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10 книги през месец май
Месец май е особено наситен с книжна култура. 24 май неизменно обръща
погледа на всеки към витрините на книжарниците, които се напреварват
с интересни предложения и намаления, а библиотеките не спират да ни
удивляват със своите иновативни подходи и богатство нови издания,
току-що излезли на българския книжен пазар, а вече въведени в системата
на библиотеката и чакащи своя пръв читател.
По традиция, редакцията на сп. „Българска наука“ всеки месец се пълни
с няколко научни и научно-популярни издания, които след специална
селекция ви представяме. За да ги прочетем заедно.
„По-добрите ангели на нашата След „Материалът на мисълта“, „Езиприрода“ на Стивън Пинкър
ковият инстинкт“ и бестселърът „Как
работи умът?“, още един от големиИздателство Изток-Запад
те трудове на видния канадски учен
проф. Стивън Пинкър излиза на български език. Обемът на „По-добрите
ангели на нашата природа“ надхвърля 1000 страници, в които авторът на
достъпен език изследва защо насилието не само не се е увеличило, а значително е намаляло в хода на човешката
история.
От книгата научаваме повече за психологията на насилието и ненасилието, за еволюцията на човешкия мозък
и как той се справя с променящите се
обстоятелства през годините. Позовавайки се на множество изследвания,
статистически данни и експерименти
Стивън Пинкър се опитва да установи кои са промените в културната и
материалната среда на човека, които
са дали надмощие на „по-добрите ан-
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гели“ у нас. В търсенето на тези фактори, облагодетелствали промяната,
авторът проследява „шест тенденции,
пет вътрешни демони, четири по-добри ангели и пет исторически сили“.
На базата на изводите, които извлича
от тях, Пинкър смята, че днес подхождаме грешно към темата за човешкото
насилие, разглеждайки го като знак
колко ниско можем да паднем в поведението си, а не колко високо са се издигнали стандартите ни.

Основополагащият труд в сферата на
еволюционната биология – „Себичният ген“ – на големия учен проф. Ричард
Докинс, излиза в ново, преработено и
допълнено издание. Централна тема в
книгата е начинът, по който генетичната информация сякаш използва живите тела, за да се препредава. Авторът разглежда редица свързани с това
въпроси: агресията, генното родство,
планиране на семейството, битката на
половете и др.

„Себичният ген“ на Ричард Докинс „Себичният ген“ безусловно е множо
Издателство Изток-Запад
важна книга за разбирането ни за света. Впрочем в книгата се въвежда за
първи път понятието „мем“, с помощта
на което разбираме еволюционните
модели за предаване на информация
и развитието на човешката култура.
Докинс твърди, че разпространението на мемите е своеобразна проява на
Дарвиновата теория на еволюцията,
но под друга форма: „Вместо да предлага нова теория или да изрови нов
факт, често най-важният принос,
който ученият може да направи, е
да открие нов начин на виждане на
старите теории и факти“.
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„Грозните животни“ на Саймън пречи да забележим, че те се нуждаят
Уот
от помощта ни, смята още той.
Издателство Изток-Запад
Интригуващото цветно издание съдържа множество снимки на различни
грозни животни, сред които дългоноса маймуна, голямоглава костенурка,
прилеп призрак, китоглава чапла и
рибата-капка, избрана за най-грозното животно на света през 2012 г.
„Дракула“ на Брам Стокър
Издателство Deja Book

Интересни факти за малко познати – и
не особено симпатични – представители на сухоземната фауна и водния свят
ни разкрива британският биолог и популяризатор на науката Саймън Уот в
книгата си „Грозните животни“. Това
издание хвърля светлина върху някои
от наистина многото пренебрегвани и
недолюбвани чудеса на животинския
свят. Грозотата им скрива невероятните им биологични особености и ни
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Свикнали сме да възприемаме зловещия граф Дракула като преекспониран
и дори кичозен образ на поп-културата. През всичките тези десетилетия на
кинематографични, белетристични и
дори геймърски реинкарнации, аристократичният вампир се е превърнал
много повече в самоцелен комерсиализъм, отколкото в образ с дълбок
естетически и художествен заряд.
Всичко това може да се промени: чрез
новата и изцяло съобразена с оригиналния текст поява на тази класика
на български език. Новото издание
на „Дракула“ е единствено по рода си,
защото съдържа целия наратив – без
пропуски, без добавени сцени, без
преиначени изрази и думи. Включените бележки към него поясняват непознатото за съвременния читател,
тълкуват подтекста и препращат към
мненията на изтъкнати специалисти.
Добавени са и две приложения: „Гостът на Дракула“ – публикуваната посмъртно като отделен разказ първа
глава от първоначалния ръкопис, и
интервю със Стокър, взето през 1897
г., които допълват разбирането ни за
енигматичния ирландски писател, за
неговата епоха и за неостаряващия му
шедьовър.

“Стълбата на светлината” на Емил
Димитров

Съществуват различни теории за източниците на фундаменталните знания – често твърде противоречащи си
едни с други, и читателят сам избира
кое според него е най-логичното и ре-
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алистичното. „Стълбата на светлината” представя една възможна история
за възникването на съвременната човешка цивилизация. В романа читателите ще се запознаят с постулати от
теорията на Елена Блаватская и нейната „Тайна доктрина”, преплетени
с учението на Учителя Петър Дънов,
а също и с основата на най-древната
религия на света – Бон, или Бонпо, и
нейния създател, и всичко това – на
фона на съвременното разбиране за
Бог и неговото значение за човека.
„Първостроителите на българската държавност“ на Георги Атанасов
Издателство Изток-Запад
На базата на множество писмени извори и археологически находки проф.
Георги Атанасов предлага на читателите нови факти за ранната българска
история в изследването „Първостроителите на българската държавност“
предлага всеобхватен и аналитичен
поглед върху периода 619─716 г., когато са поставени основите на българската държава. Това е век на ускорено
развитие и на реализиране на идеята
за българска държавност, като проф.
Атанасов отделя специално внимание на забележителната тривековна
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предистория, предшестваща разглеждания период. Голямо предимство на
книгата е богатият илюстративен и
снимков материал, а също и цитираните исторически извори и обширната библиография.
Проф. дин Георги Атанасов е автор
на над 220 научни публикации, сред
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които 15 книги и над 40 статии в авторитетни издания в Германия, Русия,
Франция, Австрия, Молдова, Румъния
и Чехия. В сферата на творческите му
интереси влизат християнската археология, скалните манастири, владетелските знаци и др.

За първи път на български език излиза знаковият за класическата китайска
литература роман „Сън в алени покои“
на великия китайски писател Цао Сюецин.

Произведението не е просто роман,
а своеобразна енциклопедия, която
„Сън в алени покои” на Цао Сюе- проследява – при това в детайли – жицин
вота на всяка прослойка от китайскоИздателство Изток-Запад
то общество през ХVІІІ век: от императора до просяка. Книгата съдържа
автентичните китайски илюстрации
от първото печатно издание на романа от 1791 г. и е грандиозен принос –
в нея са вплетени знания от областта
на архитектурата, изкуствата, митологията, религията, социално-правните
отношения, държавната администрация, музиката и театъра, поезията и
калиграфията, та дори и традиционните кулинарно изкуство и медицина
на Китай…
Написването на романа отнема на Цао
Сюецин повече от десет години – обемът му е приблизително два пъти поголям от този на „Война и мир“ на Лев
Толстой. Още преди завършването
му, произведението става любимо из
цял Китай и негови преписи се търсят
трескаво из земите на Поднебесната.
Днес мнозина определят „Сън в алени
покои“ като „Роман на хилядолетието“.
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“101 отбивки” на Иван Михалев и информация за 101 от най-колоритниЕлина Цанкова
те места в България. Повечето от тях
Издателство Сиела
не попадат в туристическите справочници – но трябва да бъдат включени в
личния ти списък за бягство през уикенда.
В книгата ще откриеш точни упътвания как да стигнеш до тях, написани
от хора, които лично са изминали всеки един от маршрутите, а също и информация за други интересни места в
радиус от 50 километра.
Не очаквай журналистите Иван Михалев и Елина Цанкова да те подведат
с платена информация или крадени
снимки. Всяка пътека, описана в книгата е измината лично от тях, а всяка
една от стотиците снимки, с които е
пълно изданието е тяхна. Лятото вече
е е на ръка разстояние и нуждата от
идеи за уикенда се увеличава с всеки
покачен градус.
„Линдберг” на Торбен Кулман
Издателство Enthusiast
Ако обичаш да пътуваш, ако си любопитен да откриваш нови места, ако
често избираш страничните пътища,
вместо да караш по магистралата, то
тази книга е за теб. В нея ще намериш
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На 20 май 1927 г в света е извършен
първият полет от Ню Йорк до Париж
без кацане. Самолетът лети 33 часа и
30 минути, а от кабината излиза пилотът Чарлз Линдберг.
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е извършен от известния американски
пилот Чарлз Линдберг, а от едно малко и безстрашно мишле, което иска да
отиде при приятелите си. Книжка за
малки и големи, цели да разкаже история за мечтите и сметлостта да ги
постигнеш независимо дали си механик и малко същество с опашка.
„Силата на ума” на Джеймс Борг
Издателство Колибри

Детското издание „Линдберг. Приключения на мишлето летец“ с илюстрациите, които са дело на автора,
отвеждат и малки, и големи в света
на историческите авиационни идеи,
където силата на духа и изобретателността са изправени пред шанса.
„Линдберг“ е носител на редица награди, намира се в класациите на 25те най-добри книги за 2014 г. Торбен
Кулман разкрива една нова представа
за първия полет без кацане над Атлантическия океан. В историята му той не
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Неограничените възможности на човешкия ум са тема, за която са написани много книги. Този път с нея се
заема психологът Джеймс Борг (автор
на „Езикът на тялото”), който ни предлага да помислим над това – как да постигнем емоционално благополучие
и професионален успех, като упражняваме контрол върху мисълта и активизираме умствения си потенциал
в процеса на промяна на нагласата и
поведението си. Когато затворите последната страница на „Силата на ума“,
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ще разполагате с „подробен план“ за:
отхвърляне на тиранията на мислите,
ограничаващи постиженията във вашия живот; тотална промяна в начина ви на мислене и в нагласата ви към
света; установяване на контрол върху
спомените от миналото. Следователно
тази книга има за цел да ви провокира
и да насърчи осъзнаването на вътрешната ви сила, на способността да управлявате собствените си мисли, вместо
да позволявате да ви управляват те.

