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A KIADÓ KÍNÁLATÁBÓL
David J. C. MacKay
Fenntartható energia – Mellébeszélés nélkül
Ez a könyv nem riogat világvége-szcenáriókkal és nem lobbizik egyik
energiaágazatnak sem. Ami egy könyv megírásával megtehető a fenntartható energiáért, azt a szerző megteszi. Jó ﬁzikus módjára egy új
mértékegységet vezet be, amely alkalmas arra, hogy összemérhetővé
váljon mindenfajta energiatermelés és -fogyasztás. Ez a mérték az egy
főre és egy napra eső energiafelhasználás, illetve -termelés. Bármely
ország statisztikai adatai alapján az értékek eszerint már kiszámolhatók
és összehasonlíthatók. Így lépésenként méri össze a fogyasztói társadalom emberének napi energiaszükségleteit és a különböző energiatermelési formák napi termelésének lehetőségeit, korlátait.
David JC MacKay a Cambridge-i Egyetem ﬁzikaprofesszora, akit – nem
meglepő módon – a könyv első megjelenését követően az angol energiaügyi minisztérium tudományos főtanácsadójának kértek fel.

Alain Badiou
Szent Pál
Az egyetemesség apostola
Szent Pál alakjának korszerűsége az utóbbi évtizedek ﬁlozófusainak
és művészeinek egyaránt kiindulópontjává vált, mai mondanivalójuk
veretes hivatkozási alapjává. Szent Pál bár apostol, de nem tanítvány,
nem beszéli el a Jézus-történetet, csak egyet állít: Jézus feltámadt és
megváltott minket. Amiképpen az akkorit, azonképpen a mait, amiképpen a zsidókat, azonképpen a görögöket.
Alain Badiou (1937) francia ﬁlozófus, Slavoj Žižek így jellemezte nagyságát: „Mintha Platón vagy Hegel kortársai lehetnénk.”
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Csányi Vilmos – Miklósi Ádám
Fékevesztett evolúció
Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban
Ez a kötet megkíséreli az ún. megszaladási jelenséget az ember esetében
egy részben új evolúciós helyzetre alkalmazni. Abban reménykedünk,
hogy ezzel talán evolúciós magyarázatot tudunk adni olyan társadalmi
szintű jelenségekre (pl. testsúlynövekedés, drogfogyasztás, prostitúció),
amelyek sokan „civilizációs betegségként” írnak le.
Titokban abban is reménykedünk, hogy ezek az elképzelések ráadásul segítenek felismerni azokat a módszereket és megoldásokat,
amelyek lehetővé teszik, hogy e társadalom számára káros folyamatokat korlátozzuk. Nem hisszük, hogy e szerzők kiváltsága lenne a jövőbe látás, de ha írásainkkal elgondolkodtatjuk az Olvasót, akkor már
részben elértük célunkat. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy a fenti
jelenségek és számos más probléma megoldásához az emberiség eddig
alkalmazott eszközei nem bizonyultak hatásosnak.

G. V. Szapgir – L. A. Levinova
Pipacska és Kockapaci kalandjai
Vidám matematika 1.
„Hol volt, hol nem, volt egyszer egy kicsi ház, lakott abban egy apró
emberke. Pipacskának hívták, mert az arcocskája mindig piros volt.
Zöld süveget viselt. A mi emberkénk, Pipacska, Nagy Varázsló szeretett
volna lenni. Csillagokkal díszített ezüst süvegre vágyott. De hogyan
lehet valakiből varázsló? Pajtásai keresése közben lelt rá a színes építőkockákra, s ahogy „egyik kockát a másikra rakta, a kockák egyszer csak
felugrottak. Lett belőlük valami, se nem csikó, se csacsi – Kockapaci.”
Így kezdődik a két barát története, akik a mese folyamán csuda kalandokba keverednek. Az egyes fejezetek rövidek, frappánsak, a kísérő
kérdések már a 3-4 éveseket is elgondolkodtatják, az esti közös meseolvasás pedig lebilincselő fejlesztőjátékká válik.
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