25 gönguleiðir á höfuðborgarsvæðinu
Að eignast barn
Afburðamenn og örlagavaldar
Árbók Ferðafélags Íslands
Biblían
Blómin okkar
Bók fyrir forvitnar stelpur
Bókasafnsfræðingatal
Bókin um bílinn
Bókin um veginn
Byggðarsaga Seyðisfjarðar
Draumaland
Dulin veröld
Dýrin
Encyclopedia Britannica
Ensk-íslensk orðabók : með alfræðilegu ívafi
Ég greini tré
Fjallaskálar á Íslandi
Flokkunarkerfi Deweys, ásamt afstæðum efnislykli
Flóra Íslands
Fólk á fjöllum
Fuglahandbókin (1987)
Fuglar Íslands í máli og myndum
Fuglarnir okkar
Gagnfræðakver handa háskólanemum
Garðblómabókin : handbók um fjölærar skrautjurtir og sumarblóm. Höfundu: Hólmfríður A. Sigurðardóttir
Goð og garpar
Handbók skrásetjara - hask.landsbokasafn.is
Handbók um íslensku
Handbók um ritun og frágang
Hálendið í náttúru Íslands
Heimilishandbókin
Heimir : handbók um heimildaritun
Húsdýrin okkar
Hvað á barnið að heita?
Ísland í aldanna rás
Íslandsatlas
Íslandsdætur
Íslandshandbókin : náttúra, saga og sérkenni
Íslandssaga Einar Laxness
Íslensk bókmenntasaga
Íslensk fjöll : gönguleiðir á 151 tind
Íslensk flóra með litmyndum
Íslensk matarhefð
Íslensk orðabók / Reykjavík : Menningarsjóður : Mál og menning, 1983
Íslensk rímorðabók
Íslensk samheitaorðabók
Íslensk tunga
Íslenska alfræðiorðabókin
Íslenska steinabókin

Íslenskar kynjaskepnur
Íslenskar lækningajurtir
Íslenskir málshættir : með skýringum og dæmum
Íslenskir sjávarhættir
Íslenskir þjóðhættir
Íslenskur fuglavísir
Íslenskur útsaumur
Jöklar á Íslandi
Jörðin
Konur með einn í útvíkkun fá enga samúð
Kynlíf : heilbrigði, ást og erótík
Landabréfabók
Landið þitt Ísland
Matarást : alfræðibók um mat og matargerð
Matsveppir í íslenskri náttúru
Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur
Náttúruvá á Íslandi
Nöfn íslendinga
Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál
Orðaheimur
Orðastaður
Plöntuhandbókin : blómplöntur og byrkningar / Hörður Kristinsson.
Pöddur: skordýr og áttfætlur
Saga daganna
Saga Húsavíkur
Saga jólanna
Saga mannkyns, Ritröð AB
Saga mannsins frá örófi fram á þennan dag
Sagan : leiðsögn í máli og myndum
Samtíðarmenn
Símaskráin
Skólaljóð
Skólasaga Seyðisfjarðar
Stafsetningarorðabók (Halldór Halldórsson)
Stóra draumaráðningabókin
Stóra fluguhnýtingabókin
Stóra garðabókin
Sunnlenskar byggðir
Sveppabókin : íslenskir sveppir og sveppafræði
Svona á að ….: 500 hlutir sem gott er að kunna
Tré og runnar á Íslandi
Vegahandbókin
Veröldin í vatninu
Villtu spendýrin okkar
Vinamót : um veislur og borðsiði
Þegar orð fá vængi
Þyrnar og rósir
Ættir Þingeyinga
Öldin okkar
Örlög guðanna : sögur úr norrænni goðafræði

