
                                                     

Нові надходження
                                          Шановні користувачі !

    Пропонуємо Вам нові надходження літератури,  одержані у  2017 році від
обласної  бібліотеки,  за  4   квартал. Детальніше  дізнатися  про  новинки
літератури Ви зможете  в   ч и т а л ь н о м у   з а л і    саме зараз :

Екологічна енциклопедія  у3-х т. Т.3:О_Я / Гол. Ред 
А.В.Толстоухов.─ Київ : ТОВ «Центр екологічної освіти 
та інформації» , 2008.─ 472с.  2

Всеукраїнська  екологічна  ліга  зініціювала  видання
тритомної «Екологічної енциклопедії» – широкопланового
науково-довідкового видання, в якому, на основі досягнень
національної та світової екологічної науки, подано сучасну
інформацію  про  всі  її  галузі.  Енциклопедія  уособлює

велику інформаційно-пошукову  систему,  де  представлено у лаконічній формі
уніфіковану  українську  наукову  термінологію  з  екології.  «Екологічна
енциклопедія»  розкриває  зміст  майже  5000  термінів,  значна  частина  яких
подається вперше, а також вміщує близько 2000 кольорових ілюстрацій, графіки
та  діаграми,  оглядових  і  спеціальних  карт,  що  в  комплексі  характеризує
сучасний  розвиток  екологічної  науки  та  її  основні  галузі.  Особливістю
Екологічної  енциклопедії  є  те,  що в ній вміщено значний масив довідкового
матеріалу  у  текстовій  і  табличній  формах  (статистичні  дані,  екологічні
нормативи,  гранично  допустимі  концентрації  тощо).  До  статей  подано
бібліографію.

Загальні  засади  добору  статей  до  Екологічної  енциклопедії  ґрунтуються  на
положенні  про  те,  що  екологія  є  багато  об’єктною  наукою,  а  екосистема  –
багатокомпонентною  системою.  Це  відображено  в  словниковій  структурі
Екологічної  Енциклопедії.  Реєстр термінів було складено на основі  вивчення
вітчизняної  та  зарубіжної  енциклопедичної  літератури,  сучасних
монографічних  видань  екологічного  спрямування,  підручників,  словників,
тематичних атласів, а також консультацій з фахівцями.
Абсолютна  більшість  статей  Енциклопедії  –  авторизовані.  До  її  створення
залучено  висококваліфікованих  фахівців  у  різних  сферах  теоретичних  і
прикладних  питань  екології,  представників  органів  державної  влади,
громадського екологічного руху.



Екологічна  Енциклопедія  має  важливе  значення  для  усталення  українського
термінологічного апарату в галузі екології.

    Нераденко Т. М. Словник-довідник з археології 
Черкащини : наук.-довід. краєзнав. вид. / Нераденко Т. М
; [Упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін. та ін. ; худож.
оформ. Т. Нераденко]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.
А., 2016. – 650 с. : іл. – Бібліогр.: с. 590-649.

   Статті  словника-довідника  охоплюють  найвідоміші
археологічні  пам’ятки  Черкащини  від  палеоліту  до
ранньомодерного  часу  включно,  понятійний  апарат
теоретичної  і  польової  археології,  відомості  про
археологічні культури та культурно-історичні спільності,

інформацію про основні категорії  і види знахідок, окремі унікальні знахідки,
матеріали  про  археологічні  експозиції  музеїв  і  заповідників,  відомості  про
узагальнюючі  праці  з  археології  Черкащини  і  біографічні  довідки  про
найвідоміших дослідників археологічної спадщини краю.

  Для  учнівської  і  студентської  молоді,  педагогів  та  викладачів  вищих,
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

                               Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар  
  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з новими надходженнями. 
Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім неділі.
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