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Michael Webb. 

Building Community : 

New Apartment 

Architecture. 

Grāmatas centrā ir 39 neseni vai 

pašreizējie projekti. Apskatītie 

projekti ir dažādi, sākot no 

sociālajiem mājokļiem un 

mikrodzīvokļiem līdz pilsētu 

ciematiem, megastruktūrām un 

inovatīvām augstceltnēm. Grāmatā 

iekļautas intervijas ar vairākiem 

mūsdienu dzīvokļu dizaina 

meistariem. 

 

Daudzdzīvokļu ēku 

arhitektūra. 

 

Josep Ferrando. 

Architectural 

Material & Detail 

Structure : Concrete.  

Betons mūsdienu arhitektūrā tiek 

izmantots daudzos veidos. Tā 

stiprums un daudzpusība ir ļāvusi 

veikt vēl nepieredzētus 

eksperimentus ar formām, virsmām 

un strukturālajiem rāmjiem. Šajā 

grāmatā sniegts ieskats vairākos 

desmitos projektu no visas pasaules. 

Arhitektūra. 

Betons. 

 

Eckhard Gerber. 

Architectural material 

& detail structure : 

advanced materials. 

Grāmatā ir apkopots plašs 

vismodernāko materiālu klāsts, kā 

arī apskatīts to pielietojums un 

turpmākā attīstība arhitektūras 

projektēšanā. Pievienotas 

fotogrāfijas, rasējumi un informatīvs 

teksts. 

Arhitektūra. 

Uzlaboti materiāli. 

 

Marie-Christine Noel. 

Printed Textile 

Design.  

Grāmatā sniegts ieskats 

tekstilizstrādājumu dizaina tapšanas 

procesā. Aprakstīti projekta 

izstrādes, izveides un izpildes 

posmi. Piedāvāti arī dažādi mācību 

uzdevumi. 

Tekstilizstrādājumu 

dizains. 

 

Metjū Vilsons. 

Simbolu slepenā 

valoda. 

Zinošais mākslas vēsturnieks Metjū 

Vilsons iezīmē nereti pārsteidzošas 

trajektorijas, pa kurām simboli 

ceļojuši vēsturē – no sākotnējās 

cilmes līdz modernajai nozīmei, 

identificējot kopīgas tēmas, kas 

saista šķietami atšķirīgas kultūras. 

Simbolisms mākslā. 

Zīmes un simboli. 

Simbolisms. 

Mākslas darbi. 
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Latvijas kinomāksla : 

jaunie laiki, 1990-

2020. 

Grāmatu veido trīs nodaļas par 

svarīgākajām norisēm ražošanas un 

mākslinieciskās izteiksmes aspektā 

spēlfilmu, dokumentālo un 

animācijas filmu veidos. 

Kinofilmu producenti un 

režisori - Latvija. 

Kinofilmas - Latvija - 

Vēsture - 20 gs. 

Kinofilmas - Latvija - 

Vēsture - 21 gs. 

Dokumentālās filmas - 

Latvija. 

Animācijas filmas - 

Latvija.  

 

Kasja Sentklēra. Krāsu 

slepenā dzīve. 

Grāmatā iekļauti aizraujoši 

vēstījumi par 75 brīnišķīgām krāsām 

un toņiem, to rašanos un vēsturi. 

Krāsas - Vēsture.  

Krāsas - Psiholoģiskie 

aspekti. 

Krāsas - Sociālie aspekti. 

Krāsu simbolika.  

Krāsa mākslā. 

Vizuālā uztvere. 

 

Ervē Leteljē.  

Anomālija.  

Kādas briesmīgas vētras laikā Air 

France reiss 006 no Parīzes uz 

Ņujorku neizskaidrojamā kārtā 

dubultojas. Katram pasažierim tagad 

ir dubultnieks ar tādu pašu apziņu, 

ķermeni un atmiņām. Viņus atšķir 

tikai tas, ka viena lidmašīna nolaižas 

martā, bet otra ierodas tikai jūnijā. 

Ja viņi tagad ir divi, kurš no viņiem 

varēs turpināt iepriekšējo dzīvi? 

Franču romāni. 

 

Viena liktenīga kļūda : 

romāns / Toms Hants 

Astoņpadsmit gadus vecais Džošua 

nejauši ar auto notriec cilvēku, 

neziņo policijai un cenšas slēpt 

negadījuma pēdas - galu galā, ir 

taču cerība, ka viss nokārtosies pats 

no sevis. Viņu gaida iestāšanās 

sapņu koledžā un pieauguša cilvēka 

dzīves sākums. Diemžēl tiek 

pieļauta liktenīga kļūda, un ne viss 

norit pēc plāna. 

Psiholoģiskās spriedzes 

proza, amerikāņu. 

 

Kārena M. Makmanusa. 

Starp mums.   

Ehoridžas skolas balles vakarā bez 

vēsts pazūd Sāra Korkorāna. 

Helovīna tematiskajā atrakciju 

parkā "Slaktiņzeme" tiek atrasta 

nogalināta jaunā Leisija Kildafa. Un 

tagad mazajā Ehoridžas pilsētiņā ir 

pazudusi vēl viena skaista, populāra 

vidusskolniece. 

Jaunatnes detektīvproza, 

amerikāņu.  
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Abigeila Dīna. Meitene 

A. 

Mani sauc Leksa Greisija, bet viņi 

mani dēvē par meiteni A. Es uzaugu 

mūsu ģimenes mājā Mūrvudroudā. 

Piecpadsmit gadu vecumā es 

aizbēgu. Bet tagad kaut kas man 

liek atgriezties... 

Psiholoģiskās spriedzes 

proza, angļu. 

 

Tara Vestovera . 

Izglītotā : patiess 

stāsts par izglītību kā 

atslēgu uz pasauli. 

Tara Vestovera  piedzima mormoņu 

ģimenē un skolā sāka mācīties vien 

septiņpadsmit gadu vecumā. Taras 

tēvs, būdams nelokāmi pārliecināts 

par tuvo pasaules galu un valdības 

sazvērestībām, cik spēdams 

norobežoja savu ģimeni no 

sabiedrības. 

Autobiogrāfiskā proza, 

amerikāņu. 

 

Mets Heigs. 

Mierinājuma 

grāmata.  

Grāmata noderēs ikvienam, kuru 

pārņēmis nemiers vai nogurums, 

ikvienam, kurš meklē ceļu uz 

jēgpilnāku dzīvi, kam nepieciešams 

mierinājums un iedrošinājums. 

 Pašaktualizācija 

(psiholoģija).  

Mierinājums.  

Sevis pieņemšana.  

Dvēseles miers.  

Labklājība.  

Psihiskā veselība. 

Cerība. 

 


