jānis Frišvalds, Gunta Liepiņa, Inta Tiļļa
; foto: Ēriks Božis, Uldis Briedis, Philippe De Gobbert, Andri
Haflidason, Reinis Hofmanis, Valdis Jansons, Valts Kleins, Leonards
Laganovskis, Gints Mālderis, Burkhard Peter, Ojārs Pētersons,
Joachim von Vietinghoff, W. Wolf. - Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 257, [54] lpp., [205] lpp.
iel. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs un personu rādītājs: [308.-311.] lpp. - Katalogā
atspoguļota Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde, kas notika Rīgā,
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā 2015. gadā. Katalogā pieminētas
Latvijas laikmetīgās mākslas nozīmīgākās reprezentācijas vietas
ārzemēs kopš lielajām sabiedriskajām pārmaiņām 20. gadsimta 80.
gadu beigās. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
Mākslinieki: Aigars Bikše, Māra Brīvere, Krista Dzudzilo, Reinis
Dzudzilo, Barbara Gaile, Indriķis Ģelzis, Ieva Kaula, Ernests Kļaviņš,
Andrejs Kļaviņš, Maija Kurševa, Imants Lancmanis, Liene Mackus,
Līga Marcinkeviča, Darja Meļņikova, Kaspars Podnieks, Mārtiņš
Ratniks, Ieva Rubeze, Inta Ruka, Krišs Salmanis, Zane Tuča, Evita
Vasiļjeva, Vilnis Vītoliņš, Brigita Zelča-Aispure.
ISBN 9789934146688.
Māksla, latviešu - 20 gs - Izstādes. Māksla, latviešu - 21 gs Izstādes. Māksla - Latvija - Izstādes - 20 gs - Vēsture. Māksla Latvija - Izstādes - 21 gs - Vēsture.

ARHITEKTŪRA
728

FOTOGRĀFIJA
77(474.3)

MŪZIKA
784.4(=174)

Bruģis, Dainis, 1956-. Cēsu Jaunā pils / Dainis Bruģis ;
māksliniece Inese Hofmane ; redaktore Zaiga Lasenberga ; personu
rādītāja sastādītāja Ina Līne ; Cēsu Vēstures un mākslas muzejs. Cēsis : Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 406, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
- Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Cēsu Jaunā pils, kā mūsu
dienās ierasts dēvēt līdzās Livonijas laikmeta pilsdrupām skatāmo
muzeja ēku, ir celtne ar garu, sarežģītu un grūti atšķetināmu
vēsturi. D. Bruģa grāmatas uzdevums ir iespējami tālu atskatīties
uz ēkas pirmsākumiem, kopā ar lasītāju izstaigāt celtnes turpmākās
vēstures līkločus, analizēt visus ēkas būvvēstures sakarā pieejamos
faktus un skaidrot dažādu laikmetu izpausmes pils interjeros. Tajā
iekļautas ziņas par pilsmuižas īpašniekiem un sniegts īss ieskats pils
atjaunošanas procesā. - Personu rādītājs: 397.-403. lpp.
ISBN 9789934847240. . - ISBN 9789984805917(atcelts).
Pilis - Latvija - Cēsis.
Cēsis (Cēsu novads, Latvija) - Celtnes, būves utt.
Začek, Sven, 1980-. Riga+ / Sven Začek ; autora fotogrāfijas ;
tulkojums: Artis Cālītis (latviešu valodā), Andrejs Djomuškins
(krievu valodā), Riina Kindlam (angļu valodā). - Estonia :
Zacekfoto, 2014 (Tartu : Greif). - 227, [1] lpp. : fotogrāfijas. Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā.
Saturā: Kā es izjūtu Latviju. Fakti par Latviju un Rīgu:
Daugava. Baltijas jūra un saldūdens ap Rīgu. Ķemeru purvs.
ISBN 9789949955503.
Fotogrāfi - Igaunija - Albumi.
Rīga (Latvija) - Aerofotogrāfijas. Baltijas jūra Aerofotogrāfijas. Ķemeru nacionālais parks (Latvija) Aerofotogrāfijas. Rīga (Latvija) - Albumi.
Laiksne (mūzikas grupa). Es čigāna meita biju [skaņu
ieraksts].]. - [Latvija] : Lauska & Laiksne, c2013. - 1 CD (39:33) :
digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([12] lpp. ; 12 cm). - Dzied
latviešu un latgaliešu val. - Uz apvāka un piel. anot. latviešu un
angļu val., piel. dziesmu teksti latviešu val.
Ziemassvētki sabraukuši (2:53) -- Es čigāna meita biju (3:16)
-- Ai, bagāti Ziemassvētki (2:12) -- Čyguonūs laizdamās (2:32) -Kas duorzā (4:12) -- Mana balta māmuliņa (2:53) -- Lūdzama,
māmiņa (4:30) -- Labvakari, saimeniece (3:08) -- Vakar kaza
velējās (3:11) -- Vestienas čigānmeita (3:27) -- Tec, peleite, zierņu
zogtu (4:03) -- Svātki guoja (3:00).
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Tautasdziesmas, latviešu. Tautasdziesmas, latgaliešu. Tautas
mūzika - Latvija. Ziemassvētku mūzika.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Laiksne (mūzikas grupa). Putra [skaņu ieraksts].]. - [Rīga] :
Lauska, c2010. - 1 CD (45:41) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta
piel. ([16] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu val. ;
dziesmu teksti latviešu, angļu val.
Aleksandrs (2:28) -- Putra (2:48) -- Oi, Dīveņ(i) (3:10) -Alutiņ, bāleliņ (3:40) -- Lai iedzeram! (1:10) -- Šiškin miškin (2:58)
-- Mēness spīd aiz pirts (3:19) -- Dzārojs puika (3:05) -- Jauna
meita (2:59) -- Man tīšām karā juoīt (3:32) -- Kupla līpa (1:33) -Tolka (3:46) -- Vokars īt (2:40) -- Pār upīti (4:17) -- Kā mēs putru
vārījām (3:19).
Tautasdziesmas, latviešu. Tautasdziesmas, latgaliešu.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Patjanko, Oskars. Ieviņas / Oskars Patjanko. - [Rīga] : Kultūras
menedžmenta centrs "Lauska", c2014. - 94, [1] lpp. : il. ; 13 cm +
1 CD (46:18). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu
un angļu valodā.
Diska saturs: 112. maršs (2:01) -- Viļņa Kada valsis (2:50) -Minora polka (1:24) -- Es satiku (2:13) -- Polka (1:58) -- Mēness
spīd (3:10) -- Klausies, meiten (2:32) -- Taurupes polka (2:18) -Polka-mazurka (1:30) -- Fokstrots (2:37) -- Dzimtenes dziesma
(5:36) -- Maršs "Pohodnij" (2:33) -- Valsis (1:59) -- Eilenders
(2:14) -- Kam, meitiņa (2:28) -- Zī Zuzanna (2:23) -- Beidzamais
maršs (1:35) -- Mēs sitīsim tos utainos (1:36) -- Radžupīte (2:24).
ISBN 9789934827648.
Tautas mūzika - Latvija. Tautas deju mūzika - Latvija.
Ermoņikas - Latvija. Mūzikas instrumentu izgatavotāji - Latvija.
Ermoņiku mūzika - Latvija - Vēsture un kritika. Ermoņiku spēlētāji Latvija.
Saucējas (mūzikas grupa). Dziediet, meitas, vokorā : Sēlpils un
Vārnavas folklora / Saucējas ; tulkojums angļu val.: Marianna
Auliciema ; latviešu valodas redaktore Inta Čaklā. - Latvija :
Lauska, p2007. - 94, [1] lpp. : il. + 1 CD. - Teksts paral. latviešu
un angļu val.
Siestīs, bōlen, augstā zyrgā -- Tolka lila, tolka moza -- Pōri,
pōri leita tyuce -- Iz tū pusi bolsu laidu -- Kā tā māva raibuliņa -Aiz Daugavas melni meži -- Gavilēti gavilēja -- Nekūko, dzeguzīte -Kū tei muna Laime dora -- Škiretīsi, zūšu pulka -- Kupla līpeņa
izauga -- Klusu stāvi ustabina -- Linu, linu, ne pakulu -- Ciema
meitas žēli raude -- Nākat, puiši nelepojat -- Skan balsīnis rītā agri
-- Tad jāsim mēs uz ķezbierēm.
ISBN 9789934827600.
Tautasdziesmas, latviešu.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Savieši (folkloras kopa). Zirga pase / Savieši. - [Rīga] : Lauska,
p2015. - 86, [1] lpp. : il. + 1 CD (33:25) un 1 lp. sal. "Zirgu
krāsas". - Dzied latviešu un latgaliešu valodā, teksta kopsavilkums
angļu valodā.
Diska saturs : Es bagāta mātes meita (1:18) -- Brālīt, tavu
kumeliņu (2:09) -- Aun, meitiņa, balti kājas (2:25) -- Ņem, Jānīti,
bēru zirgu (3:09) -- Dzeltains manis kumeliņis (2:25) -- Bāliņš
jūdza, tautiets jūdza (2:38) -- Baltus zirgus nejūdzati (2:42) -- Man
bij dailis arājiņis (2:33) -- Jauni puiši, syrmi zirgi (1:37) -Pērkonītis augstu brauca (1:56) -- Pieci bēri kumeliņi (1:44) -- Es
jums teikšu, jauni zēni (1:06) -- Kur tu brauci, rudzu Jumi (1:13) -Aiz Daugavys augsti kolni (2:01) -- Melni muni kumeleņi (2:46) -Ne ošam tādas lapas (1:21).
ISBN 9789934827655.
Tautasdziesmas, latviešu. Tautas mūzika - Latvija. Zirgi.
Sviests [skaņu ieraksts]. - [Rīga] : Lauska, 2013. - 1 CD (57:52) :
digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([16] lpp. : il. ; 12 cm). Piel. anot. latviešu un angļu val.
5.
Lineņi, muni lineņi (2:44) -- Kalnā kāpu lūkoties (3:08) -Lietus dziesma (3:04) -- Blusa (2:15) -- Klipu klapu kaimiņ' Janka
(3:18) -- Aiz kalniņa dūmi kūp (2:27) -- Taidu olu padareju (2:20)
-- Saules deja (3:48) -- Māras dziesma (3:39) -- Brāļu gabals
(4:03) -- Gaismeņa ausa (3:24) -- Psihopāta Mihaela deja (3:55) -"Kur tu teci" pusčetros no rīta (4:18) -- Ik rītiņi saule lēca (2:54) -Zīmogs sarkanā vaskā (3:11) -- Krustceles (3:24) -- Kas kaitēja
nedienēt (2:06) -- Tumša, tumša tā eglīte (4:04).
Tautas mūzika - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu.
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Tautasdziesmas, latgaliešu.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Sviests [skaņu ieraksts].]. - [Latvija] : Lauska, 2015. - 1 CD
(69:48) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([16] lpp. ; il. ; 12
cm). - Pielikumā anotācija latviešu un angļu valodā.
6.
Kad saulīte meita bija (3:37) -- Atsaronat, skauģa bērni!
(4:50) -- Alus (3:47) -- Tumša nakte (3:52) -- Sakāmvārdi (5:54) - Sajāja brammaņi (4:55) -- Kad pārnāksi bālēliņ'? (5:10) -- Kalnu
dziesma (3:11) -- Novij man, māmuliņ' (3:14) -- Rūtoj' bite, rūtoj'
saule (2:54) -- Kas skanēja, kas dimdēja (1:55) -- Spīguļo, saulīt!
(4:14) -- Narečeņka (3:02) -- Skaista, skaista tei meitiņa (4:32) -Ar laiviņu ielaidosi (3:48) -- Mazais vilciņš (3:33) -- Lēni, lēni
(4:31) -- Bali inspirācija : Tīģera remikss (2:58).
Populārā mūzika - Latvija. Tautas mūzika - Latvija.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.
Sviests. [skaņu ieraksts].]. - [Rīga] : Lauska, 2011. - 1 CD (77:34)
: digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([16] lpp. 12 cm). - Piel.
anot. latviešu, angļu val.
4.
Skaista mana tēva sēta (4:11) -- Trīs rītiņi saule lēca (3:20) - As beju muotei vīneiguo meita (3:07) -- Opsasā (4:24) -- Suņi
rēja (5:21) -- Kuopu, kuopu kolnā (3:01) -- Kas redzēja auseklīti
(3:16) -- Uz kariņu es aizgāj (2:50) -- Šķērsu dienu saule tek
(3:53) -- Upura dziesma (3:19) -- Tumsā gāju vakarā (2:21) -Ūsiņš (5:55) -- Kūmāmi Iedama (3:55) -- Kur tu skrīsi (3:51) -Dejas sajūta (3:21) -- Vysu dīnu jumi jiemu (2:58) -- Malējbalsis
(3:26) -- Labāk kuļu rudza riju (3:22) -- Doncuot guoju ar
meitom(i) (3:26) -- Skaista muižeņa (2:13) -- Pa taciņu gar upmalu
(2:28) -- Vecpuiša pankūkas (3:34).
Tautas mūzika - Latvija.
Mūzikas ieraksti CD/DVD. Mūzikas skaņu ieraksti.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
VALODNIECĪBA
811.174

811.174

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un
Letonikas 4. kongress. (2011.gada 24.-27.oktobris : Rīga,
Latvija). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un
Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte",
Rīga, 2011.gada 24.-27.oktobris : plenārsēžu materiāli / redkolēģija:
Vaira Vīķe-Freiberga, Aleksejs Andronovs, Mārcis Auziņš, Dainis
Draviņš, Juris Ekmanis, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, Andris Padegs,
Leonīds Ribickis ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; vāka mākslinieks
Egils Neihofers ; fotogrāfiju autors Jānis Brencis. - Rīga : Latvijas
Zinātņu akadēmija, 2012 (SIA "Apgāds Mantojums"). - 496 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Autori: Autori: Vaira
Vīķe-Freiberga, Jānis Stradiņš, Egils Levits, Imants Lancmanis, Silvija
Radzobe, Elita Grosmane, Oļģerts Nikodemus, Inese Stūre, Anita
Zariņa, Aija Ziemeļniece, Zaiga Ikere, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Māra
Kiope, Ella Buceniece, Maija Kūle, Aija Zobena, Voldemārs Bariss, Nils
Muižnieks, Inta Brikše, Baiba Sporāne, Ieva Ozola, Edgars Lāms, Viktors
Ivbulis, Leons Taivans, Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva, Ritma Rungule,
Andra Kalnača, Daina Nītiņa, Ojārs Bušs, Ieva Zuicena, Ina Druviete,
Ilga Šuplinska, Lidija Leikuma, Ausma Cimdiņa, Viktors Hausmanis,
Benedikts Kalnačs, Dace Bula, Una Smilgaine, Kristīne Beķere, Daina
Bleiere, Ieva Ose, Baiba Bela, Vita Zelče, Kaspars Zellis, Sanita
Osipova, Kalvis Torgāns, Žanete Ozoliņa, Feliciana Rajevska, Jānis
Ikstens, Inese Spīča, Marga Živitere, Ineta Geipele, Tatjana Koķe, Dace
Markus, Iveta Ķestere, Sandra Sebre, Viesturs Reņģe, Valdis Kokars,
Gatis Bažbauers, Jānis Vība, Jānis Kaminskis, Jānis Grundspeņķis, Jānis
Krastiņš, Aleksandrs Urbans, Aleksejs Kataševs, Baiba Rivža, Ieva
Brence, Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš, Ingrīda Rumba-Rozenfelde,
Andra Fernāte, Juris Grants.
ISBN 9789934811470.
Kongresi un konferences. Zinātne - Kongresi un konferences.
Sabiedrība - Kongresi un konferences. Nacionālā identitāte - Kongresi
un konferences.
Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā : [zinātnisko rakstu krājums] /
redakcijas kolēģija: Kristīne Ante, Laimute Balode, Dzintra Bonda,
Regīna Kvašīte, Monika Mihališina, Hanss Šahls, Marina Dzakosta ;
atbildīgās redaktores: Dace Markus, Anna Vulāne ; tulkotāja Luīze
Bīdiņa ; literārā redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2016. - 238 lpp.
: diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
- Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. - Izdevuma "Bērnu
valoda Latvijā 21.gadsimtā, II" zinātnisko rakstu pamatā ir projektā
"Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un

lietojums" (LAMBA) iegūtie pētnieciskie rezultāti un atziņas par to
izmantošanas iespējām plašākā bērnu runas attīstības sekmēšanas
kontekstā.
II. sējums.
Saturā: Latviski runājošu bērnu valodas sistēmas izpratne / Dace
Markus. Aptaujas metodes izmantojums bērna vārdu krājuma
izzināšanai / Anna Vulāne, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa. Bērnu runas
korpusa ortogrāfiskās marķēšanas principi / Ilze Auziņa, Kristīne
Levāne-Petrova, Guna Rābante-Buša. Pirmsskolas vecuma bērna skaņu
izrunas un vārdu krājuma noteikšanas un pilnveides paņēmieni / Agrita
Tauriņa. Dialekta ietekme vai tomēr izrunas grūtības? / Lidija Leikuma,
Dace Markus, Evija Usāne. Valodas vides nozīme pirmsskolas vecuma
rusofono bērnu vārdu krājuma apguvē: leksiski fonoloģiskais aspekts /
Ingēra Tomme-Jukēvica, Anna Vulāne. Divvalodīga bērna ieguvumi:
teorija un prakse / Zenta Anspoka, Inga Stangaine. Mazākumtautību
pirmsskolas vecuma bērnu iespējas apgūt latviešu valodu / Vladislava
Uršuļska, Inese Eglīte. Dzimtās valodas apguve 3. dzīves gadā
lingvistiskā un pedagoģiskā skatījumā / Inese Freiberga. Bērnu runas
attīstību stimulējošie faktori / Viktorija Kuzina. Bērna radošuma
izpausme valodā / Rasma Purmale, Vladislava Uršuļska. Pirmsskolas
vecuma bērna valodas apguves nozīme komunikācijā / Inga Stangaine.
Bērnu komunikācijas prasme / Tija Zīriņa, Dace Markus.
Onomatopoētismi jaunākajā latviešu bērnu literatūrā un bērnu runā /
Liene Kalviša, Lidija Leikuma.
ISBN 9789984463476.
Bērni - Valoda. Latviešu valoda - Sociālie aspekti. Valoda un
izglītība - Latvija.

LITERATŪRZINĀTNE
Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / I. Čaklā, A. Kubuliņa,
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S. Kušnere, S. Lasmane, B. Laumane, M. Rižijs, J. Rokpelnis, J.
Rozītis, M. Rubene, I. Rūmniece, O. Senkāne, E. Vasiļjeva, V.
Vecgrāvis ; sastādītāja, priekšvārda autore Anda Kubuliņa;
redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Antra Urtāne ; Latvijas
Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga :
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp., [1] lp. iel. :
portrets, shēma ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. Krājumā apkopoti raksti, kas tapuši pilnveidojot konferencē "Annai
Dagdai – 100" nolasītos referātus. Rakstu autoru zinātniskais
dialogs rāda iekšējās pasaules norišu izsijāšanu caur filozofisku
sietu A. Dagdas (1915-1996) dzejā kā trīsdesmito gadu
pasaulizjūtas tradīcijas vienu no tiltiem uz trimdas dzeju. - "Annas
Dagdas simtgades jubileju Rīgā un Ventspilī atzīmēja ar zinātnisku
konferenci - viņas dzimšanas dienā, 2015. gada 22. janvārī, LU
Akadēmiskās bibliotēkas Jāņa Misiņa bibliotēkas zālē un 23. janvārī
- Ventspils bibliotēkā"--Priekšvārdā.
Saturā: Vēja un jūras tēlu konotācijas Annas Dagdas dzejā /
Anda Kubuliņa, Benita Laumane. Reibuma, bedres un sastinguma
saites Annas Dagdas mīlas lirikā / Anda Kubuliņa. Epitāfiskais:
sengrieķu dzejas žanra zīmes Annas Dagdas dzejas krājumā
"Līdzības" Anna Dagda un Jānis Sudrabkalns: dažas būtiskas
sasaites jeb uzticība gara gaišuma radītājam / Viesturs Vecgrāvis.
Līdzību estētika: Annas Dagdas dzejas filozofija / Māra Rubene.
Ticības motīvi Annas Dagdas jaunradē / Jānis Rokpelnis. Anna
Dagda un trimda / Juris Rozītis. Poļu dzeja Annas Dagdas kontekstā
/ Marians Rižijs. Savs un svešs Annas Dagdas vēstulēs un dzejā /
Sigita Kušnere. Bībeles motīvi Annas Dagdas dzejā / Elīna Vasiļjeva.
Kustības zīmes Annas Dagdas dzejā / Olga Senkāne. Annas Dagdas
darbs literatūras kritikā / Inta Čaklā. Garīga proletarizācija Annas
Dagdas (Olgas Veronikas Taubes) izjūtās / Skaidrīte Lasmane.
ISBN 9789984893198.
Autori, latviešu - Biogrāfijas.
Gesellschaften in Bewegung : Literatur und Sprache in
Krisen- und Umbruchzeiten / redaktion: Ernest W.B.HessLuttich, Carlotta von Maltzan, Kathleen Thorpe (Hrsg). - Frankfurt
am Main : Peter Lang, 2016. - 429 S. : Ill. - (Cross Cultural
Communication ; Vol.29). (Publikationen der Gesellschaft fur
interkulturelle Germanistik (GiG) ; Vol.20). - Kopsavilkumi angļu un
vācu valodās.
Saturs: UMBRUCH, AUFSTAND, GENOZID. REVOLTE,
REVOLUTION, SYSTEMWECHSEL. WENDZEITEN. AFRIKA IN EUROPA
– EUROPA IN AFRIKA. HEIMAT, AUFBRUCH, FREMDE. UNTERWEGS
– ZU NEUEN UFERN. SPRACHE UND IDENTITAT:
MEHRSPRACHIGKEIT, SPRACHMISCHUNG, UBERSETZUNG.
SPRACHE(N) IN BEWEGUNG.
ISBN 9783631671740.

Valodniecība. Literatūra. Vācu literatūra. Vācu literatūra Tulkojumi - Vēsture un kritika. Vācu valoda - Tulkošana.
Multikulturālisms. Multikulturālisms - Literatūra. Postkoloniālisms
literatūrā. Globalizācija literatūrā. Literatūra, jauno laiku - Vēsture
un kritika. Valoda un kultūra. Starpkultūru komunikācija literatūrā.
Kultūras konflikts - Literatūra.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Kuzina, Anna, 1947-. Reiz Ērgļos : Fakti. Notikumi. Apcerējumi.
Tēlojumi. Atmiņas / Anna Kuzina ; literārā redaktore Vita Aišpure ;
priekšvārdu sarakstīja Guntars Velcis ; mākslinieks Andris Lamsters
; Agnes Zeizas mākslinieciskais dizains ; fotogrāfi: Ilze Daugiallo,
Leonīds Stankevičs, Emma Cera, Auseklis Knope, Jānis Dzenis,
Aleksandrs Krūmiņš, Ernests Zariņš, Anna Kuzina, Magnuss Kvilis,
Zinta Saulīte, Voldemārs Upītis, Māris Locs, Kārlis Šmits, Ludis
Pikurs, Santa Helēna Pedele, Diāna Suščenko, Marta Suveizda, Jānis
Āboliņš, Ulrihs Šleijs, Harms Minsters, Bernhards Tauts. - Rīga :
Madris, 2016. - 574, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 569. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu
rādītājs: 570.-[575.] lpp. - A. Kuzina grāmatā apkopojusi sakrātos
kultūrvēsturiskos un novadpētnieciskos materiālus par Ērgļu
novadu. Tā ir grāmata par Ērgļu pagātni un tagadni. Izdevums
iepazīstina lasītājus ar Ērgļu notikumiem bagāto vēsturi, sadzīvi,
kultūru, ar senām un jaunām tautas tradīcijām, ar darbīgiem un
talantīgiem ļaudīm. - "Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no
privātkolekcijām un "Braku" muzeja krājuma"--Titullapas otrā pusē.
ISBN 9789984315317.
Veselības aprūpe - Latvija - Ērgļu novads (Latvija).
Uzņēmējsabiedrības - Latvija - Ērgļu novads (Latvija). Izglītība Latvija - Ērgļu novads (Latvija).
Ērgļu novads (Latvija) - Vēsture. Ērgļu pagasts (Ērgļu novads,
Latvija) - Vēsture. Ērgļi (Ērgļu novads, Latvija) - Vēsture. Ērgļu
novads (Latvija) - Kultūras vēsture. Ērgļu novads (Latvija) Biogrāfijas.

ĢEOGRĀFIJA. CEĻOJUMI
Lapsa, Lato.
910.4

Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija,
Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām ;
redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Uldis Bērziņš,
atdzejojuma citējums, 44.-46. lpp. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. 398, [2] lpp., [72] lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. - Grāmata ir stāsts
par zemēm, kur viens no pirmajiem svešiniekam uzdotajiem
jautājumiem ir: "Kādai ticībai jūs piederat?", un par cilvēkiem, kuri šajās
zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod. Visas šīs zemes vieno islāms.
Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā - no valsts nodalīta reliģija, trešajā ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes būtībā dzīvo, tā sacīt, zem
Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata sniedz tieši šādas
saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas saprast.
ISBN 9789934546198.
Islāms. Islāms - Attiecības. Islāms un politika.
Izraēla - Politika un pārvalde. Palestīna - Politika un pārvalde.
Turcija - Politika un pārvalde. Irāna - Politika un pārvalde. Ēģipte Politika un pārvalde. Jordānija - Politika un pārvalde. Sīrija - Politika un
pārvalde. Islāma valstis - Vēsture. Islāma valstis - Kultūras vēsture.

BALTIJAS VĒSTURE
94(474)

Ущерб, нанесённый Советским Союзом странам Балтии :
материалы международной конференции, проходившей в Риге
17-18 июня 2011 года / [науч. ред. Юрис Прикулис ; пер.
Евгения Михаленко ; консульт.: Рута Паздере, Андрей Цирулис ;
авт.: А.Межмалис, А.Бубнис, К.Кукк ... [ и др.] ; Общество
исследования оккупации Латвии]. - Рига : Министерство
юстиции Латвийской Республики, 2015. - 230, [1] с. : ил.,
диагр., табл., факсим. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.
В содержании: Исторический фон (1939-1991) /
А.Межмалис. Урон, нанесенный СССР Литве. Сокращение
численности населения в 1940-1941 и 1944-1953 годах /
А.Бубнис. Экономические потери, нанесенные Эстонией в
результате советской оккупации / К.Кукк. Экономический и
демографический ущерб, нанесенный Советским Союзом Польше
в период с 1945 по 1947 год / Д.Рогут. Ущерб, нанесенный
Грузии Советским Союзом / Т.Папаскири. Некоторые общие
соображения об ущербе, нанесенном странам Балтии советской
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экономической системой /Х.Г.Викс. Латвийская промышленность
в послевоенные сороковые-шестидесятые годы: ее экстенсивное
расширение в условиях нарастания межрегиональных
диспропорций в СССР / Ю.Прикулис. Определение ущерба от
оккупации: оценка гипотетического развития Латвии при
условии отсутствия оккупации с 1940-1991 год / Я.Калниньш,
Г.Пиньке. Ущерб в области демографии, причиненный Латвии в
результате прямых действий советской власти / П.Звидриньш.
Косвенные демографические потери Латвии в результате
оккупации СССР / Э.Витолиньш. Технология определения
человеческой ценности / Я.Почс. и др.
ISBN 9789934857829 : mīkstos vākos.
Baltija - Vēsture - 1940-1991 - Kongresi, konferences utt.
Mihelsone, Frīda. Es izdzīvoju Rumbulā / Frīda Mihelsone ; Dāvida
Zilbermana literārais pieraksts un tulkojums no jidiša ; tulkojusi Ilze
Eris ; zinātniskie redaktori Dzintars Ērglis un Arturs Žvinklis ;
atbildīgā redaktore Ilze Saulīte]. - Atkārtots izdevums. - Rīga :
[Atradums] ; ICEJ, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 208 lpp., [1]
lp. iel. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 195.-205. lpp. - Citāts no
grāmatas: "Rumbula un Biķernieki Rīgā, Salaspils, Kloga, Ponari,
Babijara, Maidaneka, Treblinka, Aušvica…(...) Es zvēru pie jūsu
piemiņas… pie jūsu asinīm, ar kurām bez žēlastības tika appludināti
meži un klajumi; pie jūsu pelniem, vēja izkaisītiem pasaulē; pie
dūmiem krematoriju skursteņos - es pastāstīšu viņiem, dzīvajiem,
visu, ko redzēju,- kas jūs nodeva un kas nogalināja.". - Izdevums
latviešu valodā sagatavots pēc Frīdas Mihelsones un Dāvida
Zilbermana grāmatas ''Es izdzīvoju Rumbulā'' trešā izdevuma krievu
valodā, Maskava-Rīga, 2011. Ar līdzautora atļauju teksts papildināts
pēc 1979. gada paplašinātā izdevuma angļu valodā, ASV.
ISBN 9984613801.
Holokausts, ebreju (1939-1945). Ebreji - Latvija - Vajāšanas Rīga.
Riekstiņš, Jānis, 1942-. Padomju impērijas koloniālā politika un
Latvijas kolonizācija, 1940-1990 : monogrāfija / Jānis Riekstiņš ;
zinātniskie redaktori: Pārsla Eglīte, Juris Prikulis. - Rīga : Tieslietu
ministrija, 2015. - 200 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vēsturnieks J. Riekstiņš
monogrāfijā parādījis, ka Latvijas kolonizācija notikusi kā ar
neierobežotās stihiskās migrācijas, tā arī, un it īpaši, ar organizētās
migrācijas palīdzību un mērķtiecīgu atvaļināto PSRS militārpersonu
iepludināšanu Latvijā. Svarīgs koloniālā režīma nostiprināšanas
faktors, kā tas parādīts pētījumā, ir bijusi vietējo nacionālo kadru
"iztīrīšana" un pārkrievošana. Liela vieta monogrāfijā ierādīta to
nepelnīto privilēģiju atklāšanai un analīzei, kādas PSRS Ministru
padomes, PSKP CK, kā arī citu centrālo iestāžu lēmumiem tolaik bija
piešķirtas kā civilajiem kolonistiem, tā arī atvaļinātajiem PSRS
militāristiem.
ISBN 9789934857812.
Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991.
Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991.
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Tomašūns, Andris. Jelgava 1941. gada vasara - holokausts /
Andris Tomašūns ; mākslinieciskais noformējums: Daiga
Brinkmane. - Jelgava : Andris Tomašūns, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 216 lpp. : faksimili, il., portr. ; 25 cm + DVD. Bibliogrāfija: 214.-216. lpp. - Vēsturnieka A. Tomašūna grāmata ir
tapusi pētījuma rezultātā, noskaidrojot atbildi uz jautājumu, kā
Jelgava Otrā pasaules kara laikā pazaudēja vienu no savām
lielākajām minoritātēm - ebrejus. Grāmata ir izmantojama Latvijas
vidusskolu 12. klasēs kā mācību palīglīdzeklis, apskatot mācību
tēmas par notikumiem Otrā pasaules kara laikā, atklājot padomju
un nacistu īstenoto genocīda un holokausta politiku pret Latvijas
tautu. - "Grāmatā ir ievietota 2004. gadā uzņemta videofilma
"Jelgava 1941. gads. Holokausts" latviešu un angļu valodā"--Vāka
4. lpp.
ISBN 9789934145049.
Holokausts, ebreju (1939-1945) - Latvija - Mācību palīglīdzekļi
- Jelgava. Ebreji - Latvija - Vēsture - 20 gs - Mācību palīglīdzekļi Jelgava.
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Tomašūns, Andris, 1958-. Jelgava, 1941.gada vasara holokausts [videoieraksts] : mācību palīglīdzeklis Latvijas vēsturē /
scenārija un teksta autors Andris Tomašūns ; režisors un operators
Māris Martinsons. - [Latvija] : Zemgales TV vēstis, 2004. - 1 DVD
(30 min) : krāsains, melnbalts, skaņa.
Dokumentālās filmas. Holokausts, ebreju (1939-1945) -

Latvija. Ebreji - Latvija - Vēsture - Jelgava.
Jelgava (Latvija) - Vēsture.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Auziņš, Arnolds, 1931-.
821.174-94
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821.174-3

Dzīvās atbalsis : atmiņu skices par
mūziķiem un dzejniekiem / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore
Jūlija Dibovska ; izmantotas Jāzepa Danovska, Viktora Gulbja
fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2016. - 164, [3] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - A. Auziņa atmiņu grāmata ir
labsirdīga humora pilns stāstu krājums par tiem, kas veidoja un
arvien veido Latvijas radošās industrijas pamatus. Tādas izcilas
personības kā Ojārs Grinbergs, Arvīds žilinskis, Ārija Elksne, Harijs
Heislers, Arvīds Grigulis, Kārlis Pamše un citi dzīvo un darbojas
autora atmiņās, katrs ar savu likteni un niķiem, bet vienoti radošā
talanta spēkā - mūsu iemīļotie mākslinieki.
ISBN 9789934119408.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu. Mūziķi - Latvija.
Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.
Auziņš, Arnolds, 1931-. Zvans no viņpasaules : [romāns] /
Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; autora
redakcijā. - Rīga : Jumava, 2016. - 189, [1] lpp. ; 20 cm. - A.
Auziņa romāna varone Taiga dzīvē meklē mieru, patvērumu un
drošību. Viena audzinot dēlu un satiekot dažādus cilvēkus savā
dzīves ceļā, Taiga ir sevi norūdījusi un sapratusi, ko vēlas no šīs
dzīves. Kad viņa satiek Sandi, šķiet - viss būs kārtībā, bet tieši šis
vīrietis viņas dzīvē ienes pilnīgu haosu. Negaidīti tiek atklāti
pagātnes noslēpumi, tuvi draugi kļūst par ienaidniekiem, ikdienas
nodarbes pārtop noziegumā. Romāna varoņi nonāk skarbas izvēles
priekšā.
ISBN 9789934119538.
Latviešu romāni.
Avotiņa, Daina, 1926-. Nezūdošā vērtība : romāns / Daina
Avotiņa ; māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 334, [2] lpp. - Kā viss
dzīvē mainās! Mājas sagrūst. Sils, vai redzi, nocirsts, bet saaugušas
jaunas priedītes. Cilvēks noveco un mirst. Citi nāk vietā. Tikai zeme,
labā zeme paliek un nemainās. Tā ir vienīgā pasaules un cilvēka
mūža nezūdošā vērtība.
ISBN 9789934061448.
Latviešu romāni.
Kreicbergs, Toms, 1985-. Lopu ekspresis : [romāns] / Toms
Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; Unas
Spektores vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains ;
Mikus Dunča zīmējumi ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : ilustrācijas
; 23 cm. - Latvija, 20. gadsimta pirmā puse, Ulmaņlaiki, valsts
okupācija, deportācijas, bailes, karš un nabadzība. Ņujorka, 21.
gadsimts. Volstrītas bankas, nauda un arvien vairāk naudas,
daudzsološa, spoža, iespēju pārbagāta dzīve. Laura - meitene no
ulmaņlaiku Latvijas, kura pārcietusi izsūtījumu Krasnojarskā, un
viņas mazdēls Pēteris - puisis, kurš ar postpadomju bagāžu plecos
nokļuvis Volstrītas mahināciju džungļos. - Toms Kreicbergs ir uzcēlis
varenu tiltu pāri gadu desmitiem, pāri jūrām un okeāniem, pāri
bailēm, izmisumam, vientulībai un iznīcībai, lai Laura un Pēteris divi trimdinieki uz bezgalīgām vilciena sliedēm - satiktos. - Oriģ.
nos.: The Cattle Express.
ISBN 9789934056925.
Latviešu romāni. 1941 gada 14 jūnija deportācijas, Latvija,
1941 - Daiļliteratūra.
Ņujorka (Amerikas Savienotās Valstis) - Daiļliteratūra - 21 gs.
Latvija - Vēsture - 20 gs.
Lojāns, Jānis. Rundāles zaglis : romāns / Jānis Lojāns ; literārā
redaktore Elīna Kokarēviča. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 189 lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. - Vilmaņu grāfs ar līgavu dodas garā ceļojumā
apciemot savus radiniekus, taču ceļojuma laikā viņiem uzbrūk
laupītāji. Nākamās dienas vakarā viņi nonāk pamestā ciemā pie
zemniekiem, kur viņiem būs jāpavada vairākas dienas. Zemnieku
mājā ir apmeties arī kāds bēdīgi slavens zaglis no Rundāles.
Meistarīgs stāstījums, kas tikpat labi varētu būt arī patiess
notikums.
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ISBN 9789934552113.
Latviešu romāni.
Puriņa, Inga, 1974-. Nesoli man laimi : romāns / Inga Puriņa ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 246,
[1] lpp. ; 20 cm. - Bezrūpīgās sešpadsmitgadnieces Līvas sirdi un
prātu iekaro staltais lauku puisis Mārcis. Viss rit ideāli - kāzas,
pašiem savas, no vectēva mantotas mājas, piesakās mazulis, bet
jaunā sieviete sāk slīgt arvien vairāk ikdienas pelēcībā. Pēc
liktenīgas tikšanās ar mežsargu Arvi, viņas dzīve apmet negaidītu
cilpu, savelkoties ciešā mezglā, kuru atšķetināt viņai nav ne spēka,
ne vēlēšanās.
ISBN 9789934119514.
Latviešu romāni.
Puriņa, Inga, 1974-. Pazuduši lidojumā : romāns / Inga Puriņa ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas zīmējumi ;
redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne :
Latgales druka). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. (Lata romāns ; 7 (205). - Sofija sajūsmas pilna gatavojas sava
mūža svarīgākajam lidojumam. Vēl tikai mazliet, un viņa kāps
lidmašīnā, lai dotos uz Dublinu un piepildītu savu mūža sapni. Māsa
Amēlija un draudzene Beāte pavada Sofiju uz lidostu, solot
apciemot pavisam drīz. Tomēr... Ne vienmēr dzīve norit pēc plāna.
ISBN 9789934151620.
Latviešu romāni.
Raščevska, Ilga, 1963-. Norakstītie : [romāns] / Ilga Raščevska
; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja ; vāka
noformējumā izmantota Ulda Mātera fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).). - 415 lpp. ; 21 cm. - Valdone
ir mazs pagastiņš uz novadu robežas. Un dzīve te rit līdzīgi kā
jebkurā citā vietā Latvijā. Romānā atklājas četru ģimeņu likteņi. . I. Raščevska dzimusi Latgalē, Maltā. Pēdējos 15 gadus strādājusi
par sociālo aprūpētāju Rīgas 66. speciālajā vidusskolā un bērnu
inavalīdu aprūpētāju VSAC Teikas filiālē. Izaudzinājusi piecus savus
bērnus un kā pati saka, nedaudz palīdzējusi diviem aizbildniecības
bērniem. Šis ir viņas pirmais romāns, kurā autore dalās ar lasītāju
patiesi izsāpētos stāstos un caur grāmatas tēlu likteņiem atklāj savu
ilgajos darba gados gūto pieredzi. Romānā atklājas četru ģimeņu
likteņi.
ISBN 9789934058110.
Latviešu romāni.
Raups, Edvīns, 1962-. Uguns nedrošs pulss : [dzejas krājums] /
Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 51, [1] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. - E. Raupa dzejas grāmata tapusi lēnām vairāku gadu
garumā, rūpīgi atliekot malā ikvienu dzejoli, kam piemīt kāda īpaša
dzirksts, bet kas nespēja iekļauties iepriekšējos dzejas krājumos.
Rūpīgi pārdomātā krājuma uzbūve ļauj nojaust, ka dzejnieks
vēlējies parādīt kādas dvēseles dzīves līkločus, kuros netrūkst ne
vairākkārtīgas piedzimšanas, ne vairākkārtīgas nomiršanas,
grāmatas noslēgumā sasniedzot to pašu punktu, ar ko viss sākās.
ISBN 9789984236124.
Latviešu dzeja.
Seleckis, Vilis, 1950-. Latvijas vēsture cilvēku likteņos :
vēsturisks romāns / Vilis Seleckis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - V. Selecka romānā aprakstīti
notikumi attālā Latgales pagastā skarbajos gados pēc Otrā pasaules
kara, kad Latvijas teritorijā vairākus gadus risinājās nežēlīgs pilsoņu
karš. Kazimira Rancāna mājās smagi ievainots uzrodas dēls Donāts,
kuru ģimene bija uzskatījusi par pazudušu. Mežabrāļi viņu dēvē par
Zibeni, un no viņa rokas kaujā ir kritis vietējais čekas priekšnieks.
Sākas notikumi, kas savā virpulī ierauj zemniekus, skolotājus, viņu
audzēkņus. - Cikls "Latvijas vēsture cilvēku likteņos"--Titullapā.
1.grām. Ardievas mežam.
ISBN 9789934058011.
Vēsturiskā proza, latviešu.
Šadre, Daina. Ceļmalas puķes : romāns / Daina Šadre ; redaktore
Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles
zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka).
- 237 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8 (206). - Tas ir
stāsts par sievietēm, kuras vēlas baudīt mīlestību, drošību un
uzticību. Viņas ir cīnītājas un neticami stipras sievietes - gan Erna,
kura sapinusies savā dzīvē tā, ka vairs nespēj atšķirt labu no ļauna,
gan Anna, gan Elīna, Silvija un Elza, kuras spiestas bēgt, lai atrastu
mieru un harmoniju. Autorei filigrāni izdevies savīt dažādus
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vēstures laikus, likteņus, kaislības un meistarīgi atšķetināt varoņu
kopīgo saikni romāna nobeigumā.
ISBN 9789934151637.
Latviešu romāni.
Tamužs, Viesturs, 1962-. Ķīmiķis ķemmē un saķemmē : dzīves
stāsti, kas zīmē laikmetu / Viesturs Tamužs, Elvita Ruka ; Gvido
Kajona ilustrācijas ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece
Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, 2016 (Livonia Print). - 228, [3]
lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - V. Tamužs - veiksmīgs
uzņēmējs un talantīgs domātājs, kas dzīvo, piedzīvo un stāsta. Asi
un ar humoru tvertajos dzīves stāstos atklājas cilvēks, laikmets,
biznesa un politikas aizkulises. E. Rukas tekstā dzīvīgums un
vērtējošais prāts savijas vienotā rakstā, lai darbs būtu lasāms gan
ar prātu, gan sirdi.
ISBN 9789934148484.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Zīle, Monika, 1941-. Pieplakt debesīm : Kļavas nosarkst divreiz ;
Aizved mani uz Kolku / Monika Zīle ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
Lauku Avīze, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 365, [2]
lpp. ; 22 cm. - M. Zīles abi romāni pirmizdevumu piedzīvojuši pirms
vairāk nekā desmit gadiem. Tagad jaunā autores redakcijā tie
atgriežas pie lasītājiem. Patiesībā tie ir kurzemnieku dzīvesstāsti. "Divi romāni vienā grāmatā"--Vāka 4. lpp.
Saturs: Kļavas nosarkst divreiz. Aizved mani uz Kolku.
ISBN 9789934152290.
Latviešu romāni.
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Abdullajevs, Čingizs.
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Saprāta upuris : [detektīvromāns] / Čingizs
Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore
Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Juvetas,
2016. - 284 lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars). - Mediju
magnāts Antons Kuļčickis rīko lepnas viesības Rodas salā par godu
savai sešdesmit gadu jubilejai. Uz svinībām ieradies liels daudzums
biznesmeņa radinieku un draugu. Pas;akuma rītā pludmalē tiek
atrasts jubilāra brāļa miesassargs ar nepārprotamām vardarbīgas
nāves pazīmēm. Nejaušas sakritības dēļ biznesmeņa viesu vidū ir
arī slavenais kriminālnoziegumu eksperts Drongo. Viņš nekavējoties
sāk nozieguma izmeklēšanu un jau pēc dažām stundām nāk uz
pēdām slepkavam. - "Liela nauda - lieli meli" -- titullapā.
ISBN 9789934856334.
Detektīvromāni, krievu.
Barro, Nikolā. Sievietes smaids : romāns / Nikolā Barro ; no vācu
valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska ;
vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija).). - 237, [1] lpp. ; 23 cm. - Skaistā Orelī restorāna īpašniece un arīdzan pavāre - pārdzīvojot nepatīkamu
šķiršanos no drauga, iemaldās nelielā grāmatu veikalā. Tur viņa
pamana romāna "Sievietes smaids'' franču izdevumu. Tā autors ir
anglis, vārdā Roberts Millers. Pārsteidzoši, bet romānā ir stāstīts par
kādu skaistu sievieti, kas ļoti līdzinās Orelī, un tekstā pieminēts arī
restorāns. Ieinteresējusies par romāna autoru, Orelī aizmirst par
sirdssāpēm un apņemas satikt rakstnieku. Tas savukārt rada
sarežģījumus romāna redaktoram Andrē no izdevniecības Opale, jo
patiesībā šo grāmatu ir sarakstījis viņš, izmantojot pseidonīmu. Arī
izdevniecības mārketinga nodaļa pieprasa, lai populārā angļu
romāna autors atbrauc uz Parīzi, sniedz intervijas un tiekas ar
lasītājiem... - Oriģ. nos.: Das Lächeln der Frauen.
ISBN 9789934055751.
Franču romāni.
Bērkbija, Mišela. Māja Beikerstrītā : [detektīvromāns] / Mišela
Bērkbija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016
(PNB Print). - 378, [1] lpp. ; 21 cm. - Šerloks Holmss atsakās
izmeklēt jaunās lēdijas Loras Šērlijas lietu, jo gadījums nav tik
aizraujošs, lai izpelnītos dižā detektīva interesi. Beikerstrītas 221B
nama saimniece Misis Hadsone un doktora Vatsona sieva Mērija
Vatsone nolemj ņemt lēdijas Loras lietu savā pārziņā. Kāpēc viss
aizraujošais vienmēr tiek vīriešiem? Notikumu taka abas stāsta
varones aizved neparedzamu atklājumu pilnā, bīstamā un ārkārtīgi
aizraujošā piedzīvojumā Viktorijas laika Londonas tumšākajos
nostūros ... Šantāžista pēdējais gājiens ir pirmā grāmata
Beikerstrītas izcilo detektīvu sērijā. - Oriģ. nos.: The House at Baker
Street. - "Aiz katra izcila detektīva stāv izcila sieviete"--Uz vāka.
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1.grām. Šantāžista pēdējais gājiens.
ISBN 9789984358307.
Detektīvromāni, angļu.
Bomane, Korina. Taureņu sala : romāns / Korina Bomane ; no
vācu valodas tulkojusi Jana Vērdiņa ; vāka dizainu adaptējusi Ilze
Isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 447, [1] lpp. - Diānas
Vāgenbahas laulība ir uz sabrukšanas robežas, kad viņa saņem
mantojumu no mīļotās tantes Anglijā.Tantes pēdējie vārdi ir lūgums
atšķetināt ilgi glabāto ģimenes noslēpumu. Un Diāna, sekodama
tantes atstātajām norādēm, dodas ceļā - no senās Tremainas
muižas pagātnes notikumi aizved viņu uz otru pasaules malu, uz
eksotisko Šrilanku. Tur viņa soli pa solim noskaidro savas ģimenes
piedzīvoto, un šajā stāstā netrūkst nedz sāpīgi skaista
pravietojuma, kas mainījis dzīvi uz visiem laikiem, nedz aizliegtas
mīlestības un liktenīgu kaislību. - Oriģ. nos.: Die Schmetterlingsinsel.
ISBN 9789934061899.
Vācu romāni.
Šrilanka - Daiļliteratūra.
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Devero, Džūda. Negaidītais mantojums : romāns / Džūda Devero ; no
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka
dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 415
lpp. ; 21 cm. - Darbība notiek uz lieliskās Nantaketas salas, kur risinās
skaists un neaizmirstami romantisks stāsts. Halijas Hārtlijas dzīve
nekādā ziņā nav nosaucama par ideālu. Viņa ir fizioterapeite, kura bijusi
spiesta atteikties no daudz kā savas blondās un ļoti skaistās pusmāsas
Šellijas dēļ. Kādā liktenīgā dienā Halija gluži negaidīti atgriežas mājās,
kur viņu sagaida divi pārsteidzoši atklājumi, kas galu galā pārvērš viņas
dzīvi. Kāds Halijai nezināms radinieks ir viņai mantojumā atstājis māju
Nantaketā, un Šellija mēģinājusi šo māju viņai nozagt. Izmisīgi
vēlēdamās atstāt visu slikto pagātnē, Halija steidzīgi aizlido uz
Nantaketu. Arī tur viņu gaida kārtējās nedienas... - Oriģ. nos.: Ever
After. - Pasaules bestsellers--uz vāka. . - Romāns no "Nantaketas
līgavu'' triloģijas.
ISBN 9789984358246.
Amerikāņu romāni.
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Džordans, Roberts. Laika rats : romāns / Roberts Džordans ; no
angļu valodas tulkojuši Ingus Josts un Vanda Tomaševiča ; vāka
mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 797, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. - Bezgalīgi plaša, teiksmaina, gan neticami
krāšņa, gan nāvējoši bīstama pasaule un astoņi drosmīgi ceļinieki,
kas, Laika Ratam griežoties, seko katrs savam likteņa pavedienam.
Tie savijas un veido smalku, sarežģītu rakstu, ko neviena acs nav
redzējusi, par ko neviena auss nav dzirdējusi, kas var ietekmēt
pasauli uz mūžu mūžiem... - Oriģ. nos.: The Eye of the World. "Fantāzijas romāns "Pasaules acs" ir pirmā grāmata "Laika Rata"
sērijā"--Vāka 4. lpp.
1.grām. Pasaules acs.
ISBN 9789934044038.
Jaunatnes proza, amerikāņu. Fantastiskā proza, amerikāņu.
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Faulere, Terēze Anna. Zelda : romāns par Zeldu Ficdžeraldu / Terēze
Anna Faulere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore
Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (PNB Print). 431, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 431.-[432.] lpp. - Kad pārgalvīgā
dienvidu skaistule Zelda Seira sastop F. S. Ficdžeraldu deju vakarā
1918. gadā, viņai ir tikai septiņpadsmit gadi, un viņš ir jauns leitnants.
Nav ilgi jāgaida, līdz nepieejamā Zelda ir iemīlējusies neatbilstošajā
jauneklī: Skots nav nedz bagāts, nedz slavens, viņš pat nav
dienvidnieks, bet viņš nepārstāj apgalvot, ka viņa rakstīšana abiem
atnesīs bagātību un slavu. Pēc tam, kad Skotam izdevies pārdot pirmo
romānu izdevējam, Zelda kāpj vilcienā un dodas uz ziemeļiem, lai
salaulātos ar Skotu un kopā sagaidītu, ko nesīs nākotne. Džeza laikmeta
sākums, veiksme un slava padara Skotu un Zeldu par sava laika
leģendām. Ikviens vēlas satikt jauno rakstnieku un viņa asprātīgo sievu.
Zelda nēsā īsi modernus matus, uzdrīkstas tērpties modīgos tērpos. Lai
kurp viņi dotos - Ņujorka, Longailenda, Holivuda, Parīze, Franču Rivjēra,
- viss kļūst par spēļu laukumu nebeidzamām ballītēm, kurās satopams
arī Ernests Hemingvejs un Gertrūde Staina. Bet pat Getsbija ballītes
neturpinās mūžīgi... - Oriģ. nos.: Z: A Novel of Zelda Fitzgerald. Nosaukums titullapas otrā pusē: Zelda.
ISBN 9789934058639.
Autoru laulātie draugi - Amerikas Savienotās Valstis Daiļliteratūra. Amerikāņu romāni.
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Forde, Keitija. Franču dēka : romāns / Keitija Forde ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Opse ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ;
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redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 368 lpp. - Māsas Džīna un Sallija no savas tantes
Reinijas ir mantojušas stendu Franču Namā - antīko lietu tirgotavā
skaistā vietā Anglijas laukos. Džīna - enerģiska sabiedrisko attiecību
speciāliste - ir apņēmības pilna Franču Namu pārveidot par
divdesmit pirmajam gadsimtam atbilstošu vietu par spīti tā
nīgrajam īpašniekam Metjū Belingeram. Metjū ir kā mūsdienu
mistera Ročestera prototips, un viņš nejūtas pārāk priecīgs par šo
viesuļvētru, kas tik pēkšņi uzradusies pie viņa namdurvīm. Un
nevienam no viņiem nav vēlmes no jauna iemīlēties. Bet varbūt
brauciens uz Franciju tomēr liks viņiem pārdomāt?... - Oriģ. nos.: A
French Affair.
ISBN 9789934055249.
Angļu romāni.
Gabaldone, Diāna. Svešzemniece : romāns / Diāna Gabaldone ;
no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta
Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). 623, [1] lpp. ; 22 cm. - Maģiski burvīgs stāsts par mīlestību, kuru
neskar laiks un attālums, mīlestību, pie kuras šūpuļa stāvējusi
senču maģija, mīlestību, kuras pārvarīgais spēks maina ne tikai
rītdienu, bet arī pagātni. - Oriģ. nos.: Dragonfly in Amber.
[2.grām., 2.daļa]. Spāre dzintarā.
ISBN 9789934058615.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra.
Gifina, Emīlija. Dzīves līkloči : romāns / Emīlija Gifina ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizaina autors Artūrs Zariņš
; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (SIA "PNB
Print"). - 443, [5] lpp. ; 21 cm. - Viņi bija skaista ģimene. Neviens
nebija gatavs brīdim, kad laime un visa viņu ģimene kā trausla
kristāla vāze sašķīdīs smalkās druskās. Kādā ģimenei nozīmīgā
dienā nāk gaismā piecpadsmit gadu sens noslēpums. Kad liktenis
pārvelk treknu svītru visam, kas varēja būt, bet vairs nekad
nenotiks, ir jāmācās dzīvot pēc jauniem noteikumiem. - Oriģ. nos.:
First Comes Love.
ISBN 9789984358369.
Amerikāņu romāni.
Hillenbrenda, Lora. Nesalauztais : neparasts stāsts par drosmi un
nepakļāvību / Lora Hillenbrenda ; no angļu valodas tulkojusi,
priekšvārdu un komentārus sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ;
Tatjanas Zubarevas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - Rīga
: Jumava, 2016. - 477, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte,
portreti ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Unbroken. - "Andželīnas Džolijas
filmas iedvesma" -- uz pirmā vāka.
ISBN 9789934119545.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Cietumnieki un cietumi,
japāņu. Karagūstekņi - Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas.
Karagūstekņi - Japāna - Biogrāfijas. Otrais pasaules karš, 19391945 - Gaisa operācijas, amerikāņu. Otrais pasaules karš, 19391945 - Klusā okeāna reģions - Kampaņas. Garo distanču skrējēji Amerikas Savienotās Valstis - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza,
amerikāņu.

Angl 821.111-3

Hofmeirs, Deivids. Stounraiders : nāvīgās sacīkstes : [fantāzijas
romāns jauniešiem] / Deivids Hofmeirs ; no angļu valodas tulkojusi
Sabīne Jegi ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava,
©2016. - 330, [3] lpp. ; 20 cm. - Jauniešu fantāzijas romāna darbība
norisinās nākotnē. Zemes resursi noplicināti, cilvēki dzīvo nabadzībā,
pasliktinājies klimats. Galvenais varonis Ādams Stouns vēlas brīvību un
mieru — kaut kur tālu no putekļainās, viņam līdzīgu nabagu pilnās
Melndūkstes, kurā viņš zaudējis tuviniekus. Ādams kopā ar skaisto
Seidiju un bīstamo Keinu nolemj piedalīties brutālajās Melndūkstes
sacīkstēs. Uzvarētājs iegūs biļeti uz leģendām apvīto Debesu Bāzi, kur
gaida viegla dzīve — svaigs gaiss, veselīgs ēdiens un neiedomājama
greznība... "Stounraiders. Nāvīgās sacīkstes" ir Deivida Hofmeira debijas
romāns un pirmā grāmata adrenalīna piestrāvotajā "Nāvīgo sacīkšu"
sērijā. - Oriģ. nos.: Stone Rider. - "Vai tev pietiek dūšas, lai izcīnītu
savu brīvību?"--Uz vāka. . - "Hunger Games'' cienīga distopija - uz
močiem --Uz vāka.
ISBN 9789934119569.
Jaunatnes proza, angļu. Motosports.
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Konstāna, Pola. Gubernatora meita : [romāns] / Pola Konstāna ;
no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore
Anna Pavlovska. - [Rīga] : SIA "J.L.V.", ©2016. - 175, [1] lpp. ; 20
cm. - Stāsts par Kajiennas katorgas gubernatora meitas
pārdzīvojumiem. Romāns ir sarakstīts Eiropas modernisma manierē,
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pilns ar vārdu spēlēm un negaidītiem sižeta pavērsieniem. - Oriģ.
nos.: La fille du gobernator. - Izdevējziņas precizētas ISBN
aģentūrā.
ISBN 9789934119484.
Franču romāni.
Krenca, Džeina Ena. Dziļie ūdeņi : detektīvs / Džeina Ena Krenca
; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene
Akmens ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016
(PNB Print). - 381 lpp. ; 21 cm. - Medlina zina tā vīrieša vārdu, kurš
izpostīja viņas ģimenes mieru uz ilgiem gadiem. Taču viņa nezina,
kādu noslēpumu šis vīrietis ir atstājis vecajā "Rītausmas raga''
viesnīcā. Par spīti pagātnes noslēpumiem, dzīve notiek šodien, un
jaunais politiķis Trevors Vebsters ir gatavs uz visu, lai nosargātu
gadiem ilgi bruģētu ceļu uz Ovālo kabinetu. Kad ietekme un
ambīcijas saduras ar patiesības meklējumiem, sākas cīņa bez
noteikumiem... - Oriģ. nos.: Secret Sisters.
ISBN 9789984358345.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Detektīvromāni,
amerikāņu.
Kūpere, Gvena. Homēra odiseja : stāsts par bezbailīgo kaķi - ko
viņš man iemācīja par dzīvi un mīlestību / Gvena Kūpere ; no angļu
valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Veronika Pužule. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 319 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Homer's
Odyssey.
ISBN 9789934055263.
Autobiogrāfiskā proza, amerikāņu. Neredzīgie kaķi Daiļliteratūra. Kaķi - Daiļliteratūra. Cilvēku un dzīvnieku attiecības Daiļliteratūra.
Kuprins, Aleksandrs. Granātu aproce un citi stāsti / Aleksandrs
Kuprins ; no krievu valodas tulkojis Kārlis Egle. - [Rīga] : J.L.V.,
[2016]. - 164, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. - Oriģ. nos.:
Гранатовый браслет и другие истории. - Grāmatas noformējumā
izmantota Johana Valtera glezna "Divas sievietes zem lampas". . Granātu aproce--uz vāka.
Granātu aproce -- Rudens puķes -- Tukšās vasarnīcas -Sentimentāls romāns -- Telegrāfists -- Stiprāka par nāvi -- Ļenočka.
ISBN 9789934118654.
Stāsti, krievu.
Mensela, Džila. Brīvais lidojums : [romāns] / Džila Mensela ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016 (SIA "PNB
Print"). - 441, [7] lpp. ; 21 cm. - Reizēm dzīve izspēlē jokus. Viena
cilvēka dramatisks likteņa pavērsiens var kļūt par gaismas staru cita
cilvēka dzīvē. Kad cilvēki ir jauni un iemīlējušies un skatās pasaulē
atklāti, viņi negaida, pat nenojauš, ar kādām situācijām sastapsies
un kā paši tās pārdzīvos... Trīs aizraujoši un pārdomu vērti stāsti
savijas kopējā piedzīvojumā, kura uzmanības centrā atrodas cilvēka
dzīve šeit un tagad, jo kurš gan zina, ko nesīs rītdiena?. - Oriģ.
nos.: Three Amazing Things About You.
ISBN 9789984358376.
Angļu romāni.
Mosterte, Nataša. Tumšā lūgšana : romāns / Nataša Mosterte ;
no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Gundega
Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; grāmatas vāka noformējumā
izmantota Darjas Bulavinas fotogrāfija. - Rīga : Dienas Grāmata,
SIA, 2016. - 278, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Piecu gadu
vecumā Dženili piedzīvo savas mātes slepkavību. Bērna prāts šīs
atmiņas ir pamanījies izdzēst, taču, būdama jau pieaugusi, Dženili
kādudien negaidīti un neizskaidrojami visiem, visdrīzāk, arīsev,
pilnībā pārvēršas, burtiskā nozīmē kļūstot par kādu citu - par
kāduEloīzu Bleiku -, un pamet mājas. Viņas aizbildnis uzsāk
meitenes meklēšanu, un neviens nezina, kur un pie kā šie
meklējumi viņus visus novedīs. - Oriģ. nos.: Dark Payer.
ISBN 9789934546181.
Dienvidafrikāņu romāni (angļu valoda).
Naita, Renē. Atruna : romāns / Renē Naita ; no angļu valodas
tulkojis Armīns Voitkāns ; redaktore Gunta Šustere ; mākslinieciskā
redaktore Inguna Kļava-Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 271, [1] lpp.
; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Ketrina uz naktsgaldiņa atrod
grāmatu. Viņai nav ne jausmas, kā šī grāmata ir nokļuvusi pie viņas
gultas. Ketrina to paņem un sāk lasīt. Šķirot lapu pēc lapas, aug
biedējoša apziņa, ka stāsts ir par viņu un ka tieši viņa ir šī romāna
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galvenā varone. Un tajā ir nesaudzīgi atklāts viņas tumšākais un
slēptākais noslēpums. Noslēpums, par kuru neviens cits nezina, vismaz viņa tā līdz šim bija domājusi... - Oriģ. nos.: Disclaimer. Atkarību izraisošs romāns, kas atsauc atmiņā Gilianas Flinnas
''Neatrodamo"--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789934059827.
Angļu romāni.
Nesbē, Jū. Tarakāni : [detektīvromāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu
valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 334, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Harijs Hols dodas īpašā misijā... Noplukušā moteļa istabā Bangkokā
ir atrasts Norvēģijas vēstnieka līķis, un Hariju norīko izmeklēt šo
noziegumu. Vēstnieka ģimene rūpīgi glabā savus noslēpumus, un
tomēr ir cilvēki, kuri ir gatavi runāt. Slepkavība ir jāatklāj,
neizraisot skandālu! Lieta kļūst sarežģītāka, kad Harija rokās nonāk
apsūdzošs videoieraksts. Vīrs, kurš ir atbildīgs par nofilmēto
materiālu, pazūd, un Harijs saprot, ka grūtības atrisināt slepkavību
nekādā gadījumā nav vienīgā problēma, ar kuru nāksies saskarties.
- Oriģ. nos.: Kakerlakkene. - Sērijā par Harija Hola izmeklētajām
lietām iznākuši šādi darbi: Sikspārnis, Atriebes dieviete, Sātana
zvaigzne, Glābējs, Sniegavīrs, Leopards, Spoks, Policija.
ISBN 9789934059414.
Detektīvromāni, norvēģu.
Rakovska, Žuža. Čūskas ēna : [vēsturisks romāns] / Žuža
Rakovska ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais
noformējums. - Rīga : Jumava, 2016. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. Vēsturisks romāns, fiktīva autobiogrāfija, norisinās 17. gadsimta
vidū Ungārijā. - Oriģ. nos.: A kígyó árnyéka.
ISBN 9789934119422.
Vēsturiskā proza, ungāru.
Pēca, Monika. Septiņas dienas bez : romāns / Monika Pēca ; no
vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains
; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. ; 21 cm. - Otrdienu
draudzenes dodas gavēt! Humora pilns romāns par badošanos un
rūpīgi glabātiem noslēpumiem. - Oriģ. nos.: Sieben Tage ohne.
ISBN 9789934060397.
Vācu romāni.
Pīrsa, Leslija. Izdzīvotāja : romāns / Leslija Pīrsa ; no angļu
valodas tulkojusi Agate Vilde ; redaktore Dace Barone ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB
Print). - 444, [2] lpp. ; 23 cm. - 1938. gads, Rasela, Jaunzēlande.
Bellas un Etjēna meita Marjeta ir nepakļāvīga astoņpadsmit gadus
veca skaistule. Mīlošie vecāki bīstas, ka meita nemaz neraizējas par
savu reputāciju, jo mazā ciemata iedzīvotāju mīļākā nodarbe ir
tenkošana. Pasaulei svārstoties uz kara robežas, Marjeta ar tvaikoni
Rimutaka dodas pie krustvecākiem uz Londonu. Nokļūstot Londonā,
viņu sagaida pavisam citāda dzīve - sekretāres darbs un
nebeidzams izpriecu virpulis greznajā Vestendā. Beidzot viņa ir
noteicēja pār savu likteni... līdz to visu vienā acumirklī atņem karš.
- Oriģ. nos.: Survivor. - "Nepakļāvīga, skaista un dzimusi
izdzīvotāja"--Uz vāka. . - Romānā "Izdzīvotāja" turpinās grāmatās
"Solījums" un "Bella" attēlotais paaudžu stāsts.
ISBN 9789934055348.
Angļu romāni.
Robertsa, Nora. Mēnessgaismas atvarā : romāns / Nora Robertsa
; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB
Print). - 512 lpp. - Pēc traģiska notikuma bērnībā Neiomija dara
visu, lai izbēgtu no pagātnes. Viņa nomaina uzvārdu un izskatu,
viņa ceļo no vienas vietas uz nākamo, bet nekur neapmetas uz
palikšanu. Neiomija nocietina savu sirdi pret ikvienu, kurš vēlas
viņai tuvoties. Jo mīlestība ievaino. Jo pieķeršanās vietai vai
cilvēkiem nozīmē atklāties un būt pašai, no kā Neiomija baidās
visvairāk. Un vienlaikus - pēc tā viņa alkst visvairāk. Neilgi pēc tam,
kad viņai izdodas atrast māju Saullēkta līcī, kuru gribētos saukt par
savu uz visiem laikiem, apkaimē notiek šausminošs noziegums, un
visas pēdas ved Neiomijas virzienā... - Oriģ. nos.: The Obsession.
ISBN 9789984358352.
Amerikāņu romāni. Detektīvromāni, amerikāņu
Spīlmena, Lori Nelsona. Sapņu saraksts : romāns / Lori Nelsona
Spīlmena ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ;
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[tulkotājas redakcijā] ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 368
lpp. ; 23 cm. - Bretai, šķiet, ir viss, ko vien var vēlēties: ienesīgs
darbs, ērta mājvieta, pievilcīgs draugs. Vārdu sakot, brīnišķīga
dzīve! Taču līdz brīdim, kad nomirst viņas mīļotā māte, atstādama
testamentu ar vienu iespaidīgu noteikumu: lai Breta saņemtu
mantojumu, viņai vispirms jāīsteno dzīves mērķu saraksts, kuru
viņa ir uzrakstījusi četrpadsmit gadu vecumā. - Oriģ. nos.: The Life
List.
ISBN 9789934054822.
Amerikāņu romāni.
Teilore, Katrīna. Daringemhola : romānu triloģija / Katrīna Teilore
; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna
Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, ©2016 (PNB Print). - 252, [1] lpp. ; 23 cm. - Bens Sterlings
atgriežas Daringemholā kopā ar Keitu. Viņš pārdevis savu daļu
firmā, lai glābtu muižu no ūtrupes. Tomēr vietējiem viņa plāni šķiet
pārāk pārdroši, pārāk ārzemnieciski un ... pārāk amerikāniski. Un jo
īpaši tiem pretojas un iebilst tēvocis Timotijs. Viņš izmanto katru
iespēju, lai uzkurinātu pretestību ''jaunajam'' titula mantiniekam, un
Benam ik dienu jāsaskaras ar apkārtējo nelabvēlīgo attieksmi, līdz
viņš pats sāk apšaubīt, vai ir vērts tērēt laiku un līdzekļus
daringemholā. Keitai ir grūti noskatīties, cik nelaimīgs kļūst Bens,
un, lai gan sirds viņai lūst, Keita mudina Benu pieņemt bijušā
partnera piedāvājumu un atgriezties Ņujorkā. - Oriģ. nos.: Die
Ruckkehr. - "Katrīna Teilore. Daringemhola: Mantojums; Lēmums;
Atgriešanās"--[1.] lpp. . - "Daringemholas triloģijas trešā grāmata"-Vāka 4. lpp.
3. Atgriešanās.
ISBN 9789934061912.
Vācu romāni.
Vailda, Meredita. Mīlestība : [romāns] / Meredita Vailda ; no
angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). 378, [1] lpp. ; 21 cm. - (Hakeru sērija ; [4]). - ''Hakeru sērija'' ir
seksīgs ceļojums tehnoloģiju speciālistu pasaulē, pilns noslēpumu,
melu, netikumu. Ērika un Bleiks beidzot ir laimīgi. Viņi gatavojas
kāzām, abu uzņēmumi veiksmīgi attīstās, un mīlētāju vienīgā
vēlēšanās ir būt kopā mūžīgi gan priekos, gan bēdās, gan... fiziskās
baudas robežu iepazīšanā. - Oriģ. nos.: Hard limit. - "Mulsums,
Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs"--Uz vāka. . - "18+"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789984358390.
Amerikāņu romāni. Erotiskā proza, amerikāņu.
Veinbaums, Stenlijs. Marsa odiseja : stāsts / Stenlijs Veinbaums
; no angļu valodas tulkojis Ivars Priede ; Ivara Vimbas vāka
grafiskais noformējums ; redaktore Alīna Melngaile. - Rīga :
Jumava, 2016. - 61, [1] lpp. ; 17 cm. - (Zinātniskās fantastikas
klasika). - Kad viņa lidaparāts avarē Marsa tuksnesīgajos plašumos,
astronauts Diks Džarviss sastopas ar savādo citplanētieti Tvīlu un
tikko pamanās viņu izglābt no nezināma briesmoņa. Abi kopīgi
dodas atpakaļ pie saviem biedriem, ceļā sastopot gan bezgalvu
būtnes, kuras sazinās telepātiski, gan dīvainus silikona radījumus,
kas dzīvo miljoniem gadu. - Oriģ. nos.: A Martian odissey.
ISBN 9789934119590.
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.
Vetervalds, Denī. Pāršķelt klusumu. Ziema Ventspilī : skices &
variācijas / Denis Wetterwald (Denī Vetervalds) ; no franču valodas
tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Jānis Elsbergs ; mākslinieks:
Hanele Zane Putniņa. - Rīga : Mansards, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 140, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Oriģ. nos.:
Silence à fendre. Un hiver à Ventspils.
ISBN 9789934121449.
Franču dzeja.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
Абдуллаев, Чингиз, 1959-.
K 821.161.1-3

Испытание добродетели : роман /
Чингиз Абдуллаев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 c. (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - Бизнесмен Сергей
Монахов очень недоволен тем, как идет расследование убийства
его младшего брата Алексея. Дело возвращено, а новый
следователь оказался занудой и трусливым перестраховщиком.
Сергей абсолютно уверен, что его брата, русского патриота,
убил «инородец» из числа охранников дачного поселка, где
проживал Алексей. Не доверяя официальному следствию,
Монахов-старший обращается за помощью к знаменитому
эксперту по криминальным вопросам Дронго. Частный сыщик
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начинает параллельное расследование, не предполагая, что
окончательную точку в этом запутанном деле поставит… врачгинеколог. - 16+.
ISBN 9785699905836.
Krievu romāni.
Александрова, Наталья. Священные чудовища : [роман] /
Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 320
с. - (Формула страха). - Он запутался в собственном прошлом и
в чужих историях, которые успел прочесть. Кто он – мальчик,
желающий вырвать власть у жестокого отца, или жрец,
придумавший свой ритуал поклонения женской красоте? Джекпотрошитель или Дон Кихот? Его тайну должна разгадать Инга,
ведь без ответа на вопрос, кто он, ее враг, ей не разобраться в
собственных страхах и своем прошлом…. - 16+.
ISBN 9785699910076.
Detektīvromāni, krievu.
Алюшина, Татьяна. Том, кто назначен судьбой : роман /
Татьяна Алюшина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 352 с. (Еще раз про любовь). - Стеша обладала странным даром – видя
людей, девушка понимала, кому из них суждено образовать
пару. Но сама она до сих пор оставалась одна. И только
оказавшись на краю пропасти, на грани смерти, Степанида
наконец встретила своего идеального возлюбленного. Вот
только он категорически отрицает для себя всякую возможность
серьезных отношений. - 16+.
ISBN 9785699904662.
Krievu romāni.
Андреева, Наталья. Пока цветет лотос : роман / Наталья
Андреева. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - (Актуальный
детектив). (Бестселлеры Натальи Андреевой). - «Помнится,
супруга моя… про лотос рассказывала. Я запомнил только, что
цветет он всего два дня. Наверное, потому, что такой особенный
и очень красивый. Так вот: времени у меня — пока цветет лотос.
Иначе я тоже отцвету. Причем, навсегда…» Порой время
сжимается как пружина и превращаются в короткие хлесткие,
как удар плетки, секунды. Потом эта пружина распрямится, и
время вновь потечет по своим неторопливым законам. Но то, что
ты сделал в эти мгновения уже не изменить, не исправить.
Безоблачные отношения любящих супругов вдруг начинают
рушиться. Появляется недоверие, ревность, слежки и убийство…
Значит, не все было так уж замечательно? Мужчине и женщине
надо пройти через испытания и научиться слышать друг друга. 16+.
ISBN 9785170992225.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Веденская, Татьяна. Все дело в платье : роман / Татьяна
Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 с. (Позитивная проза Татьяны Веденской). - Казалось бы,
предложение руки и сердца сделано. Весь офис тому свидетель.
И самое главное желание Маши Кошкиной – быть рядом с
Николаем Гончаровым, опытным, красивым, успешным
мужчиной, – исполнилось. Радуйся, сажай птицу счастья в
золотую клетку и насвистывай с ней дуэтом! Но для Маши
настали времена отнюдь не благостные. Каждый новый этап в
отношениях с Николаем открывал ей ту сторону жизни, о
которой она, романтическая девушка, и не подозревала. Как ей,
дочке простых врачей, вписаться в круг жениха,
принадлежащего совершенно к другому социальному классу?
Как научиться обсуждать проблему, а не прятаться от нее,
подобно страусу? Как справляться с ревностью? Как сохранить
свою волю, когда так хочется подчиниться и раствориться во
власти прекраснейшего из мужчин?. - 18+.
ISBN 9785699912285.
Krievu romāni.
Вильмонт, Екатерина. Сплошная лебедянь! : роман /
Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. - (Романы
Екатерины Вильмонт). - Казалось бы, в жизни Ярославы все
плохо - ушла от мужа, мать выгнала ее на улицу, но героиня
находит в себе силы радоваться жизни. И судьба благоволит ей.
Случайная встреча, которая поначалу только пугает ее,
перевернет всю ее жизнь. - 16+.
ISBN 9785170891924. . - ISBN 9785170891948.
Krievu romāni.
Горская, Евгения. До последнего вздоха : [роман] / Евгения
Горская. Человек без сердца (отрывок) / Т. Коган ;
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вступительное слово Татьяны Устиновой. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 313, [1] c. - (Татьяна Устинова
рекомендует). - Даша Игнатьева отчаянно скучала по уехавшему
в командировку мужу, поэтому разрешила себе предаться
вредной привычке и ночью вышла на балкон покурить. На улице
она заметила странного человека, крутившегося возле машин,
но не придала этому значения. А рано утром во дворе прогремел
взрыв… Погибла Ирина Сергеевна Снетко, руководившая
отделом в том же научном институте, где работала Даша, и ее
жених, глава процветающей компании. Но кто из них был
главной мишенью убийцы? Теперь Даша поняла, что незнакомец
возился возле машины совсем не случайно. И самое ужасное он тоже заметил ее и теперь наверняка опасается, что она может
его узнать…. - 16+.
ISBN 9785699900640.
Krievuromāni.
Кабони, Кристина. Тропою ароматов : роман / Кристина
Кабони ; пер. с ит. Т.А.Быстровой. - Москва : АСТ, 2016. - 480 с.
- (Тропою души: семейная история). - Все женщины семьи
Россини занимались изготовлением духов. Элену воспитала
строгая бабушка, которая сразу почувствовала во внучке
природный дар и силу, необходимые для продолжения семейной
традиции, а кроме того, Лючия Россини была уверена, что
именно Элена разгадает семейный секрет и отыщет рецепт
«совершенного аромата», надежно спрятанный основательницей
династии Беатриче Россини. Лишенная материнской любви
Элена чувствует себя брошенной и одинокой. Тепло, которого ей
так не хватает, она находит в семье подруги, Моник… Проходят
годы, Элене исполняется 26, и именно благодаря Моник она
оказывается в Париже, в одном из самых престижных
парфюмерных салонов французской столицы. Перед девушкой
тысячи дорог, и никто не знает, куда они ее приведут. Какую же
выберет Элена?. - 16+. - Oriģ. nos.: Il Sentiero Dei Profumi.
ISBN 9785170919345.
Itāliešu romāni.
Лопато, Семен. Искушение i разгром : авантюрнопсихологический роман / Семен Лопато. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 608 с. - (Шпионский детектив). - Настоящая
женщина - это женщина, у которой есть что-то, за что можно
простить все остальное. Именно с такой женщиной сталкивается
герой романа, когда в конце 90-х ему приходится выполнять
незаконное поручение на территории одной из стран СНГ, к
которому по политическим соображениям невозможно привлечь
спецслужбы. История аварийно упавшей крылатой ракеты,
которую необходимо вернуть на Родину, опередив посланцев
западных "партнеров", заставляет героя пройти через целую
череду трагикомических обстоятельств, где техногенные
загадки, эротика, убийства, побеги из заключения и потери
друзей сплетаются в один причудливый клубок. - 16+.
ISBN 9785699900411.
Krievu romāni.
Милн, Кевин Алан. Финальный аккорд : роман / Кевин Алан
Милн ; пер. с англ. Г.С.Войтенко. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 352 с. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина
Алана Милна). - В день свадьбы Итан обещал любить, уважать,
беречь жену и – написать для нее песню. Но реальность
оказалась намного сложнее, громкие слова забылись, а
фотографии и старые любовные записки, которые Анна так
любила прятать в гитаре Итана, запылились и превратились в
хлам. Ненависть, ложь и постоянное недовольство друг другом –
единственное, что осталось от прежних чувств. И кажется, ничто
не может спасти их брак. Но ужасная авария, в которую
попадает Анна, все меняет… Словно сама судьба дает Итану еще
одну попытку все исправить – пока не написаны последние
слова, не сыгран последний аккорд. - 16+. - Oriģ. nos.: The Final
Note.
ISBN 9785699906697.
Amerikāņu romāni.
Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже : повести / Джоджо
Мойес ; пер. с англ. О.Александровой. - Москва : Иностранка ;
Азбука-Аттикус, 2016. - 256 с. - «Медовый месяц в Париже» –
это предыстория событий, которые разворачиваются в романе
Мойес «Девушка, которую ты покинул». Лив и Софи разделяют
почти сто лет, но они обе стоят на пороге семейной жизни, обе
надеются на счастливый медовый месяц с любимым мужчиной...
«Одна в Париже» – это рассказ о Нелл, скромной и любящей все
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просчитывать заранее. Однако она мечтает провести
романтический уик-энд со своим другом в Париже, а потому по
собственной инициативе организует такую поездку. Но ее друг
не является на вокзал, и Нелл едет в Париж одна. Она решает
доказать себе, что способна на авантюры. Во французской
столице Нелл знакомится с загадочным мотоциклистом Фабианом
и его бесшабашными друзьями…. - 16+. - Oriģ. nos.: Honeymoon
In Paris.
Saturā: Медовый месяц в Париже. Одна в Париже.
ISBN 9785389112605.
Angļu romāni.
Полякова, Татьяна(Татьяна Викторовна), 1959. Наследство бизнес-класса : роман / Татьяна Полякова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Авантюрный
детектив Т.Поляковой). - Как может изменить жизнь обычное
путешествие на поезде? Кардинально! В вагоне бизнес-класса
Валерия стала невольной свидетельницей разговора двух
мужчин. Один с болью в голосе рассказывал об изменах жены, а
второй предложил избавиться от неверной самым радикальным
способом. Валерия от услышанного в шоке и хочет предупредить
женщину о грозящей опасности. Но неожиданно обманутый муж
влюбляется в нее саму, а вскоре при невыясненных
обстоятельствах погибает. Его жену похищают неизвестные.
Валерия же оказывается наследницей огромного состояния. Вот
тут и появляется на горизонте Кирилл - второй попутчик.
Говорит, будто безумно любит, да и ведет себя как влюбленный.
Валерия решает подпустить его поближе, чтобы разгадать так
мучившую ее загадку: кто стоит за этими преступлениями?
Подозреваемый номер один - Кирилл!. - 16+.
ISBN 9785699903955.
Krievu romāni. Detektīvromāni, krievu.
Пронин, Виктор(Виктор Алексеевич). Фотография с
прицелом : [роман] / Виктор Пронин. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 384 с. - (Черная кошка). - Во время строительных
работ в городском парке обнаружены три скелета.
Криминалисты установили, что принадлежат они молодым
девушкам, тела которых были погребены лет десять назад. Дело
поручено операм Пафнутьеву и Худолею. Сыщики находят
архивные материалы о пропавших после выпускного вечера
трех школьницах и понимают, что шансы выйти на преступника
очень малы: прошло слишком много времени… Сдвинуть дело с
мертвой точки помогает случай: в руке погибшей девушки
найдена пуговица с изображением пропеллера. А на архивной
групповой фотографии в форменной авиационной куртке
изображен только один человек…. - 16+.
ISBN 9785699907076.
Detektīvromāni, krievu.
Раватн, Агнес. Птичий суд : [роман] / Агнес Раватн ; пер. с
норв. М.В.Назаровой. - Москва : АСТ, 2016. - 224 с. - (На грани:
роман-исповедь). - Гонимая стыдом и чувством вины, Аллис
оказывается в уединенном доме на берегу моря, где проводит
дни, ухажи- вая за садом и готовя еду для молчаливого хозяина,
сорока- летнего Сигурда. Какие тайны они хранят друг от друга?
И возможно ли распрощаться с прошлым и начать все с начала? «Птичий суд» — роман о мужчине и женщине, перерастающий в настоящую драму о жизни и смерти. - 16+. - Oriģ.
nos.: Fugletribunalet.
ISBN 9785170921867.
Norvēģu romāni.
Хьюз, Кэтрин. Письмо : роман / Кэтрин Хьюз ; пер. с англ.
Н.А.Красавиной. - Москва : АСТ, 2016. - 382 [2] с. - (Тропою
души: семейная история). - Тина, ищущая спасения от своего
несчастливого брака, работает в комиссионном
благотворительном магазинчике. Однажды, перебирая сданные
вещи, она обнаруживает в кармане поношенного костюма
запечатанный конверт. Не в силах побороть любопытство, Тина
вскрывает его и находит внутри письмо, написанное три десятка
лет назад. Тина берется выяснить, кому было предназначено это
письмо, кто его написал и почему оно так и не дошло до
адресата… Это роман о любви, утрате и удивительных
совпадениях. - 16+. - Oriģ. nos.: The Letter.
ISBN 9785170928729.
Angļu romāni.

KINOFILMAS UN SERIĀLI
Акин, Фатих.
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Солнце ацтеков [videoieraksts] = Im Juli : драма,
комедия / реж. Фатих Акин ; в ролях Мориц Бляйбтрой,
Кристиана Пауль... [и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер",
2011. - 1 DVD (95 мин.). - (Мир кино. Фатих Акин). - Молодой
преподаватель физики Даниэль не заметит своего счастья даже
тогда, когда оно «даст ему прямо в лоб»! Но вскоре в его жизни,
в которой, как правило, ничего не происходит, наступят
перемены: кольцо с древним символом солнца ацтеков,
приобретенное им на «блошином» рынке, должно принести
удачу в любви... - Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio krievu,
vācu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Германия,
2000 г.
Drāmas. Komēdijas.
Альмодовар, Педро. За что мне это? [videoieraksts] = ¿Qué he
hecho yo para merecer esto!! : драма, комедия / реж. Педро
Альмодовар ; в ролях Акрмен Маура, Анхел де Андрес Лопес...
[и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (101
мин.). - (Мир кино. Альмодовар П.). - У обычной домохозяйки
Глории появляются серьезные проблемы. Ее муж страстно
увлекается бывшей певичкой; один из сыновей с удовольствием
продает наркотики, а другой заводит бурные романы с отцами
своих одноклассников. Положение становится еще хуже, когда
из-за странного стечения обстоятельств взбалмошная Глория
оказывается замешанной в убийстве и попытке продать
поддельные дневники Гитлера... - Vecuma ierobežojums : 17+. Audio krievu, spāņu val. - Nos. no konteinera. . - Испания, 1984.
Drāmas. Komēdijas.
Байона, Хуан Антонио. Страшные сказки [videoieraksts] :
ужасы : сериал : полный первый сезон / реж. Хуан Антонио
Байона ; в ролях Тимоти Далтон, Рив Карни, Ева Грин... [и др.].
- Москва : ООО "Ист коннект", 2014. - 2 DVD (7 часов 20 мин.). Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и
спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными
делами, не замечая признаков грядущих изменений. Однако им
следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах
британской столицы собирается нечисть самого разного толка,
способная навести ужас на кого угодно. Со многими из
представителей этой нечисти вы давно знакомы: тут вам и
демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, и
многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго
мистером Хайдом, и немец Франкенштейн «под ручку» со своим
чудовищным творением, и жаждущий крови великолепный граф
Дракула из Трансильвании, а также его подручные-вампиры и
другие, не менее зловещие сущности... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - США, Ирляндия, Великобритания, 2014 г.
Сезон 1.
Šausmu filmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Байона, Хуан Антонио. Страшные сказки [videoieraksts] :
ужасы : сериал : полный второй сезон / реж. Хуан Антонио
Байона ; в ролях Тимоти Далтон, Рив Карни, Ева Грин... [и др.].
- Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (9 часов 10 мин.). Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и
спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными
делами, не замечая признаков грядущих изменений. Однако им
следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах
британской столицы собирается нечисть самого разного толка,
способная навести ужас на кого угодно. Со многими из
представителей этой нечисти вы давно знакомы: тут вам и
демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, и
многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго
мистером Хайдом, и немец Франкенштейн «под ручку» со своим
чудовищным творением, и жаждущий крови великолепный граф
Дракула из Трансильвании, а также его подручные-вампиры и
другие, не менее зловещие сущности... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - США, Ирляндия, Великобритания, 2015 г.
Сезон 2.
Šausmu filmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Байона, Хуан Антонио. Страшные сказки [videoieraksts] :
ужасы : сериал : полный третий сезон / реж. Хуан Антонио
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Байона ; в ролях Тимоти Далтон, Рив Карни, Ева Грин... [и др.].
- Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (8 часов 52 мин.). Викторианский Лондон. Здесь никогда не было безопасности и
спокойствия. Горожане заняты исключительно повседневными
делами, не замечая признаков грядущих изменений. Однако им
следовало бы стать повнимательней, потому что на улицах
британской столицы собирается нечисть самого разного толка,
способная навести ужас на кого угодно. Со многими из
представителей этой нечисти вы давно знакомы: тут вам и
демонический юноша Дориан Грей из романа Оскара Уайльда, и
многомудрый доктор Джекил вместе со своим альтер-эго
мистером Хайдом, и немец Франкенштейн «под ручку» со своим
чудовищным творением, и жаждущий крови великолепный граф
Дракула из Трансильвании, а также его подручные-вампиры и
другие, не менее зловещие сущности... - Vecuma ierobežojums :
16+. - Audio krievu un angļu val., bez subtitriem. - Nos. no
konteinera. . - США, Ирляндия, Великобритания, 2016 г.
Сезон 3.
Šausmu filmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Беллоккьо, Марко. Кормилица [videoieraksts] = La Balia :
драма / реж. Марко Беллоккьо ; в ролях Фабрицио Бентивольо,
Валерия Бруни-Тедески... [и др.]. - Москва : ООО
"МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (106 мин.). - (Мир кино.
Беллоккьо М.). - Доктор Мори приглашает Аннетту в качестве
кормилицы для своего первого ребенка. На самом деле, Аннетта
не просто кормилица — «машина по производству молока» —
это женщина со своим внутренним миром, своими стремлениями
и привязанностями, своей собственной историей. Сама Аннетта и
ее отношения с ребенком ставят под вопрос стабильность семьи
Мори, особенно что касается настоящей матери Виттории,
которая «ради своего сына» в отчаянии покидает дом... - Audio
krievu un itāliešu val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . Италия, 1999 г.
Drāmas. Itāliešu kino.
Бернштейн, Адам. Вовсе тяжкие [videoieraksts] = Breaking Bad
: криминальная драма : культовый американский телесериал /
реж. Адам Бернштейн. - Москва : ООО "Ист коннект", 2013. - 3
DVD (13 ч. 20 мин.). - Сюжет сериала повествует о докторе
химических наук, который работает учителем химии в школе:
узнав о том, что он болен раком лёгких, начинает заниматься
изготовлением метамфетамина ради обеспечения будущего
своей семьи. Действие сериала происходит в Альбукерке, НьюМексико. - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio un subt. angļu,
krievu val. - Премия "Эмми": Лучший драматический сериал 2013
; лучший актер Брайан Кранстон. - Nos. no konteinera. . - США,
2013 г.
Сезон 5.
Krimināldrāmas. Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Георгссон, Хенрик. Мост [videoieraksts] = Bron = Broen :
триллер, детектив / реж. Хенрик Георгссон, Шарлотта Зилинг,
Катрин Уиндфельд ; в ролях София Хелин...[и др.]. - Москва :
ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (9 ч. 43 мин.). - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Nos. no konteinera. . - Швеция, Дания, 2015.
Сезон 3. Эпизоды 1-10.
События в новом сезоне начнутся спустя 13 месяцев после
событий прошлого сезона. Нас ожидает новое расследование. У
Саги будет новый напарник, датчанин. И у неё будет ещё одна
проблема — мать, с которой они не в ладах.
Televīzijas seriāli.
Seriāli un daudzsēriju filmas. Trilleri.
Гиллиам, Терру. Бразилия [videoieraksts] = Brazil :
фантастика, драма / режиссер Терру Гиллиам ; в ролях:
Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэтрин Хелмонд, Йен Холм. Universal City : Universal Home Video, Inc., 1998. - 1 DVD (2 hours
11 minutes). - Сэм Лаури вполне доволен своей жизнью, он
предпочитает работу мелкого клерка и согласен мириться с
необустроенным собственным бытом вопреки воле матери,
входящей в элиту системы. Но внезапно он встречает девушку,
которую постоянно видит в своих снах. Ради того, чтобы снова
встретить её, он решается сменить работу... - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu, angļu val., subtitri krievu, angļu,
franču val. - Nos. no konteinera. . - Great Britain, 1985.
Drāmas. Fantastika.
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Годар, Жан-Люк. Переводя дыхание [videoieraksts] / реж.
Жан-Люк Годар ; в ролях Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо. [B.v.] : Canal International, 1991. - 1 DVD (86 мин.). - Мишель
Пуакар — настоящий прожигатель жизни, зарабатывающий на
жизнь кражами дорогих машин. Он никогда не задумывается о
последствиях своих криминальных выходок — просто живет, как
хочет, ни на кого не рассчитывая, ни с кем не считаясь. Видимо,
потому что молод и самонадеян. Но однажды, по дороге в
Париж, Мишель убивает полицейского: просто для того, чтобы
избежать неприятных расспросов. Но с этой минуты в его жизни
больше не будет ничего, кроме неприятностей... - Subtitri franču,
krievu val., subtitri angļu, krievu val. - Prix Jean Vigo 1960 ; Prix de
la Meilleure Mise en Scene, Berlin, 1960. - Nos. no konteinera. . Франция, 1960 г.
Drāmas. Krimināldrāmas. Franču kino. 20.gs. 20.-60.gadu
filmas.
Даус, Майкл. Все из-за Пита Тонга [videoieraksts] = It'All Gone
Pete Tong : The Legend of Frankie Wilde, the Deaf DJ : драма,
комедия, музыка / реж. Майкл Даус ; в ролях Пол Кэй, Беатриз
Батарда... [и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD
(90 мин.). - (Мир кино. Майкл Даус). - Главный герой Фрэнки
Уайлд карабкается по карьерной лестнице ди-джея, живет
сумасшедшей жизнью со всеми вытекающими последствиями…
Вдруг он обнаруживает, что теряет слух! Однако он уже успел
привыкнуть к славе и лести и решает бороться до конца, чтобы
выяснить, слышит он музыку, которую сам играет или нет…. Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio un subtitri krievu val. - Nos.
no konteinera. . - Канада, Великобритания, 2004 г.
Drāmas. Komēdijas. Muzikālās filmas un mūzikli.
Доннели, Киаран. Викинги [videoieraksts] = Vikings :
исторический боевик / реж. Киаран Доннелли, Кен Джиротти,
Джефф Вулнаф. - Москва : ООО "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (7
ч. 13 мин.). - Vecuma ierobežojums: 18+. - Audio krievu un angļu
val., bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Ирландия, Канада,
2016 год.
Сезон 4 ч.1. Серии 1-10.
Grāvējfilmas. Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju
filmas.
Inarritu, Alejandro Gonzalez. 21 grams [videoieraksts] = 21
grammi = 21 gramas = 21 грамм : drāma / directed by Alejandro
Gonzalez Inarritu ; starring Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi
Watts. - Rīga : SIA Everi, 2004. - 1 DVD (~120 min.). - Filma
stāsta par trim dažādiem cilvēkiem un viņu ģimenēm. Pols ir
neglābjami slims matemātikas profesors. Viņš ar savu sievu dzīvo,
nedroši balansējot starp dzīvi un nāvi, jo Pols gaida liktenīgo sirds
operāciju, bet viņa cer uz mākslīgās apaugļošanas operāciju.
Kristīna ir tipiska mājsaimniece, kurai ir divas brīnišķīgas meitas un
kuras dzīve šķiet pārticības un prieka pilna. Džeks ir izbijis
cietumnieks, kurš ticībā smeļas spēku un drosmi veidot un uzturēt
ģimeni. Šo cilvēku dzīves krustojas pēc kāda šausmīga
negadījuma... - Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu un
angļu val., subtitri krievu, latviešu, lietuviešu, igauņu val. - Nos. no
konteinera. . - ASV, 2003.
Drāmas. Spāņu kino.
Итикава, Дзюн. Тони Такитани [videoieraksts] = Tony Takitani :
по рассказу Харуки Мураками : драма / реж. Дзюн Итикава. Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (75 мин.). - (Мир
кино. Дзюн Итикава). - У Тони Такитани было одинокое детство.
Одиночество было для него нормальным состоянием, так как его
мать умерла молодой, а отца, проводившего все время со своим
джаз-оркестром, никогда не было дома. В школе Тони изучал
искусство, но хотя его рисунки были точны и полны деталей, им
не хватало чувства. Тони привык быть самодостаточным и,
похоже, считает эмоции чем-то алогичным и инфантильным... Ieteicama vecāku klātbūtne. - Audio krievu un japāņu val., subtitri
krievu val. - Nos. no konteinera. . - Япония, 2004 г.
Drāmas.
Кар-Вай, Вонг. Дикие дни [videoieraksts] = Days of Being Wild :
драма, мелодрама, криминал / реж. Вонг Кар-Вай ; в ролях
Лесли Чун, Мэгги Чун... [и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер",
2011. - 1 DVD (94 мин.). - (Мир кино. Вонг Кар-Вай). - А-Фэй —
имя главного героя, который кажется благополучным человеком:
его любят женщины, он не нуждается в деньгах. Но тайна
происхождения, непроясненность прошлого, мешает ему
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укорениться в настоящем: для человека старой китайской
культуры разрыв в цепи поколений — не частная неурядица, а
корневая беда. Герой строит новую систему координат:
уклоняйся от обязательств, остерегайся привязанностей,
избегай закрепощающих чувств…. - Vecuma ierobežojums : 17+.
- Audio krievu, ķīniešu val., subtitri angļu, krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Гонконг, 1990.
Drāmas. Krimināldrāmas. Melodrāmas
Каурисмяки, Аки. Гавр [videoieraksts] = Le Havre : драма,
комедия / реж. Аки Каурисмяки ; в главных ролях Андре Вильм,
Кати Оутинен... [и др.]. - Москва : ООО "Мега Видео", 2011. - 1
DVD (93 мин.). - (Мир кино. Аки Каурисмяки). - Марсель Маркс,
в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город
Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень
хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив
крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен
жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим
кабаком... - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu val. - Nos.
no konteinera. . - Финляндия, Франция, Германия, 2011 г.
Drāmas. Komēdijas.
Ки Дук, Ким. Весна, лето, осень, зима... и снова весна
[videoieraksts] : драма, мелодрама / реж. Ким Ки Дук. - Москва :
ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (103 мин.). - (Мир кино. Ким
Ки Дук). - Никому не дано нарушить смену времен года, когда
вначале все рождается, затем растет, а потом угасает. Ход
жизни неподвластен даже двум монахам, живущим в плавучей
хижине на озере, окруженном горами... - Vecuma ierobežojums :
17+. - Audio krievu un korejiešu val. - Nos. no konteinera. . Германия, Корея Южная, 2012 г.
Drāmas. Melodrāmas.
Ки Дук, Ким. Вздох [videoieraksts] = Soom : драма / реж. Ким
Ки Дук. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (84 мин.).
- (Мир кино. Ким Ки Дук). - Холодным зимним днем Ён узнает,
что муж изменяет ей с другой женщиной. В расстроенных
чувствах блуждая по городу, она вспоминает, что видела по
телевизору репортаж об одном из заключённых по имени Чжин,
несколько раз пытавшегося покончить жизнь самоубийством…. Ieteicams skatīties vecāku klātbūtnē. - Audio krievu un korejiešu
val., subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Корея Южная,
2007 г.
Drāmas.
Кроненберг, Дэвид. Космополис [videoieraksts] = Cosmopolis :
по роману Дона деЛилло : триллер, драма / ред. Дэвид
Кроненберг ; в ролях Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош. - [B.v.]
: Alfama films, 2012. - 1 DVD (105 мин.). - 24 часа из жизни 28летнего миллиардера-финансиста Эрика Пэкера, который
изменяет своей молодой жене, подвергается нападению и разом
теряет все свое состояние. Действие ленты будет
разворачиваться на Манхэттене в течение одних суток... Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio un subtitri krievu un angļu val.
- Nos. no konteinera. . - Канада, Франция, Португалия, Италия,
2012 г.
Drāmas. Trilleri.
Кустурица, Итикава, Дзюн. Тони Такитани [videoieraksts] =
Tony Takitani : по рассказу Харуки Мураками : драма / реж.
Дзюн Итикава. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (75
мин.). - (Мир кино. Дзюн Итикава). - У Тони Такитани было
одинокое детство. Одиночество было для него нормальным
состоянием, так как его мать умерла молодой, а отца,
проводившего все время со своим джаз-оркестром, никогда не
было дома. В школе Тони изучал искусство, но хотя его рисунки
были точны и полны деталей, им не хватало чувства. Тони
привык быть самодостаточным и, похоже, считает эмоции чем-то
алогичным и инфантильным... - Ieteicama vecāku klātbūtne. Audio krievu un japāņu val., subtitri krievu val. - Nos. no
konteinera. . - Япония, 2004 г.
Кустурица, Эмир. Папа в командировке [videoieraksts] = When
father was away on business : драма / реж. Эмир Кустурица ; в ролях
Морено де Бартолли, Мики Манойлович... [и др.]. - Москва : ООО
"МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (136 мин.). - (Мир кино. Эмир
Кустурица). - Действие фильма происходит в Сараево в беспокойное
время (1948 — 1952гг.) после разрыва Тито со Сталиным. Трагедия
людей, попавших в жернова тоталитаризма, показана с точки зрения
шестилетнего мальчика. Отец мальчика постоянно уезжает в
командировки, и он — тот самый похотливый бабник, из-за которого
страдает мать. Судьба наносит удар семье, когда отца по доносу

любовницы арестовывают, а его жене и сыну приходится пережить
три жутких года, полных горя и нищеты... - Vecuma ierobežojums :
17+. - Audio krievu, horvātu val. - Nos. no konteinera. . - Югославия,
1985 г.
Totalitārisms.
Dienvidslāvija.
Drāmas. Ģimenes drāmas.
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Кустурица, Эмир. Помнишь ли ты Долли Белл? [videoieraksts]
= Do You Remember Dolly Bell? : драма, мелодрама, комедия /
реж. Эмир Кустурица ; в ролях Славко Штимац, Лилиана
Благоевич... [и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1
DVD (109 мин.). - (Мир кино. Эмир Кустурица). - Лирическая
драма о проблемах боснийской молодежи, жившей в его родном
городе Сараево в 50-х годах, первом знакомстве с
зарождающейся тогда поп-культурой, первой любви. Мальчишка
из Сараево пытается гипнозом приблизить царствие коммунизма,
покорить актрису Долли Белл или хотя бы воздействовать своим
биополем на кролика... - Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio
krievu, horvātu val. - Winner Golden Lion Best First Work Venice
Film Festival. - Nos. no konteinera. . - Югославия, 1981 г.
Dienvidslāvija.
Drāmas. Melodrāmas. Komēdijas.
Маккиннон, Дуглас. Шерлок: Безобразная невеста
[videoieraksts] = Sherlock: The Abominable Bride / Дуглас
Маккиннон ; в ролях Бенедикт Камбербэтч... [и др.]. - Москва :
ООО "Ист коннект", 2016. - 1 DVD (1 час 31 мин.). - Действие
фильма происходит в 1895 года в Лондоне. К Шерлоку за
помощью обращается некий Томас Риколетти. Он увидел свою
жену в старом свадебном платье и очень удивился. А вскоре
узнал, что она покончила с собой всего за несколько часов до
этой странной встречи. Получается, что он видел призрак жены
и, что еще хуже, теперь призрак миссис Риколетти бродит по
улицам не в силах утолить жажду мести. Перемещаясь от
скрытой в тумане станции «Лаймхаус» до развалин старой
церкви Холмс, Ватсон и их друзья должны проявить свои лучшие
качества в схватке с врагом, на первый взгляд связанным с
потусторонними силами, чтобы узнать шокирующую правду о
безобразной невесте!. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu un angļu val., bez subtitriem. - Премия "ЭММИ": лучшая
мужская роль Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман. Премия
"ЖОРЖ" - лучший сериалю. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Detektīvfilmas.
Мартин, Филип. Валландер [videoieraksts] = Wallander : по
роману Хеннинга Манкелля : сериал : триллер, детектив / реж.
Филип Мартин ; в ролях Кеннет Брэна, Сара Смарт, Ричард
МакКейб, Джини Спарк, Сэйди Шиммин. - Москва : ООО "Ист
коннект", [2013]. - 2 DVD (9 часов 4 мин.). - Детектив по роману
Хеннинга Манкелля. За городом на глазах инспектора Курта
Валландера молодая девушка сжигает себя. Начинается
расследование: кто она и что привело ее к такому жуткому
концу?. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu val.,
bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Великобритания, Швеция,
США, Германия, 2008-2010 г.
Сезон 1 и 2 (6 серий).
Detektīvfilmas. Trilleri. Seriāli un daudzsēriju filmas. Filma un
grāmata.
Мельвиль, Жан-Пьер. Красный круг [videoieraksts] = Le cercle
rouge : триллер, драма, криминал / реж. Жан-Пьер Мельвиль ; в
главной роли Ален Делон. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2012.
- 1 DVD (134 мин.). - Перед выходом на свободу известному
преступнику Коре один из охранников даёт «наводку» на
ограбление модного ювелирного магазина на Вандомской
площади. Освободившись, Коре едет в Париж, и в пути спасает
бежавшего из-под надзора бандита Фогеля, которого
сопровождал к месту заключения комиссар Матей... - Vecuma
ierobežojums: 16+. - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . Франция, Италия, 1970 г.
Drāmas. Trilleri. Krimināldrāmas.
О'Доннелл, Дэмиен. ... А в душе я танцую [videoieraksts] =
Inside I'm dancing : драма / ред. Дэмиен О'Доннелл ; в ролях
Стивен Робертсон, Джеймс Макэвой... [и др.]. - Москва : ООО
"МедиаМастер", 2012. - 1 DVD (97 мин.). - (Мир кино. Дэмиен
О'Доннелл). - Майклу 24 года, и почти всю свою жизнь он
провел в доме для инвалидов, куда попал с церебральным
параличом. Он знакомится с новым пациентом клиники — Рори
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О’Ши, которого приковала к инвалидной коляске мышечная
атрофия. Как и Майкл, он практически не может передвигаться,
но это не мешает Рори по-своему наслаждаться жизнью. Его
смелость и безразличие к ударам судьбы становятся отличным
примером для Майкла... - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu, angļu val., subtitri angļu val. - Nos. no konteinera. . Великобритания, Лрландия, Франция, 2004 г.
Drāmas.
Рейгадас, Карлос. Безмолвный свет [videoieraksts] = Stellet
licht : драма / реж. Карлос Рейгадас ; в ролях Корнелио Уолл,
Мария Панкрац. [и др.]. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. 1 DVD (142 мин.). - (Мир кино. Карлос Рейгадас). - Меннониты, в
общине которых происходит действие фильма, поселились в
северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их
религия запрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить
этническую чистоту и абсолютную культурную обособленность.
Герой картины образцовый муж и отец многодетной семьи,
влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи набожного
Йохана сваливается непосильный груз моральной дилеммы.
Любовь к Марианне становится полем битвы божественного и
дьявольского... - Audio krievu val. - Nos. no konteinera. . Германия, Франция, Нидерланды, Мексика, 2007 г.
Drāmas.
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Смит, Кристофер. Лабиринт [videoieraksts] = Labyrinth : по
одноименному историческому роману Кейт Мосс : сериал : фэнтези,
приключения / реж. Кристофер Смит ; в ролях Джон Хёрт, Том
Фелтон, Джессика Браун-Финдли... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2013. - 1 DVD (3 часа 11 мин.). - Те люди, которые
оказываются в этом лабиринте, могут больше никогда не выбраться
из него, ведь он хранит в себе множество тайн и загадок, разгадать
которые не под силу даже самым осведомленным и грамотным
специалистам. Сериал представляет собой увлекательное
приключение, объединяющее две сюжетные линии. В современной
— археолог Элис Таннер занята раскопками на юге Франции,
пытаясь в подземных лабиринтах Каркасона раскрыть тайну
исчезновения религиозного движения катаров, которые, согласно
легенде, являлись хранителями Святого Грааля. В Средневековой —
молодая девушка из XIII века пытается понять символы и диаграммы
трех вверенных ей священных книг и сохранить свою жизнь. Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio un subtitri krievu un angļu val. Nos. no konteinera. . - Германия, Великобритания, ЮАР, Чехия, 2012
г.
Fantastika. Piedzīvojumu filmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Filma un grāmata.
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Стронг, Джеймс. Бродчерч [videoieraksts] = Broadchurch :
сериал : драма, криминал / реж. Джеймс Стронг ; в ролях
Оливия Колман, Дэвид Nеннант, Джоди Уиттакер... [и др.]. Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 2 DVD (5 часов 52 мин.). Жарким июльским утром, в разгар туристического сезона в
дорсетском городке под названием Бродчёрч пропадает 11летний школьник Дэнни Латимер. Его мать, Бет, начинает искать
его, тогда как её лучшая подруга, Элли Миллер, офицер местной
полиции, выходит из отпуска на работу и обнаруживает, что
повышение, на которое она рассчитывала, достаётся детективуинспектору Алеку Харди, приезжему с репутацией неудачника.
Когда тело Дэнни находят под живописными скалами,
обрамляющими город, противоположности сталкиваются. И
Миллер, и Харди твёрдо намерены решить загадку убийства
Дэнни. Элли, возможно, слишком сочувствуя людям из её
сообщества, Алек столь же эффективно, сколько и бесстрастно.
Когда новость о преступлении разлетается по городу,
запускается цепная реакция, которая привлечёт к Бродчёрчу
внимание всей страны, вытаскивая на свет город, его
обитателей и их секреты. - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio
krievu un angļu valodā, bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . Великобритания, 2015 г.
Сезон 2 (Эпизоды 1-8).
Krimināldrāmas. Detektīvfilmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный третий сезон / реж. Дурул
Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Парадиз ДиВи", 2012. - 2
DVD (20 ч. 3 мин.). - Турецкая Империя знала много взлетов и
падений своего народа. Однако это падение всего султанского
дворца на колени перед умной и прекрасной Хюррем не
забудется никогда! Невероятно прозорливая и очень
дальновидная Роксолана из просто наложницы смогла пробиться
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в круги султана Сулеймана Первого, а после -стать его женой!
Героиня пережила горе, страдание, предательство, ложь,
обидную правду, но смогла стать счастливой рядом с
совершенно чужим человеком, правителем совершенно чужого
народа. Однако это восхождение простой славянской умницы и
красавицы осталось в памяти людей на долгие века... - 16+. Nos. no konteinera. . - Турция, 2012 г.
3., ч.1.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный третий сезон / реж. Дурул
Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Парадиз ДиВи", 2012. - 3
DVD (23 ч. 29 мин.). - Турецкая Империя знала много взлетов и
падений своего народа. Однако это падение всего султанского
дворца на колени перед умной и прекрасной Хюррем не
забудется никогда! Невероятно прозорливая и очень
дальновидная Роксолана из просто наложницы смогла пробиться
в круги султана Сулеймана Первого, а после -стать его женой!
Героиня пережила горе, страдание, предательство, ложь,
обидную правду, но смогла стать счастливой рядом с
совершенно чужим человеком, правителем совершенно чужого
народа. Однако это восхождение простой славянской умницы и
красавицы осталось в памяти людей на долгие века... - 16+. Nos. no konteinera. . - Турция, 2012 г.
3., ч.2.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Парадиз ДиВи",
2013. - 2 DVD (19 ч. 59 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2012-2013 г.
4., ч.1.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Парадиз ДиВи",
2013. - 2 DVD (29 ч. 39 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2012-2013 г.
4., ч.2.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Парадиз ДиВи",
2013. - 3 DVD (29 ч. 47 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2013 г.
4., ч.3.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Ист коннект",
2014. - 3 DVD (30 ч. 4 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
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она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2014 г.
4., ч.4.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Ист коннект",
2014. - 3 DVD (26 ч. 40 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2014 г.
4., ч.5.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тайлан, Дурул. Великолепный век [videoieraksts] = Muhtesem
yüzyil : исторический сериал : полный четвертый сезон / реж.
Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан. - Москва : ООО "Ист коннект",
2015. - 2 DVD (16 ч. 40 мин.). - Сюжет основан на реальных
событиях, произошедших во времена правления султана
Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой официальной женой Сулеймана, но для этого
ей пришлось пройти сложный путь…. - 16+. - Nos. no konteinera.
. - Турция, 2015 г.
4., ч.6.
Televīzijas seriāli - Turcija.
Vēsturiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Тарковский, Андрей. Жертвоприношение [videoieraksts] = The
Sacrifice : драма / режиссер и автор сценария Андрей
Тарковский ; в ролях Эрланд Йозефсон, Сьюзен Флинтвуд,
Валери Мерес, Алан Эдвалл. - Москва : "Видеоимпульс", 2002. 1 DVD (145 мин.). - (Коллекция Андрея Тарковского). - Чем надо
пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы?
Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей
жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего
Творца, если последний, конечно, существует?!. - Bez vecuma
ierobežojuma. - Audio krievu un zviedru val. - 4 приза включая
ГРАН-ПРИ Канны - 1986 ; Приз Лучший иностранный фильм
BAFTA 1987. - Nos. no konteinera. . - Swedish Film Institute /
Argos Films s.a., 1986.
Drāmas. Krievu kino.
Тарковский, Андрей, (Арсеньевич), 1932-1986. Ностальгия
[videoieraksts] = Nostalhgia : драма / режиссер: Андрей
Тарковский ; сценарий: Андрей Тарковский, Тонино Гуэрра ; в
ролях: Олег Янковский ...[ и др.]. - New York : Fox Lorber Home
Video, 1998. - 1 DVD(120 мин.). - Русский писатель Андрей
Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов
крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего
эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта
— это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей
Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски
русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского.
Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта —
это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует
себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем
овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в
болезнь…. - Bez vecuma ierobežojuma. - Audio krievu, itāliešu val.
- Winner of 3 Major Cannes Film Festival Awards. - Nos. no
konteinera. . - Италия, СССР, 1983 г.
Drāmas. Krievu kino.
Тейлор, Алан. Игра престолов [videoieraksts] = Game of
Thrones : фантастическая драма, основанная на бестселлерах
Джорджа Р.Р. Мартина / реж. Алан Тейлор, Даниель Минахан,
Алекс Грейвз. - Москва : "Ист коннект", 2016. - 2 DVD (9 ч. 10
мин.). - Vecuma ierobežojums : 18. - Audio krievu un angļu val.,
bez subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2016 г.
Сезон 6. 10 серии.
Fantastika. Seriāli un daudzsēriju filmas.
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Финчер, Дэвид. Исчезнувшая [videoieraksts] : по мотивам
одноименного бестселлера Джиллиан Флинн : триллер, драма /
реж. Дэвид Финчер ; в главных ролях Розамунд Пайк, Бен
Аффлек. - Москва : ООО "КармаКома", 2014 г. - 1 DVD (149
мин.). - Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - США, 2014 г.
Drāmas. Trilleri. Filma un grāmata.
Финчер, Дэвид. Карточный домик [videoieraksts] = House of
Cards : сериал : драма : полный четвертый сезон / реж. Дэвид
Финчер ; в ролях Кевин Спейси... [и др.]. - Москва : ООО "Ист
коннект", 2016. - 2 DVD (11 ч. 42 мин.). - Политическая драма
раскрывает историю семьи конгрессмена от партии Демократов
Френсиса Андервуда. Циничный конгрессмен и его амбициозная
жена идут напролом. Андервуд всеми правдами и неправдами
старается занять место госсекретаря. Помочь ему в этом должен
Гаретт Уокер, которому Андервуд, в свою очередь, обещает
помощь на президентских выборах. Жена Клер готова
поддерживать мужа даже, если тот пойдет по трупам. Сериал
пронизан безграничной алчностью, напитан интригами, которые
плетут герои, стремясь к деньгам и бесконтрольной власти.
Андервуд все рассчитал, не учел лишь одного, что его предадут.
Теперь он готовится жестоко отомстить своему обидчику... 16+. - Audio krievu val. - Премия "Золотой глобус" Лучшая
мужская роль - Кевин Спейси. - Nos. no konteinera. . - США,
2016.
4.
Televīzijas seriāli - Amerika.
Politiskās drāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Хопланд, Гер Геннинг. Лиллехаммер [videoieraksts] : полный
второй сезон : эпизоды 1-8 / реж. Гер Геннинг Хопданд, Симен
Альсвик ; в ролях Стив Ван Зандт, Мариан Саастад Оттесен...[и
др.]. - Москва : ООО "Ист коннект", 2015. - 1 DVD (5 ч. 44 мин.).
- Vecuma ierobežojums: 16+. - Audio krievu val., bez subtitriem. Nos. no konteinera. . - США, Норвегия 2015 г.
. Сезон 3.
Kriminālkomēdijas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Чибнелл, Крис. Бродчерч [videoieraksts] = Broadchurch :
сериал : драма, криминал / реж. Крис Чибнелл ; в ролях Оливия
Колман, Дэвид Nеннант, Джоди Уиттакер... [и др.]. - Москва :
ООО "Ист коннект", [2013]. - 2 DVD (6 часов 8 мин.). - Жарким
июльским утром, в разгар туристического сезона в дорсетском
городке под названием Бродчёрч пропадает 11-летний школьник
Дэнни Латимер. Его мать, Бет, начинает искать его, тогда как её
лучшая подруга, Элли Миллер, офицер местной полиции,
выходит из отпуска на работу и обнаруживает, что повышение,
на которое она рассчитывала, достаётся детективу-инспектору
Алеку Харди, приезжему с репутацией неудачника. Когда тело
Дэнни находят под живописными скалами, обрамляющими город,
противоположности сталкиваются. И Миллер, и Харди твёрдо
намерены решить загадку убийства Дэнни. Элли, возможно,
слишком сочувствуя людям из её сообщества, Алек столь же
эффективно, сколько и бесстрастно. Когда новость о
преступлении разлетается по городу, запускается цепная
реакция, которая привлечёт к Бродчёрчу внимание всей страны,
вытаскивая на свет город, его обитателей и их секреты. Vecuma ierobežojums : 16+. - Audio krievu un angļu valodā, bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Великобритания, 2013 г.
Сезон 1 (Эпизоды 1-8).
Krimināldrāmas. Seriāli un daudzsēriju filmas.
Чхан-Ук, Пак. Олдбой [videoieraksts] = Oldboy : триллер,
драма / реж. Пак Чхан-Ук. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011.
- 1 DVD (120 мин.). - (Мир кино. Пак Чхан-Ук). - 1988 год.
Обыкновенный и ничем не примечательный бизнесмен по имени
О Дэ-cу в день трёхлетия своей дочери по пути домой
напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в
полицейский участок. Из участка его под своё поручительство
забирает друг детства по имени Джу-хван. Пока Джу-хван
звонит домой жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает.
Неизвестные похищают его и помещают в камеру частной
тюрьмы. Камера состоит из комнаты и санузла, в ней есть
телевизор, но нет окон... - Audio krievu un korejiešu val., bez
subtitriem. - Nos. no konteinera. . - Южная Корея, 2003 г.
Drāmas. Trilleri.
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Чхан-Ук, Пак. Сочувствие господину Месть [videoieraksts] =
Boksuneun naui geot : триллер, драма, криминал / реж. Пак
Чхан-Ук. - Москва : ООО "МедиаМастер", 2011. - 1 DVD (129
мин.). - (Мир кино. Пак Чхан-Ук). - История глухонемого Рю и
его сестры, которой нужно пересадить почку. Рю только что
уволили, и он со своей подружкой решают похитить дочь
начальника, чтобы на полученный выкуп сделать
трансплантацию. Но все идет катастрофически не так, и
ситуация очень скоро перерастает в лавину насилия и мести... Vecuma ierobežojums : 17+. - Audio krievu un korejiešu val.,
subtitri krievu val. - Nos. no konteinera. . - Южная Корея, 2002 г.
Drāmas. Krimināldrāmas. Trilleri.

