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Poses for Fashion
Illustration. 100 Essential
figure template cards for
designers. Mens Edition.

Veidņu kartīšu komplekts vīriešu
apģērbu skicēšanai. Veidnēs ir
iekļauti ikdienas apģērbi, formāli
apģērbi, lielizmēra apģērbi u.c.

Modes zīmējumi.

Barbara London.
Grāmata par māksliniekiem un
Video mākslas vēsture.
Video/Art: The First Fifty notikumiem, kas noteica video
Mākslinieki.
Years.
mākslas pirmos 50 gadus, sākot ar tās
pirmsākumiem 20. gs. 60. gados.

Филл Ш., Филл П.
История дизайна.

Visaptverošs apskats par aizraujošo, Dizaina vēsture.
daudzpusīgo dizaina vēsturi no
seniem laikiem līdz mūsdienām.

New Bracelets: 400+
Grāmatā apkopoti vairāk nekā 400
Contemporary Jewellery. dažādu materiālu rokassprādžu
darinājumu no 200 māksliniekiem.

India Flint. Eco Colour:
Botanical Dyes for
Beautiful Textiles.

Rokassprādzes.

Lapu, sakņu un ziedu krāsvielu
Audumu krāsošana.
izmantošana audumu un dzijas
Dzijas krāsošana.
krāsošanai var būt pārsteidzošs
ceļojums. Autore apraksta ekoloģiski
ilgtspējīgas augu krāsošanas metodes.

1

Jaunieguvumi RMMT bibliotēkā (2021. gada decembris)
Ingrīda Veikša.
Autortiesības digitālajā
laikmetā.

Monogrāfija veltīta intelektuālā
īpašuma tiesību aizsardzībai,
galvenokārt pievēršot uzmanību
vienam no intelektuālā īpašuma
veidiem – autortiesībām.

Autortiesības.

Mets Heigs. Cilvēki un es. Lietainā piektdienas naktī
Angļu romāni.
matemātikas profesoru Endrū
Mārtinu atrod kailu un apmulsušu
klīstam pa Kembridžu. Viņš vairs nav
viņš pats. Profesorā iemiesojusies
kāda krietni inteliģentāka būtne no
tālas planētas, kura nebūt nav sajūsmā
par savu jauno eksistenci un nedomā
neko labu par cilvēkiem.
Hovards Filipss Lavkrafts. Amerikāņu žanra klasiķa H.F.
Amerikāņu stāsti.
Stāsti.
Lavkrafta septiņi stāsti atklāj baismu
piesātinātu Visumu, kur zinātnieki,
pētnieki, studenti un vienkārši
pārgalvji gūst saprātu graujošas
atklāsmes un pieredz šausmas, kurām
nekad nevajadzēja tikt atsegtām.
Lūsinda Railija. Pazudusī Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai
Īru romāni.
māsa. Meropes stāsts.
atrastu pazudušo māsu... Katra no
sešām māsām ir veikusi apbrīnojamu
ceļojumu, lai noskaidrotu savu
pagātni, tomēr vēl aizvien nav atrasta
atbilde uz jautājumu, kur ir septītā
māsa.
Semjuels Bekets. Stāsti
un teksti par neko.

Rakstnieka darbos slēptā pamatdoma Īru stāsti.
jeb dzīves patiesība vēsta, ka,
neskatoties uz visām ikdienas rūpēm
un izvirzītajiem šķēršļiem, dzīvot un
tiekties pēc sapņiem ir tā vērts.
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