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Mądre książki w sieci
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Popularyzacja nauki to obowiązek naukowców. Ten,
niedoceniany często, rodzaj aktywności podejmowanej przez wielu badaczy realizuje się
niestety zazwyczaj poza placówkami naukowymi, choć powinien stanowić uzupełnienie
i wzbogacenie pracy w nich. Jedną z najważniejszych gałęzi popularyzacji nauki jest
literatura popularnonaukowa. W Polsce powoli zdobywa ona swoje miejsce na
księgarnianych i bibliotecznych półkach. Brak jednak narzędzi do rekomendujących dobre
książki, zwłaszcza młodym czytelnikom.

Serwis ma być w zamierzeniu autorów doskonałym narzędziem w rękach rodziców i nauczycieli oraz
wszystkich osób poszukujących informacji na temat tego typu publikacji. Znaleźć w nim można
pozycje dotyczące wybranej tematyki, dostosowane do wieku czytelnika. Każdy poszukiwacz wiedzy
uzyska jasną informacje na temat zawartości książki i jej wartości merytorycznej oraz edytorskiej.
- Warto nadmienić, że "Mądre książki" to serwis założony i prowadzony nie tylko przez pasjonatów
popularyzacji nauki, ale także pracowników wyższych uczelni, naukowców i doświadczonych
fachowców branży nowych technologii od lat kreujących projekty edukacyjne i popularyzatorskie na
wysokim poziomie. Wierzymy, że opracowywane przez liczne grono naszych redaktorów recenzje
pomogą rozpoznać te pozycje popularnonaukowe, które warte są przeczytania i polecania zwłaszcza
najmłodszym czytelnikom - mówi Leszek Szumlas.
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