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CO CZYTAĆ

POZA ZIEMIĘ... Historia lotów międzyplanetarnych, Krzysztof Ziołkowski
„Pamiętam swoją radość oraz powszechną euforię, z jaką odbierano okołoziemski lot pierwszego sputnika, jak się wtedy o tym mówiło. Wydawało mi się, że rozumiem znaczenie tego
wydarzenia i potrafię docenić jego dalekosiężne
konsekwencje dla rozwoju nauki, a w szczególności astronomii. Ale nawet w najśmielszych
marzeniach nie zdołałem wtedy przewidzieć tak
wielkiego i szybkiego rozwoju technologii
i technik kosmicznych, jaki dziś obserwujemy
(…)” – Krzysztof Ziołkowski
To pierwsze na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowe ujęcie problematyki
badań Układu Słonecznego metodami technik kosmicznych. Autor prezentuje
wszystkie dotychczasowe misje służące badaniu planet, komet oraz planetoid.
Dużą zaletą książki jest wskazanie roli polskich naukowców w dotychczasowych badaniach. Dzięki niej dowiesz się m.in.:
• jak wyglądały plany pierwszej misji przelotu koło Wenus załogowego
statku kosmicznego,
• jak przebiegało osadzenie sondy Curiosity na powierzchni Marsa,
• skąd wzięły się łuki materii pyłowej w pierścieniu G Saturna, związane
z księżycami odkrytymi przez sondę Cassini?
Książka Poza Ziemię… jest przeznaczona dla każdego, kto interesuje się nie
tylko astronomią i astronautyką, ale także pokrewnymi im naukami przyrodniczymi. Każdego, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o otaczającym nas
świecie, kto lubi patrzeć w niebo i stara się zrozumieć to, co na nim widzi
i komu nie są obojętne zjawiska i wydarzenia zachodzące w przestrzeni kosmicznej i otaczającej nas rzeczywistości.
Autor jest stałym współpracownikiem CBK PAN oraz laureatem najwyższego odznaczenia PTA – Medalu Zonna.
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W STRONĘ NIEBA. Interaktywna szkoła
astronomii, Andrzej Branicki
Kolejna publikacja Andrzeja Branickiego –
autora bestsellera Na Własne Oczy, nauczyciela, publicysty, popularyzatora i wielkiego
miłośnika astronomii nie jest tradycyjnym
podręcznikiem utrwalającym wiedzę astronomiczną. To swoista podróż skłaniająca do
przemyślanej obserwacji otaczającej rzeczywistości, starań o zrozumienie tego, co widzimy, a nade wszystko do samodzielnego
myślenia. Pozbawiona jest przy tym zbędnych
opisów nudnych hipotez i encyklopedycznych
informacji.
Gdybyśmy pomniejszyli Ziemię do wielkości jabłka, to nasza cywilizacyjna aktywność, poza sporadycznymi wypadami
w kosmos, zawierałaby się w pokrywającej je skórce. My, przeciętni mieszkańcy
Ziemi, wybiegamy poza tę granicę tylko wzrokiem, myślą i wyobraźnią…
Dzięki lekturze tej książki:
• poznasz przyczyny barw tworzonych przez ziemską atmosferę i kolory
odległych mgławic, a także konstrukcje teleskopów, ich podstawowe cechy,
• nauczysz się, jak określać orientację płaszczyzny orbity Ziemi, odnajdywać na niebie planety i inne znane obiekty,
• dowiesz się, jak samodzielnie wyznaczyć grubość ziemskiej atmosfery,
kształt orbity Księżyca, promień orbity Wenus oraz kształt naszej Galaktyki,
• poznasz historię powstawania Ziemi, ziemskiego życia i metody odkrywania planet poza słonecznych.
Zapraszamy do niezwykłej wędrówki poza horyzont, z której wrócisz bogatszy o nowe, niezwykłe doświadczenia.
Poprzez niepowtarzalną formę prezentowania wiedzy Autor nie uczy wprost.
Prowokuje Czytelnika do poszerzenia wiadomości, dzięki samodzielnym obserwacjom, refleksjom i przemyśleniom. Poszukiwanie formy, to cecha charakterystyczna dla sztuki, dlatego też Autora z czystym sumieniem można określić mianem artysty, a jego najnowszą książkę prawdziwym arcydziełem w dziedzinie
popularyzacji astronomii.
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