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F i n sti l t
till att ge god popularvetenskap
storrespridning.
Hur,uddelen av bockerna ar
inom naturvetenskap
och matematik; Boktips har avdelningarna
Matematik, Fysik, Kemi, Geovetenskap,Biologi, Teknikhistoria, Psykologioch Ovrigt Nristan
alla bocker ar pi svenska,men
dven ett par pi engelska finns
med
Haftet vander sig kanskeframst
till lArarei naturv'etenskapliga
dmnen, men ocksi till bibliotekarier,
Bl
Nlattson, Dan. Jordstriljournalisteroch alla andra intresning. hiilsa och forntida vetande.
serade
bokNykopingstvan etenskapliga
Boktips kan rekvirerasfr6n Vetbrening.191 s Ill litt Liten stil
som ocksi tar
tenskapsakademien,
Andra. nAgot omarbetadeuppl
emot synpunkterpi Boktips och
F o r e g i e n d eu p p l l 9 9 l . T i l l d e n
forslagpi bocker - bide pi sr,'en"Att
beandra uppl har kapitlet
ska och utlandskainfor ndstauttrakta jordstrilning" omarbetats,
gfrr'a Adressenar:
ett kort efterord tillkomrnit samt
har
Kungl Vetenskapsakademien
ien
Kun gl. Vetenskapsakadem
boken forsettsmed hirda parmar
ut ett hafte Boktips, som in-9ir,'it
Boktips
I hafte 18. 1991 fick den forsta
nehiller kortfattade recensioner
Box 50005
Tekniken
uppl fuljanderecension:
och presentationerav omkring
IO4 05 STOCKHOLNI
slagrutahar ofta beatt anr,'anda
fbkta150 popul6rvetenskapliga
Fax: 08 - 1556 70
traktatssom oseriosthokuspokus
bockersom Vetenskapsakademien
Svonle,lott.s'.sott
Idag ar det alltmer vedertagetatt
rekommenderar Bdckerna har
rnan nred hjalp av enkla instrugranskats av akademiledamoter
rrent son'l fungera som kiinselmed avseende pi vetenskaplig
sprdt genom sina egnaomedvetna
korrekthet,om nya vetenskapliga
muskelrorelserkan al'lasa elekron beaktats,och om spriket dr
tronragnetismoch vattenidror i
lattbegripligt.Enbart bocker som
marken.Fdrf. ger minga exempel
hiller m6ttethar tagitsmed
pA hur tekniken anvands inom
Bakgrunden till att Vetenskildayrkesgrupper.Han har sjalv
har l6tit gdra detskapsakademien
nringirig erfarenhetoch beskriver
ta siigs vara "det smygandeiningiendehur avlasningsinstrumen- tringet av s.k pseudovetenskap"
ten (slagrutaoch s.k vinkelpinoch svirigheterfor bl a larareoch
nar) kan tillverkasoch anvandas
bibliotek att hitta bra b6cker. Att
En stor del av boken innehiller
nu tar ett
Vetenskapsakademien
av matningarutfurredov'isninqar
initiati'n'for att motverka detta ar
da i'id kultplatser,k1'rkor.trojahelt i linje med Vetenskapoch
N{iit
borgaroch nre-qalitgrar,'ar
Folkbildningsverksanrhet,
och vi
ffir hoppasatt Boktips karrhjalpa

Bibliotekstianstpublicerar recensionerav snartsagtvarje bok som
konrmer ut i Sverige. Sammanstiillningarnaav dessablir i praktiken viigledande for de flesta
bokinkopenfrin bibliotekenssida
Recensionenskrevs till den foregfiende upplagan F-olh'etl avstir
frin kommentar,men undrar om
ingen under tiden har meddelat
Bibliotekstjanstatt amnetiir minst
sagtkontroversiellt

ningarnavisar i samtligafall att
har placeratsmed
anlaggningarna
utgingspunkt i de elektromagnetiska linjer som man kartlagt i
marken. I boken ingir aven ett
kortare kapitel dar forf. polemiserar mot skeptikersom har angripit
slagruteanhangarnafor ovetenskaplighet.Boken har dock saklighet och bredd och hanvisartill
befintlig referenslitteratur.Minga
foton och teckningar illustrerar
Stilenar dock i mintertavsnitten.
sta laget
- Ewa BergdahlBulukin (R)
N,H.
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