Jaunākās grāmatas VeA bibliotēkā aprīlī.
Daiļliteratūra
Ljērs Horsts, Džorns. Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi
Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 256 lpp. ISBN 9789934202049.
Galbraits, Roberts. Zīdtārpiņš / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija
Brice ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. ISBN 9789934074097.
Uzziņu lietaratūra
Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita
Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.
- Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 109 lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ;
22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Raksti tulkoti no
vācu valodas. ISBN 9789984850559.
Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ;
zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas, fotogrāfijas ;
22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Raksti tulkoti no:
Vorländer, Hans. Demokratie., Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2017.
DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: Pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un 20.
gadsimtā / Ivars Ījabs. 2018. gada Saeimas vēlēšanas / Ivars Ījabs.
ISBN 9789984850542.
Kutuzova, Olga. Finanses un kredīts : mācību līdzeklis / Olga Kutuzova ; redaktore
Sandra Skuja ; vāka foto un dizains Una Šneidere. - 5., papildinātais izdevums. - Rīga
: Biznesa augstskola Turība, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 224 lpp. : sh., tab. ; 20 cm. (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 62). - Bibliogr.: 223.-224. lpp. (40 nos.). - O. Kutuzovas
mācību līdzeklī papildinātas apakšnodaļas par naudas teoriju, valsts finanšu politiku,
naudas emisiju. Papildus uzrakstītas apakšnodaļas par starptautiskajām ekonomiskajām
valūtas sistēmām, maksājumu bilanci, valūtas politiku. Mācību līdzeklis adresēts
augstskolu studentiem padziļinātai finanšu un kredītu studiju kursa apguvei.
ISBN 9789984828350.
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā 2016 = Restored Cultural Monuments in
Latvia / dizains Sandra Betkere. - [Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija, 2017. - 72 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Izdevuma sagatavošanā izmantoti
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra
materiāli.ISBN 9789934193064.

Simtam pāri. Viedā Latvija : Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV
"Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars
valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu
sabiedrības veidošanai" atbildīgā redaktore Ausma Mukāne. - [Rīga] : Latvijas Zinātņu
akadēmija, 2018. ISBN 9789984954295.
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai / zinātniskie recenzenti
LU asoc. prof., LPS konsultants Dr. M. Pūķis, LZA EI direktore, Dr. Ņ. Linde ; galvenā
redaktore Dr.habil.oec. Baiba Rivža, VPP EKOSOC-LV vadītāja, LZA akadēmiķe,
LLU profesore ; zinātniskā redaktore Maiga Krūzmētra, LLU vadošā pētniece ; literārā
redaktore Ausma Mukāne. - [Rīga] : [Latvijas Zinātņu akadēmija], 2018. "Autoru
kolektīva monogrāfija "Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai"
sagatavota, balstoties uz paveikto Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības
transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības
ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai
(EKOSOC-LV)" projektā 5.2.3. - "Lauku reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas
kontekstā", kas ietilpst telpiskās attīstības projektu blokā. ISBN 9789934874406.

