Майк Йогансен — блискучий перекладач із багатьох мов, неперевершений майстер оповідок, поет, талановитий сценарист Довженка — викликав захоплення не лише в Ейзенштейна (запозичив як мінімум 5 кіноефектів у Йогансена і вважав їх своїми), а й у Шведської королівської
академії саме книгою "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести
у Слобожанську Швайцарію". Дочасно перерване життя зобов'язує сучасних і майбутніх літераторів
якнайшвидше відзначитися чимось
вартісним — подібно до сліпучого сяйва таланту і гумору Йогансена.
АВАНГАРД ЙОГАНСЕНА, 198 грн/200 с. = 0,99 грн/с. — це енциклопедія українського авангарду 20I30 років ХХ століття, вишукано переплетена з іще химернішими текстами і коментарями на маргіналіях упорядника Дмитра Горбачова.

Книги "Куба Мудрості" є гранями найкоштовнішого феномену людства — Розуму. Грасіан Бальтасар — неперевершений іспанський
мораліст, що описав тонкі механізми людських емоцій, якостей та
мотивацій у 300 максимах, роздуми над якими — не секундна справа. Подібно до Святого Письма, їх варто читати й приміряти до себе — хоча б одну перед сном. Для доброго запам'ятовування книга
ілюстрована шедеврами світового мистецтва.
Грасиан Бальтасар. ОРАКУЛ В КАРМАНЕ ИЛИ НАУКА
БЛАГОРАЗУМИЯ, 248 грн/612 с. = 0,41 грн/с.
www.books.nautilus.com.ua/gracian/oracul

е обманываться в людях.
Якось на виставці графіки в Москві мене вразив красномовний
рисунок – земна куля, яку підтримують три фігури: Дон Кіхот,
Швейк і Гамлет. Три символи, три уособлення різних складових
людського духу – віри, гумору та сумніву... Одна розумна жінка
здивувала фразою: “Я не розумію, чому ви так захопилися Швейком; мене він абсолютно не зворушує”. Цікавлюся, хто ще з відомих літературних персонажів має таку невдячну долю? Такого влучання в десятку я не очікував –Дон Кіхот! Я не наважився продовжувати цю тему (оскільки кожна жінка у своєму подружжі люто
ненавидить притаманні усім чоловікам швейківські прояви), а афоризм Вінстона Черчілля“Бог створив жінок без почуття гумору,
щоб вони любили чоловіків, а не сміялися над ними” вкотре підтверджує наявність цього фізіологічного феномена.
Внук Ярослава Гашека Ріхард, тримаючи в руках "Феномен Швейка",
сказав, що ця найгарніша й найцікавіша із книг діда займе чільне місце в
його колекції. Своєрідна енциклопедія
Швейкознавства з неперевершений
переклад "Пригод бравого вояка
Швейка" Степана Масляка, контекстна сув'язь тексту з ілюстративним
матеріалом забезпечили виданню
низку престижних книжкових нагород.
ФЕНОМЕН ШВЕЙКА (на основі книги Ярослава Гашека "Пригоди бравого
солдата Швейка"), 198 грн/486 с.=
0,41 грн/с.
www.books.nautilus.com.ua/svejk/

Франк МЕЙСЛЕР,
Зигмунд Фрейд

Этот род заблуждения самый
опасный и самый обычный. Лучше
обмануться в цене, чем в товаре, а уж
тут-то особенно важно видеть насквозь.
Понимать жизнь и разбираться в людях –
далеко не одно и то же. Великая
премудрость – постигать характеры и
улавливать настроения. Людей столь же
необходимо изучать, как книги.

Якщо “Оракул...” потрібно читати як гороскоп, то Джексона Брауна варто сприймати як записник виконаних справ. Книга зроблена у
вигляді щоденника корисних батьківських настанов. Простота й
ефективність порад вражають. Спробуйте ними
скористатися і здивуйтеся,
чому цього не роблять усі.

Джексон Браун,
НЕВЕЛИЧКІ ЖИТТЄВІ
НАСТАНОВИ
(пер. з англ.) 266 с.

Всесвітньовідомий письменник-фантаст Станіслав Лем здивувався,
коли довідався, що невеличке видавництво "Наутілус" взялося за
неймовірно важку і вкрай важливу справу — переклад українською
часопису Scientific American — і досягло успіху (журнал "Світ науки").
Це одне з небагатьох джерел живлення його мозку достовірними науковими знаннями, що виходять з уст найвидатніших учених (нобелістів чи провідних фахівців у різноманітних галузях). Вони надзвичайно цінні тим, що доступно розповідають не про те, що вдалося зробити, а чому це важливо і що попереду, які горизонти науки та можливості
десь далеко за обрієм... Лем подарував видавництву "Наутілус" права на переклад і видання його творів українською мовою: "Випускайте мої твори як додатки до часопису".
доц. Олександр ЗАВАДКА
(із передмови до книги
“Мегабітна бомба”)

Àãàòàíãåë Êðèìñüêèé. ÀÍÄÐ²É ËÀÃÎÂÑÜÊÈÉ

Ëàî Öçè. ÄÀÎ ÄÅ ÖÇÈÍ

Ìóñàø³ Ì³ÿìîòî. ÊÍÈÃÀ Ï'ßÒÈ Ê²ËÅÖÜ

Ãþíòåð Îããåð. ÔÐIÄÐ²Õ ÔË²Ê ÂÅËÈÊÈÉ

Ëàî Öçè. ÄÀÎ ÄÅ ÖÇÈÍ

Ã³ëáåðò ×åñòåðòîí. Â²×ÍÀ ËÞÄÈÍÀ

Ëàî Öçè. ÄÀÎ ÄÅ ÖÇÈÍ

Òîìàñ Êàðëåéëü. ÃÅÐÎ¯ ÒÀ ÃÅÐÎ¯×ÍÅ Â ²ÑÒÎÐ²¯

Ñòàí³ñëàâ Ëåì. ÒÀªÌÍÈÖß ÊÈÒÀÉÑÜÊÎ¯ Ê²ÌÍÀÒÈ

Ëîóðåíñ Àðàâ³éñüêèé. Ñ²Ì ÑÒÎÂÏ²Â ÌÓÄÐÎÑÒ²

Разом із видавцем атласу ми довго міркували над тим, щоб помістити в книгу вступ відомого і шанованого анатома, але позаяк таких
фахівців у світі занадто багато, ми не наважилися зробити якийсь
вибір. Ми звернулися б до Везалія, Леонардо да Вінчі, Вільяма Пантера чи Генрі Ґрея, однак, на жаль, це неможливо. Було б цікаво почути їхню думку про мою працю.
Доктор медицини
Френк Неттер (19061991)
Є безліч книг, які звеселяють душу
картинками, ще більше роблять із
нас детективів, кулінарів чи просто
фахівців своєї справи. Лише поодинокі екземпляри здатні впорядкувати
наш спосіб думати, розуміти суть речей та визначати ієрархію пріоритетів. "Антологія Світового Інтелекту"
заслуговує на найкраще місце на
Вашій книжковій полиці.
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АТЛАС АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ФРЕНКА НЕТТЕРА,
УкраїнськоIлатинське видання, 680 грн/616 с. = 1,10 грн/с.
www.nautilus.com.ua/pdf/Netter4th_web.pdf

Найдинамічніший науковоIтехнічний потенціал до останнього часу
мала комп'ютерна індустрія, де спостерігалося неймовірно швидке
подвоєння потужності процесорів, зменшення розмірів електроніки.
Сьогодні на першість претендує комунікаційна пандемія. Якби аналогічні кошти влили не в силіконові клони, а в космічну галузь — ми
б уже промислово освоювали Марс; якби в енергетику — давно
опанували б сонячну енергію й зазіхнули на потоки нейтрино з глибокого Всесвіту; якби в медицину — щонайменше подвоїли б тривалість життя й подолали усі хвороби. Найсерйозніша проблема: чому саме галузі, які забезпечують суперприбутки чи військову перевагу, обирають для витрачання всіх ресурсів, так важко зароблених
людьми? У Вас колись запитували, чи погоджуєтесь Ви витратити
кошти, здатні прогодувати цілу Африку, на розробку суперкара чи
кавалка кристалізованого вуглецю? На сьогодні маємо саме такий
стан речей — без просвітку в імлі.
Згрупувавши наукові здобутки, які змінять наше життя в наступні десятиліття, отримаємо три пріоритети. У кожному з них "НАУТІЛУС" допоміг талановитій молоді й фахівцям, від яких залежать
перспективи людства не скотитися на маргіналії цивілізації.
Перший напрям — Молекулярна Біологія. Підготовлено підручник Альбертса Молекулярна біологія клітини (1536 с.), двотомні
українськоIанглійський та англоIукраїнський Медичний Ілюстрований Словник Дорланда (сумарно 5600 с.), Атлас Анатомії
Неттера (616 с.), Медична Ембріологія за Ланґманом (226 с.).
Другий напрям — Квантова Фізика та суміжні з нею галузі впровадження наукового прогресу. Відкриття з Великого андронного колайдера отIот прорвуть греблю чудес справді третього тисячоліття.
Переклад класичного підручника Фізика для Університетів Сірса
та Земанскі (10Iте видання, 1516 с.) давно готовий.
Очікується симбіоз першого та другого напрямків уже найближчим часом.
Третій напрям — штучний інтелект та його інтеграція у попередні напрямки. Це найсуперечливіша тема з огляду на сучасні можливості науковоIтехнічного прогресу. Трьохтомний українськоIанглійськоIросійський Ілюстрований Медикопсихологічний словник (більше 3 млн слів) набуває статусу знакового.

