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Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (30 τόμοι)

Τιμή: 550,00 €
SKU: AB-002104398
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Εγκυκλοπαίδειες Ελληνικές, Επιστημονική Βιβλιοθήκη,
Προσφορές

Περιγραφή Βιβλίου
Έκδοση του 1983
Η "Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" είναι μια επαναστατική στη σύλληψή
της εγκυκλοπαίδεια, γιατί συνδυάζει για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο τη
"θεματική" με την "αλφαβητική" εγκυκλοπαίδεια. Το σύνολο της εγκυκλοπαιδικής
ύλης έχει κατανεμηθεί σε 31 θεματικούς τόμους, αλλά κάθε τόμος περιέχει
αλφαβητικά τα λήμματα της επιστήμης ή του γνωστικού τομέα που καλύπτει. Η
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κατανομή της ύλης σε ειδικούς θεματικούς τόμους παρέχει στον αναγνώστη τη
δυνατότητα να βρίσκει συγκεντρωμένα όλα τα λήμματα, μικρά και μεγάλα, για το
θέμα που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε άλλους τόμους
όπως συμβαίνει με τις αλφαβητικές εγκυκλοπαίδειες.
1 -10 τόμοι:
Aποτελείται από δέκα τόμους, στους οποίους βιογραφούνται χιλιάδες
προσωπικότητες της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας, της επιστήμης, των
γραμμάτων και των τεχνών. Oι βιογραφίες είναι κατανεμημένες με απόλυτη
αλφαβητική σειρά και αναφέρονται στα σημαντικά πρόσωπα από όλα τα έθνη και
όλες τις εποχές. Tα περισσότερα πρόσωπα ζωντανεύουν με τις μοναδικές
προσωπογραφίες τους, πολλές από τις οποίες δημοσιεύονται για πρώτη φορά.
Συντάκτες των βιογραφιών είναι διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι επιστήμονες. Eιδική
προσοχή δόθηκε στη σύγχρονη Eλλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν οι
σημαντικότερες ελληνικές προσωπικότητες και το έργο να αποτελέσει μοναδική
πηγή ενημέρωσης για τον Έλληνα αναγνώστη και ερευνητή.
11 -12 τόμοι:
Το κείμενο του τόμου αναφέρεται στην επιστήμη της ζωολογίας και καλύπτει όλες
τις κατηγορίες των ζώων. Ο τόμος συμπληρώνεται από εκατοντάδες
φωτογραφίες, ζωγραφικές απεικονίσεις και σχεδιαγράμματα.
13 τόμος:
Ο τόμος αποσκοπεί στην πληρέστερη προσέγγιση του φαινομένου της ζωής. Η
περιγραφή της δομής και λειτουργίας οργάνων και συστημάτων εστιάζεται στον
Άνθρωπο κυρίως αλλά και σε φυσικούς οργανισμούς. Έμφαση επίσης δίνεται και
στον τομέα της Οικολογίας.
14 -15 τόμοι:
Οι τρεις βασικές θετικές επιστήμες θεμελιώθηκαν σχεδόν συγχρόνως. Γι'αυτό και
παρουσιάζονται μαζί στους ίδιους τόμους. Στο έργο αυτό περιγράφεται η γένεσή
τους, η σύνδεσή τους, η σύγχρονη εικόνα τους και τέλος δίνεται ερμηνεία σε
διάφορα φυσικά ή χημικά φαινόμενα που επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία του
πλανήτη.
16 τόμος:
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Στο έργο αυτό επιδιώκεται να περιγραφεί η γένεση και η εξέλιξη των επιστημών
της Γης και του Διαστήματος, να αποκαλυφθεί η πολύπλοκη σύνδεση που υπάρχει
μεταξύ τους καθώς και με άλλες επιστήμες όπως η Φυσική, η Πληροφορική κ.ά.
Μελετώνται και ερμηνεύονται όλα τα σχετικά λήμματα με τις δύο αυτές
επιστήμες.
17 τόμος:
Ο τόμος περιλαμβάνει εκτενέστατες παρουσιάσεις στους τομείς της Τεχνολογίας
και της Πληροφορικής που τα τελευταία χρόνια προχωρούν αλματωδώς και έχουν
εισβάλει στη ζωή μας αποτελώντας πλέον καθημερινή αναγκαιότητα.
18 τόμος:
Ο τόμος αυτός δίνει στον μη ειδικό αναγνώστη μία καλή εικόνα της Ιατρικής
Επιστήμης και του έργου που αυτή επιτελεί με στόχο τη διασφάλιση και την
αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
19 -21 τόμοι:
Η εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του πλανήτη μας, καθεμία από όλες τις χώρες της
Γης, κάτοικοι, πόλεις, συγκοινωνίες, οικονομία, κλίμα, φυσικό περιβάλλον,
πολιτισμός. Ο τόμος εμπλουτίζεται με εικόνες και χάρτες όλων των κρατών.
22 τόμος:
Η “Ελληνική Ιστορία”, γραμμένη από τους ειδικότερους επιστήμονες, προσφέρει
στον αναγνώστη τη σφαιρικότερη και πιο εκσυγχρονισμένη εικόνα της ιστορικής
πορείας του Ελληνισμού από τη γεωλογική διαμόρφωση του ελληνικού χώρου και
την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου έως το 2000.
23 - 24 τόμοι:
Δύο τόμοι που έχουν στόχο να δώσουν την πληρέστερη και σφαιρκότερη εικόνα του
ανθρώπινου παρελθόντος από την προϊστορία έως τις μέρες μας. Τα άρθρα
καλύπτουν τις εθνικές ιστορίες όλων των κρατών.
25 τόμος:
Ο τόμος αναφέρεται στις μυθολογίες όλων των λαών της γης. Θεοί, ήρωες, μύθοι
και παραδόσεις από τη Σκανδιναβία ως τη Νότια Αφρική και από τους Ιθαγενείς
της Πολυνησίας, καθώς και το γνωσιολογικό υλικό των λεγόμενων “νεκρών
θρησκειών”παρουσιάζονται στο βιβλίο με αλφαβητική σειρά για την ευκολία του
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αναγνώστη.
26 τόμος:
Στον τόμο αυτό περιγράφονται και αναλύονται διεξοδικά εννέα επιστήμες:
Φιλοσοφία, Δίκαιο, Οικονομία, Ψυχολογία, Λαογραφία, Κοινωνιολογία,
Γλωσσολογία, Παιδαγωγική και Πολιτική Επιστήμη.
27 τόμος:
Ο τόμος πραγματεύεται αρχαιότερες και νεότερες, πρωτόγονες και εξελιγμένες
εθνικές και υπερεθνικές θρησκείες. Εξετάζονται τα ιερά βιβλία των λαών,
θεότητες, τελετουργίες, λατρευτικοί θεσμοί, πνευματικά ρεύματα.
28 τόμος:
Ο τόμος παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό πανόραμα της λογοτεχνικής παραγωγής
όλων των λαών της Γης από τα πρώτα προφορικά προϊστορικά έπη έως τα πιο
σύγχρονα λογοτεχνικά ρεύματα.
Περιλαμβάνει επίσης ορισμούς, περιγραφές λογοτεχνικών ειδών, αναλύσεις της
σημασίας λογοτεχνικών σχολών και κινημάτων.
29 τόμος:
Ο τόμος παρουσιάζει την εξέλιξη της παγκόσμιας καλλιτεχνικής παραγωγής όλων
των εποχών και όλων των περιοχών της γης, από την προϊστορική ζωγραφική των
σπηλαίων ως τα πιο σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα με απόλυτη αλφαβητική
σειρά. Σημαντική έκταση αφιερώνεται σε “ελάσσονες” και εφαρμοσμένες τέχνες
όπως η χαρακτική, η μικροτεχνία, η φωτογραφία, τα νομίσματα και άλλες.
30 τόμος:
Ο τόμος καλύπτει τη μακραίωνη εξέλιξη των τεσσάρων τεχνών από τις
προϊστορικές τελετές ως τις πιο σύγχρονες εκδηλώσεις του θεάτρου του
παραλόγου, της κινηματογραφικής πρωτοπορίας, της ηλεκτρονικής μουσικής και
του μοντέρνου χορού.
31 τόμος:
Το Γενικό Ευρετήριο συμπληρώνει και ολοκληρώνει με απόλυτα χρηστικό και
ασφαλή τρόπο όλους τους τόμους της Εκπαιδευτικής Εγκυκλοπαίδειας.
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Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 23 x 29 cm
- Βάρος: 62.341 kg
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