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„Nowy świat Pana
Tompkinsa”
G. Gamow
R. Stannard
Copernicus Center Press
Nowy świata Pan Tompkinsa to
odświeżona wersja jednej z
najsłynniejszych książek o fizyce w
historii popularyzacji tej dyscypliny.
Ów światowy bestseller opowiada
historię łagodnego urzędnika Pana
Tompkinsa, który próbuje odnaleźć
się w świecie fizyki współczesnej,
zainspirowany przez serię otwartych wykładów znanego profesora.
Przydługie odczyty usypiają go jednak, a Pan Tompkins w świecie snów
tańczy walca z elektronami, przemierza kwantową dżunglę i pomaga w
rozwiązaniu relatywistycznej zagadki kryminalnej. Klasyczna książka
George′a Gamowa sprzed 70 lat została dogłębnie uaktualniona przez fizyka
cząstek i popularyzatora nauki Russella Stannarda, dzięki czemu wraz z
Panem Tompkinsem poznajemy również najnowsze osiągnięcia fizyki.
Osoby, które nie znają oryginalnej wersji książki, znajdą w bieżącym wydaniu
czarujące, dowcipne wprowadzenie w świat fizyki współczesnej... Nowy świat
Pana Tompkinsa to wyjątkowa książka - „Physics Today”
Urocza książka, która sprawi wielką radość wszystkim osobom
zainteresowanym współczesną fizyką, od jedenastego roku życia wzwyż „Nature”
Przypadki Pana Tompkinsa wspaniale ilustrują osobliwości teorii względności
i fizyki kwantowej. Dziś, uwielbiany przez studentów fizyki od dekad, Pan
Tompkins wyrusza ku nowym przygodom, dzięki uprzejmości Russella
Stannarda, który uaktualnił i rozszerzył pierwotną opowieść, uzupełniając ją
też o nowe ilustracje w charakterystycznym stylu Gamowa - „Science News”
George Gamow (1904-1968), fizyk teoretyczny i kosmolog, jeden ze
współtwórców teorii Wielkiego Wybuchu. Współpracował z Francisem
Crickiem przy pracach nad strukturą DNA i kodu genetycznego. Edukator i
popularyzator nauki, autor m.in. książek "Materia, ziemia i niebo", "Biografia
fizyki" oraz serii książek o Panu Tompkinsie.

Russell Stannard ( ur. 1931), emerytowany fizyk cząstek, edukator i
popularyzator nauki, laureat Nagrody Templetona. Autor wielu książek
popularnonaukowych oraz książek dla dzieci.

Andrea De La Barre, Lovisa Burfitt
„Mademoiselle
Oiseau”
Wydawnictwo Literackie
Boże Narodzenie w Alei Minionych Czasów.
Nadszedł listopad. Jesień była tak wspaniała, jak
może być tylko przy Alei Minionych Czasów, w
samym sercu Paryża. Minęło dokładnie pięćdziesiąt
dziewięć dni od tamtego upalnego sierpniowego
dnia, kiedy to Mademoiselle usiadła na zielonym
jedwabnym dywanie, uniosła się nad podłogą, po
czym wyfrunęła przez balkon. Isabella została
sama w mieszkaniu Juliette Oiseau. Dopiero teraz
zorientowała się, że pod fantazyjnymi falbankami i
żabotami kryją się mroki przeszłości. Dawne życie skrywa liczne tajemnice i
spieszne pożegnania, ale zostały po nim marzenia i siła siostrzanej miłości.
Isabella musi szybko wyruszyć na poszukiwanie prawdy, zanim będzie za
późno, i uratować wigilijną tradycję, o której jej ekscentryczna przyjaciółka
najwyraźniej chce zapomnieć.

Anna Dziewit - Meller
„Damy, dziewuchy, dziewczyny”
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Przedstawiamy numer specjalny naszego magazynu!
Podróżujące damy, dziewuchy i dziewczyny łączą siły i
dzielą się swoimi dokonaniami. Odkrywczynie i pionierki
w końcu głośno opowiadają swoje historie. W tym
numerze:
korespondencja Nellie Bly – reporterki, która pobiła
rekord „W 80 dni dookoła świata”,
 wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii,
dobrą znajomą tamtejszych szamanów,
porady dla podróżniczek od Junko Tabei – pierwszej zdobywczyni
Mount Everest,
portret Sacagawei – tłumaczki i przewodniczki po Dzikim Zachodzie,







fotoreportaż o Walentynie Tierieszkowej – pierwszej kobiecie w
kosmosie.

…oraz relacje wielu innych kobiet, które przemierzyły świat wzdłuż i wszerz.
Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw: Wydawnictwo
Literackie, Społeczny Intytut Wydawniczy Znak, Copernicus Center Press

POLONIŚCI POLECAJĄ KLASY I-III
Adam Wajrak „Lolek”
Agora
Najnowsza książka dla dzieci Adama Wajraka
"Lolek" to poruszająca opowieść o pewnym psie.
Lolek jest kudłatym stworzeniem o wielkim sercu i
trudnej przeszłości, który ma tylko jedno marzenie:
znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych
wcale nie jest łatwo. Szczególnie zimą w okolicach
Puszczy
Białowieskiej.
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Do napisania książki zainspirował Adama Wajraka
psiak, który pewnego śnieżnego dnia pojawił się w
życiu dziennikarza i jego żony Nurii. Dziś mieszka z
Teremiskach,
w
Puszczy
Białowieskiej.

"Każdy pies marzy aby być z jakimś człowiekiem, a wielu ludzi marzy o tym, by
spotkać psa. Czasami wystarczy przypadek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się
trochę rozejrzeć . Dlatego tę książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które
jeszcze nie odnalazły swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli
jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, życzę szczęścia."

Adam Wajrak

Julian Gough i Jim Field „Królik i Misia”
Wydawnictwo Zielona Sowa
Seria "Królik i Misia" to urocze, przezabawne historie
opowiadające o nietypowej przyjaźni pewnego
Królika
i
niedźwiedzicy
zwanej
Misią.
Królik to mały zrzęda, którego nic nie cieszy,
wszystko go za to denerwuje. Misia jest oazą
spokoju – nic nie jest w stanie wyprowadzić jej z
równowagi. Mimo dzielących ich różnic Królik i Misia
to zgrana para przyjaciół. Mogą na siebie liczyć w
każdej sytuacji. Wspólnie odkrywają, że życie jest o
wiele milsze, kiedy małe smutki i radości można
przeżywać razem z najlepszym przyjacielem.

Roksana
„Florka”

Jędrzejewska-Wróbel

Wydawnictwo Bajka
Znacie Florkę, prawda? To już piąta
książka o przygodach tej sympatycznej
ryjówki, która jest też bohaterką serialu
animowanego „Pamiętnik Florki”. Jak każdy
przedszkolak Florka jest bardzo ciekawa
świata i ma głowę pełną myśli o
arcyważnych, trudnych sprawach. Dzisiaj
zastanawiała się, skąd wiadomo, że ona to
ona…
Florka codziennie uczy się nowych rzeczy.
Nie zawsze jej wszystko wychodzi. Żałuje na przykład, że nie umie od razu
jeździć na rowerze, a rysowane kółka nie chcą być równiutkie i okrągłe. Za to
pisać Florka potrafi już świetnie! Notuje więc interesujące wydarzenia z życia
przedszkolaka. Ciekawe, czy zgodzicie się z nią, że: razem jest o wiele
fajniej niż samemu; świat można ratować „po kawałeczku”; dzielnym trzeba
być czasem, ale słowa dotrzymywać zawsze; od wygrywania ważniejsza jest
dobra zabawa. Florka zdradza też, co robi, gdy ma strasznie wielki problem.
Może i wam przyda się jej rada?

*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw: Wydawnictwo
Zielona Sowa, Wydawnictwo Bajka, Agora

