Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : OFFICIEL HOMMES
Ημερομηνία: Σάββατο, 24-01-2009
Σελίδα: 22
Μέγεθος: 541 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (210) 25.03.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑ ΨΥΧ-ΑΓΩΓΗΣΕΙ
TO ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ.

ο ταξιδευτής

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πόσοι δεν θα ήθελαν να κάνουν ένα ταξίδι
στο μαγευτικό κόσμο των μαθηματικών,να
εξερευνήσουν την ιστορία των αριθμών; Ο
μαθηματικός Calvin Clawson με τον Ταξιδευτή
των μαθηματικών, μια μελέτη εν είδει
μυθιστορήματος, σου δίνει το εισιτήριο γι' αυτό
τον πολυπόθητοπροορισμό και την ευκαιρία να
συνειδητοποιήσεις ότι εντέλει τα μαθηματικά
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μυστηριώδη
ανθρώπινη φύση, ότι «βρίσκονταιθαμμένα στο
βάθος της ίδιας μας της ταυτότητας».

Μετάφραση: Ευηνέλλα Αλεξοπούλου
Εκδόσεις: Κέδρος
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

OIL, GAS & PETROCHEMICALS

της σύγχρονης σκέψης, χωρίς να παραλείπει
ωστόσο και παλιότερα γνωστικά αντικείμενα.
To Oil, gas & petrochemicals του Θεόδωρου Θεοδωρόπουλου
είναι το πρώτο βιβλίο
Μετάφραση: Κώστας Αρβανίτης,
Φωτεινή Μεγαλοΰδη, Τρισεύγενη
παγκοσμίως που αναλύει το μυστήριο
κόσμοτης ενέργειας. Η ολοκληρωμένηκαι
Παπαϊωάννου
Εκδόσεις: Πατάκη
εμπεριστατωμένη έρευνα του όσον αφορά
στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα
πετροχημικά βοηθά στην κατανόηση του ρόλου
Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
των μεγαλύτερων ενεργειακών πόρων. Ένα
Μπορεί τα μαθηματικάνα θεωρούνται από
εγχειρίδιο που αναμφίβολα θα γίνει σημείο
πολλούς πληκτικήεπιστήμη, ο Calvm Clawson
αναφοράς τόσο για επιστήμονες και ερευνητές
όμως με τη Μαγεία των μαθηματικών υποστηρίξει
όσο και επιχειρηματίες που κινούνται οε αυτόν
το αντίθετο και τεκμηριώνει την άποψη του.
το χώρο.
Αποκαλύπτειτα μυστικά των αριθμών, τα οποία
Εκδόσεις: AG Printing &
θεωρεί «συγκλονιστικάκαι εκπληκτικά»,και
αγορεύει υπέρ της ομορφιάς των μαθηματικών
Publishing
καθότι αποτελούν «μια συναρπαστική ψυχαγωγία»
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
για το πνεύμα. Για να μας πείσει, μας καλεί λοιπόν
Με περίπου 3.750λήμματα, το Λεξικό της
να γίνουμε «συνοδοιπόροιστη μεγάλη πνευματική
σύγχρονης σκέψης είναι το πληρέστερο λεξικό
περιπέτεια για να ανακαλύψουμε το βαθύτερο
γύρω από τις θεωρίες που διαμόρφωσαν το
τρόπο με τον οποίο τα μαθηματικά διεγείρουν
πνευματικό και επιστημονικόκλίμα του εικοστού
τέτοια πάθη στην ανθρώπινη ψυχή».
αιώνα. Πρόκειται για ένα θησαυρό γνώσεων
Μετάφραση: Παναγιώτης Παπαχρήστου
ανεκτίμητης αξίας που αγγίζει όλους τους τομείς
Εκδόσεις: Κέδρος

www.clipnews.gr

Ο Σι'ριλΈιντον αφιέρωσε το χρόνο του στη
συγγραφή των Ανακαλύψεων που άλλαξαν τη
ζωή μας ώστε να δοθεί μια απάντηση αε όσα
θα θέλαμε να μάθουμε και δεν είχαμε το χρόνο
να ρωτήσουμε. Προσεγγίζει την ιστορία της
επιστήμης εντοπίζοντας τις τπο εντυπωσιακές
ανακαλύψεις σχετικά με τον άνθρωπο και το
σύμπαν. Μέσω της σκιαγράφησης πορτρέτων
διάφορων πατέρων της επιστήμης και μιας
εμπεριστατωμένης ανάλυσης ανακαλύψεων και
θεωριών, ο συγγραφέας καταφέρνει να γεμίσει
τα κενά μας γύρω από την επιστήμη.

Μετάφραση: Ανδρέας
Εκδόσεις: Ψυχογιός

Σοκοδήμος

ΔΕΚΑ ΑΛΥΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Στα ερωτήματα που θέτει ο Μόικλ Χάνλον,ένας
από τους mo επιτυχημένους επιστημονικούς
συγγραφείς της Βρετανίας, είναι σίγουρο πως ο
καθένας θα βρει, αν όχι όλα, τουλάχιστον κάποιο
από τα δικά του. Αυτό όμως που οε κεντρίζει
στα Δέκα άλυτα μυστήρια είναι ότι προσεγγίζει
καίρια, αναπάντητα (ακόμη),επιστημονικά
ζητήματα με ανάλαφρη και χιουμοριστική πένα.
Ένα ευχάριστο βιβλίο που καλεί και προκαλεί
τη σύγχρονη επιστήμη να λύσει, μεταξύ άλλων,
το άλυτο μυστήριο του χρόνου, της σκέψης των
ζώων, των υπερφυσικών φαινομένων...

Μετάφραση: Πέτρος Γεωργίου
Εκδόσεις: Αβγό

