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Grāmatas
100 grāmatas bērniem : izstādes katalogs / Rīgas Centrālā bibliotēka ; grāmatu atlase: Dzidra Šmita, Ingūna Stranga ;
teksts: Ingūna Stranga, Evita Hofmane ; bibliogr. sast. Zinta Geršmane. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2018. - 113
lpp. : faksimili, portr., il. – (Latvija 100). – Bibliogr.: 5.-12. lpp.

Stāsti
Bēres : [ar īsām ziņām par aut.] / Evita Hofmane ; ar aut. koment. // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.1 (2018, janv.),
7. lpp. : ģīm.
Brants / Evita Hofmane // Jaunā Gaita. – Nr.298 (2019), 34.-38. lpp.
Saulgrieži : [ar īsām ziņām par aut.] / Evita Hofmane ; ar Rūtas Briedes zīm. // Domuzīme. – ISSN 2256-0408. – Nr.4
(2019), 6.-9. lpp. : ģīm., zīm.
Silta vieta / Evita Hofmane // Jaunā Gaita. – Nr.295 (2018), 17.-20. lpp. – Pieejams arī tiešsaistē
https://jaunagaita.net/jg295/JG295_Hofmane.htm.
Stīga : [ar īsām ziņām par aut.] / Evita Hofmane ; ar aut. koment. // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.10 (2019, okt.),
6.-7. lpp. : ģīm.
Tepat, blakus : [ar īsām ziņām par aut.] / Evita Hofmane ; ar Eilas Kalves il. // Domuzīme. – ISSN 2256-0408. – Nr.4
(2018), 14.-17. lpp. : ģīm., il.
Vakardienas meklējot : [stāsta fragm.] / Evita Hofmane // Latvijas Avīze. – (Piel. "Kultūrzīmes", ISSN 2255-9078 ; Nr.31).
– ISSN 1691-1229. – Nr.156 (2019, 14. aug.), 7. lpp. : ģīm.
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Raksti par literatūru
Aiz dzelzs priekškara "Pobeda 1946" : [par tikšanos ar igauņu rakstnieku, rež., grām. "Pobeda 1946" aut. Ilmaru Tasku
Latvijas Grāmatu izstādē] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.4 (2019, apr.), 15. lpp.
"Bērnu žūrija 2017" noslēgusies : [par lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017" noslēguma
pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.4 (2018, apr.), 13. lpp.
Ceļojošā izstāde “100 grāmatas bērniem” / Evita Hofmane // Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2018. – Rīga :
RCB, [2019]. – 77.-80. lpp.

"Cilvēks var justies..." : [viedokļi par komp. Mārtiņa Brauna grām. "Saule. Mārtiņš. Daugava", muzikoloģes Daigas
Mazvērsītes grām. "Mans draugs Mārtiņš Freimanis" un itāļu rakstnieces Simonetas Anjello Hornbijas grām.
"Mandeļu vācēja"] / Andris Zeibots, Evita Hofmane, Arvis Kolmanis // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.12 (2018,
dec.), 20. lpp. : ģīm.

Deutsch→Latviski : [sakarā ar diskusiju Gētes institūtā Rīgā par tulkotās literatūras izdevējdarbību Latvijā projekta
"Atrasts tulkojumā. Vācu valodā sarakstīto grāmatu tulkojumi latviešu valodā" ietvaros] / Evita Hofmane // Konteksts.
– ISSN 2501-0220. – Nr.1 (2020, janv.), 18. lpp.
Ivara Kleina grāmata "Iemiesošanās" nonākusi pie lasītājiem : [par žurnālista grām. atvēršanas svētkiem : ar īsām ziņām
par aut.] / Evita Hofmane ; tekstā stāsta Ivars Kleins // Dramaturgu Teātris. – Aug. (2016), 20.-21. lpp. : ģīm.
Kad raugies ezerā, tas lūkojas tevī : [par bulgāru izcelsmes čehu rakstnieci Bianku Bellovu : sakarā ar grām. "Ezers"
izdošanu Latvijā] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.4 (2019, apr.), 15. lpp. : ģīm.
Ko lasījām 2018.gadā? : [par Latvijas iedzīvotāju lasīšanas paradumiem] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 25010220. – Nr.3 (2019, marts), 10. lpp.
"Latvijas populārās jaunās..." : [par rakstnieces Karīnas Račko grām. "Samaitātā", publicista Māra Ruka grām. "25 gadi
sektā" un amerikāņu rakstnieka Džefa Kinnija grām. "Grega dienasgrāmata. Sabrukums" / Evita Hofmane, Austra
Gaigala, Sandra Ratniece // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.4 (2019, apr.), 20. lpp. : ģīm.
Noskaidrots pirmais LNB Bērnu direktors! : [par Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensību nacionālo finālu Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.6 (2018, jūn.), 13. lpp.
Pagātnes atspulgi laika spoguļos : [par lietuviešu aut. Kristinas Sabaļauskaites dalību Prozas lasījumos Rīgā] / Evita
Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.1 (2019, janv.), 10. lpp.
Prozas lasījumi bērniem : [par prozas lasījumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā pasākumu
cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.1 (2018, janv.), 17. lpp.
Satikties ar lasītprieku : [par Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem] / Evita
Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.10 (2018, okt.), 13. lpp.
Skaista grāmata - tā ir formas vienotība : [par Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas 25. gadadienas pasākumu un
konkursa "Zelta ābele 2017" laureātu apbalvošanu] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. – Nr.4 (2018,
apr.), 14. lpp.
Tā runāja Laura Dreiže : [par L. Dreižes romāna “Tā runāja Zosu māte” iznākšanu] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN
2501-0220. – Nr.3 (2018, marts), 13. lpp.
13 latviešu autori Latvijai : [par izdevniecības "Dienas grāmata" Latvijas vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX
gadsimts" autoru, veidotāju un izdevēju sumināšanas pasākumu] / Evita Hofmane // Konteksts. – ISSN 2501-0220. –
Nr.10 (2018, okt.), 16. lpp. : ģīm.
Raksti par medicīnu
Bez bažām karstajā vasaras laikā : [par hiperhidrozi un botulīna toksīna injekcijām] / Evita Hofmane ; pēc plastikas
ķirurgu Jāņa Ģīļa, Evijas Rodkes, dermatoloģes veneroloģes Kristīnes Azarjanas, plastikas ķirurga Tālivalža Krūmiņa
inform. // Tautas Veselība. – Nr.1 (2011, janv./febr./marts), 35. lpp. : ģīm.
Daudzu iedzīvotāju problēma - urīna nesaturēšana : [par urīna nesaturēšanas cēloņiem un problēmas risinājumiem] /
Evita Hofmane ; tekstā stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uroloģe Natālija Bozotova // Tauta un
Veselība. – Nr.6 (2014, marts), 10. lpp. : ģīm.
Diētas skola izglīto : [par bezglutēna pārtiku un krāsu terapiju celiakijas pacientiem] / Evita Hofmane ; tekstā stāsta
mākslas terapijas speciāliste Gunta Bauģe ; tekstā saruna ar SIA "Oriola Rīga" mārketinga un tirdzniecības menedžeri
Aneti Stauni // Gastro Avīze. – Dec. (2013), 16. lpp. : ģīm.
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi - iespēja jaunajiem zinātniekiem : [par profesionālo pilnveidi, novitātēm
anestezioloģijā un algoloģijā] / Evita Hofmane ; tekstā stāsta pašvaldības SIA "Rīgas 2. slimnīca" ārsti anesteziologi
reanimatologi Irina Evansa, Edgars Vasiļevskis ; ar Rīgas Stradiņa universitātes prof. Induļa Vanaga koment. // Tauta
un Veselība. – Nr.1 (2012, janv./febr./marts), 10.-11. lpp. : ģīm.

Kad sviedri pil arī ziemā : [par hiperhidrozes cēloņiem un to novēršanu] / Evita Hofmane ; pēc Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas Ambulatoro pakalpojumu centra ārstes dermatoloģes Laumas Valeines inform. // Tauta un
Veselība. – (Piel. "Sievietes veselības avīze" ; maijs). – Nr.3 (2012, okt./nov./dec.), 23. lpp. : ģīm.
Nākotnes medicīnas vēstnesis : [par inovatīvās bezvadu jeb kapsulas endoskopijas metodes pielietošanu pacientu
ārstēšanā] / Evita Hofmane ; pēc pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca" Endoskopijas nodaļas ārsta internista Sabri
Abdulmassiha inform. // Tautas Veselība. – Nr.4 (2010, okt./nov./dec.), 22. lpp.
Nozīmīgais saules vitamīns : [par D vitamīna lietošanu un tā lomu organismā] / Evita Hofmane ; pēc Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas ārstes nefroloģes Ināras Ādamsones inform. // Tautas Veselība. – Nr.1 (2011,
janv./febr./marts), 38.lpp. : ģīm.
Pa slimnīcu - ar bahilām kājās : [par bahilām] / Evita Hofmane ; tekstā stāsta SIA "Timbo" Valdes priekšsēdētājs Timurs
Pleiko-Iziks ; ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sabiedrisko attiecību dienesta vadītājas Romēnas Namnieces,
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas preses sekretāres Daces Kārkliņas koment. // Tauta un Veselība. –
Nr.1 (2011, aug./sept./okt.), 37. lpp.
Uroloģijas klīnikas onkoloģijas nodaļai jaunas telpas : [par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Uroloģijas klīnikas nodaļas attīstību un aktualitātēm] / Evita Hofmane ; tekstā stāsta klīnikas vadītājs Vilnis Lietuvietis,
urologs Māris Jakubovskis ; ar nodaļas vadītāja Samuila Gordina koment. // Tauta un Veselība. – Nr.6 (2014, marts), 7.
lpp. : ģīm.
Vakcinācija - vērtība, ko nenovērtējam : [par vakcinācijas aktualitātēm Latvijā] / Evita Hofmane // Bērnu Veselības
Avīze. – Jūl. (2013), 3. lpp. : tab.
Zinātnieki pēta, kā uzlabot vēža savlaicīgas atklāšanas programmu : [par kolorektālā vēža skrīningu Latvijā] / Evita
Hofmane ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes asociētais prof. Mārcis Leja, Latvijas Gastrointestinālās endoskopijas
asociācijas prezidents Dans Stirna, Medicīnas fakultātes Eiropas Sociālā fonda pētniece Daiga Šantare [u.c.] // Tauta
un Veselība. – Nr.1 (2011, aug./sept./okt.), 8.-9. lpp. : ģīm.
Visa informācija - pieskāriena attālumā : [par progr. "Endobase" pielietojumu endoskopijā] / Evita Hofmane ; pēc SIA
"Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Endoskopiju nodaļas vadītājas Anitas Lapiņas, ārsta rezidenta
gastroenteroloģijā Konrāda Funka, SIA "Veselības centrs 4" sertificēta gastroenterologa endoskopista Hosama Abu
Meri inform. // Tautas Veselība. – Nr.1 (2011, janv./febr./marts), 17. lpp. : ģīm.
Trīs potes visai dzīvei : [par valsts apmaksātu 12 gadus vecu meiteņu vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju]
/ Evita Hofmane ; pēc Latvijas Infektoloģijas centra Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un imunizācijas
nodaļas vadītāja Jurija Perevoščikova, Latvijas Pirmsskolu un skolu medicīnas māsu biedrības Valdes priekšsēdētājas
Astrīdas Anšmites, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta galvenās speciālistes veselības aizsardzības
jautājumos Ilzes Kondratjukas inform. // Tautas Veselība. – Nr.3 (2010, jūl./aug./sept.), 21. lpp.
Visu vīriešu lielais bieds priekšdziedzera vēzis : [par ārstēšanas aktualitātēm] / Evita Hofmane; tekstā stāsta SIA "Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas“ Uroloģijas klīnikas vadītājs Vilnis Lietuvietis, Latvijas Onkoloģijas centra
Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītāja Olga Utehina, centra ķīmijterapeite Ārija Brīze, urologs
Māris Jakubovskis // Tautas Veselība. – Nr.3 (2010, jūl./aug./sept.), 8.-9. lpp. : diagr., ģīm.
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