„Prečítate ich za jeden večer, no myšlienky zostanú v hlave navždy.“

Malé
knihy,
veľké
myšlienky
Knihy
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Teroristov syn
Príbeh jednej voľby
Neobyčajný pohľad na svet terorizmu –
úprimná spoveď amerického chlapca Zaka
Ebrahima, vychovávaného otcom El-Sayyidom Nosairom. Nechajte sa uniesť príbehom o mieri, ku ktorému sa Zak Ebrahim
dopracoval za tridsať rokov života plného
utrpenia, odriekania, popierania a viery
v otcovu nevinu. V dnešných dňoch je jeho
príbeh jedinečnou možnosťou nahliadnuť
do zmýšľania fanaticky zmýšľajúcich ľudí,
ktorých poháňa nenávisť zaobalená do náboženstva.

Zak Ebrahim

Narodil sa v Pittsburghu, v štáte Pennsylvania
24. marca 1983 ako syn egyptského priemyselného
inžiniera a americkej učiteľky. Svoj život zasvätil
prednáškam proti terorizmu a šíreniu posolstva
mieru a nenásilia.
TED Talk Zaka Ebrahima má viac
ako 3,3 milióna pozretí.
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Umenie ticha
Zážitok z cestovania nikam
Nečakané vyznanie uznávaného novinára
a cestovateľa o tom, že ticho môže byť jedinečným dobrodružstvom. Pico Iyer prežil
svoj život cestovaním po celom svete – od
Veľkonočných ostrovov cez Etiópiu, Kubu až po Kátmandú – a písaním o svojich
cestách. V tejto knihe sa paradoxne venuje
svojej radosti z pokoja a ticha, na ktorú ho
upozornil svetoznámy pesničkár Leonard
Cohen.

Pico Iyer

Pevná väzba – 135 x 185 mm
96 strán – 10,90€

Vyšlo v apríli 2016
vo vydavateľstve NOXI.
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Britský esejista a spisovateľ. Žije v Kalifornii
a Japonsku. Je autorom mnohých kníh z rôznych
kultúr, medzi nimi Video Night in Kathmandu
(Video noc v Káthmandu), The Lady and the
Monk (Dáma a mních) a The Global Soul
(Globálny duch). Od roku 1986 pracuje ako
esejista pre Time, okrem toho pravidelne publikuje
v Harper´s, The New York Times a v mnohých iných
tituloch na celom svete.
TED Talk Pica Iyera má viac
ako 2,1 milióna pozretí.
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Matematika lásky
Vzorce, dôkazy a hľadanie tej
pravej rovnice
Či už ide o počet sexuálnych partnerov
alebo o to, komu napíšeme na internetovej
zoznamke, tieto vzorce nám život obracajú
hore nohami ako láska samotná. Ale všetky
sa dajú matematicky odhaliť. Hannah Fry sa
s humorom a zároveň aj s vážnosťou, ktorá
téme hľadania životného partnera prináleží,
zamýšľa nad tým, ako nám môže matematika
pomôcť pri problémoch s láskou.

Hannah Fry

Matematička na University College London
(Centre for Advanced Spatial Analysis). Vo svojej
každodennej práci využíva matematické modely na
študovanie vzorcov ľudského správania, v situáciách
od nepokojov a terorizmu až po obchody
a nakupovanie. Okrem svojej akademickej dráhy sa
venuje aj prezentácii matematiky širokej verejnosti –
užíva si matematické prednášky v divadlách, puboch
a školách. Spolupracuje s BBC Worldwide YouTube
channel a pravidelne sa objavuje v televíznych
a rozhlasových programoch v Anglicku.
TED Talk Hannah Fry má viac
ako 3,5 milióna pozretí.

Katalog_TED_zalomene.indd 4

Pevná väzba – 135 x 185 mm
128 strán – 10,90€

Vyšlo v máji 2016
vo vydavateľstve NOXI.

8/16/16 1:40 PM

Budúcnosť architektúry
v 100 budovách
Architektúra stojí v dobe neobmedzených
možností pred náročnými otázkami – ľudia
čakajú od budov nemožné. Papierový stan.
Budova, ktorá pohlcuje smog. Výskumné
laboratórium, ktoré kráča po snehu. A tak
ďalej.
Chceme budovy, ktoré nám pomôžu ochrániť životné prostredie; budovy, ktoré nás
potešia a zároveň nám poslúžia; budovy,
ktoré spájajú nové technológie a znovuvyužiteľné materiály. V tejto knihe nájdete tie
najinovatívnejšie budovy súčasnosti, ale aj
zajtrajška.

Marc Kushner

Pevná väzba – 135 x 185 mm
176 strán – 10,90€

Vyšlo v júni 2016
vo vydavateľstve NOXI.
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Architekt, ktorý svoj život delí medzi navrhovanie
budov pre HWKN, architektonickú firmu, ktorú
spoluzakladal, a svoju webovú stránku Architizer.
com, na ktorej sprístupňuje svetové staviteľstvo.
Obe jeho činnosti majú však rovnaký cieľ: priblížiť
architektúru verejnosti.
TED Talk Marca Kushnera má viac
ako 1,8 milióna pozretí.
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Počúvaj svoje brucho
Obrovský účinok maličkých
mikróbov
Alergie, astma, obezita, akné – toto je len
zopár neduhov, ktoré môžu vzniknúť a byť
vyliečené organizmami žijúcimi v našom
vnútri. Kľúčom je pochopiť, ako táto prelomová veda ovplyvňuje naše zdravie a nálady.
V knihe Počúvaj svoje brucho sa novátorský
vedec Rob Knight spojil s oceňovaným vedeckým novinárom Brendanom Buhlerom,
aby nám vysvetlili – s humorom a názornými príkladmi –, prečo sú zistenia o mikroorganizmoch v našich telách také dôležité.
Zdravie, nálady, spací režim, stravovacie
návyky – dokonca i to s akou pravdepodobnosťou nás budú hrýzť komáre – to všetko
môžu odhaliť maličké tvory žijúce v našich
útrobách.

Rob Knight

Profesor pediatrie, počítačovej vedy a strojárstva.
Je riaditeľ Microbiome Initiative na UC San Diego
a spoluzakladateľ American Gut Project a the
Earth Microbiome Project.

Brendan Buhler

Popularizátor vedy. Píše pre Los Angeles Times
a Sierra Magazine.
TED Talk Roba Knighta má viac
ako 1,3 milióna pozretí.
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Malá zmena, veľký účinok
Zmeňte svoju firmu od základov
Jedinečný manifest pre riaditeľov i zamestnancov: vplyvná a uznávaná biznismenka
Margaret Heffernan prichádza s tipmi, ako
vytvoriť ideálne pracovné prostredie pomocou malých zmien. V dnešnom svete sa zdá,
že všetci potrebujeme veľké činy – viac pracovať, viac zarábať a byť šťastnejší. Ale prečo
je dosiahnuť spokojnosť a produktivitu také
ťažké?

Margaret Heffernan

Pevná väzba – 135 x 185 mm
128 strán – 10,90€

Vyjde v októbri 2016
vo vydavateľstve NOXI.
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Podnikateľka, výkonná riaditeľka a autorka.
Narodila sa v Texase, vyrastala v Holandsku
a vzdelávala sa na Cambridge. Pracovala pre BBC,
produkovala televízne a rozhlasové programy.
Jej knihu Willfull Blindness menovali Financial
Times za jednu z najlepších kníh desaťročia
o obchodovaní. Jej najnovšia publikácia A Bigger
Prize vyhrala cenu Transmission Prize 2015.
TED Talk Margaret Heffernan má viac
ako 1,6 milióna pozretí.
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Prvý dojem
Zábavný a hravý pohľad na význam prvého
dojmu – v umení i živote – prináša uznávaný autor knižných obálok Chip Kidd.
Prvé dojmy sú najdôležitejšie. Určujú, či
niečo vynikne, nakoľko nás to zaujme, či si
to kúpime i to, ako sa cítime. Autor sa v tejto knihe venuje prvým dojmom v rôznych
oblastiach. Kniha Prvý dojem je vyznaním
lásky dizajnu, odhalením neviditeľnej krásy
a zrady v jednoduchých rozhodnutiach –
takých, ktoré si nikto z nás neuvedomuje.
S každým novým faktom autor dokazuje,
nakoľko je prvý dojem dôležitý pri našom
vnímaní sveta.

Chip Kidd

Grafický dizajnér a spisovateľ, ktorý žije v New
Yorku. Navrhuje obálky kníh pre Alfreda
A. Knopfa už od roku 1986 a spolupracoval
s uznávanými autormi, ako sú John Updike,
Oliver Sacks, Michael Crichton, Rober Hughes,
Donna Tartt, Orhan Pamuk, Haruki Murakmi,
a množstvom ďalších. Kidd získal National Design
Award za komunikáciu.
TED Talk Chipa Kidda má viac
ako 1,5 milióna pozretí.
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Ako budeme žiť na Marse
Oceňovaný a úspešný novinár Stephen Petranek je presvedčený, že do roku 2027 budú
ľudia žiť na Marse. Dokonca tvrdí, že to je
nielen pravdepodobné, ale aj nevyhnutné.
Znie to ako science fiction, no Petranek
verí, že ľudia to budú potrebovať. V tejto
jedinečnej provokatívnej knihe, v ktorej sa
spája biznis, veda a ľudské skúsenosti, autor
objasňuje, že život na Marse je záložný plán
pre ľudstvo.

Stephen L. Petranek

Pevná väzba – 135 x 185 mm
96 strán – 10,90€

Vyjde v januári 2017
vo vydavateľstve NOXI.

Katalog_TED_zalomene.indd 9

Počas svojej štyridsaťročnej kariéry v novinárskom
svete získal množstvo cien a ocenení za svoje
články o vede, prírode, technike, politike či
ekonomike. Bol šéfredaktorom najvýznamnejšie
vedeckého časopisu na svete – Discover, redaktorom Washington Post, zakladajúcim redaktorom
This Old House, redigoval oblasť vedy v LIFE.
Teraz pracuje ako redaktor v Breakthrough
Technology Alert.
TED Talk Stephena L. Petraneka má viac
ako 1,6 milióna pozretí.
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Prečo pracujeme
Táto otázka vyzerá jednoducho. Ale profesor Barry Schwartz dokazuje, že odpoveď
na ňu je prekvapivá, komplikovaná a naliehavá. Učili nás, že pracujeme preto, aby
sme mali z čoho žiť. Naša skutočnosť sa
ale natoľko zmenila, že to už neplatí. Prečo
je toľko ľudí v práci nešťastných? A prečo
toľko ľudí nachádza uspokojenie v podradných prácach? Schwartz vysvetľuje, prečo je
väčšina ľudí presvedčených, že zmysel práce
je zarábať peniaze, prečo lepšie platení zamestnanci podávajú lepší výkon a prečo je
naša spoločnosť zmätená a nešťastná. Ako
sme sa dostali do začarovaného kruhu? Ako
zmeniť naše pracovné životy? S nadhľadom
a múdrosťou nám Schwartz ukazuje, ako
vykročiť smerom k skvelej práci.

Barry Schwartz

Profesor psychológie na Swarthmore College.
Napísal knihy The Paradox of Choice a Practical
Wisdom. Jeho články boli publikované v New
York Times,The New York Times Magazine,
The Chronicle of Higher Education, časopise
Parade, USA Today, Advertising Age, Slate,
Scientific American, The New Republic, Harvard
Business Review a Guardian. Takisto vystúpil
v množstve televíznych a rozhlasových relácií.
TED Talk Barryho Schwartza má viac
ako 2 milióny pozretí.
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Zákony medicíny
Základná literatúra pre lekárov i pacientov. Víťaz Pulitzerovej ceny a jeden z najvýznamnejších svetových expertov v boji
proti rakovine prichádza s naliehavou filozofiou málo známych princípov medicíny,
ktoré môžu zmeniť celý svet. Siddhartha
Mukherjee sa dlhšiu dobu zamýšľal nad
otázkou, či je medicína veda. Veda musí mať
svoje zákony – má ich aj medicína? Výsledky jeho uvažovaní prezentuje kniha Zákony medicíny. Táto kniha, ktorú Mukherjee
napísal s jemu vlastným vášnivým štýlom,
predstavuje kritický počin, ale nie je určená
len profesionálom v oblasti medicíny, ale
všetkým, ktorí chcú lepšie rozumieť vlastnému zdraviu.

Siddhartha Mukherjee

Pevná väzba – 135 x 185 mm
96 strán – 10,90€

Vyjde v marci 2017
vo vydavateľstve NOXI.
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Lekár a výskumník v oblasti rakoviny. Je autorom
knihy The Emperor of All Maladies: A Biography
of Cancer, za ktorú získal v roku 2011 Pulitzerovu
cenu v oblasti vedeckej tvorby. Mukherjee je
odborný asistent na Univerzite Columbia,
promoval na lekárskych fakultách na Stanforde,
Oxforde a Harvarde. Takisto publikuje pre Nature,
The New England Journal of Medicine, Cell
a The New York Times. Žije v New Yorku so ženou
a dcérami.
TED Talk Siddharthu Mukherjeeho má viac
ako 1,1 milióna pozretí.
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Vriaca rieka
Dobrodružstvo
v Amazonskom pralese

Andrés Ruzo

Vyrastal v USA, Nikaragui a Peru. Táto skutočnosť
mu pomohla zistiť, že celosvetové problémy nemajú
hranice štátov, ale že vyrastajú z tej istej energie
a zdrojov. Aj preto sa začal zaoberať geotermálnymi
energiami. Vyštudoval geológiu a financie na
Southern Metodist University, kde si momentálne
dokončuje doktorát v oblasti geofyziky. Verí,
že environmentálna zodpovednosť a ekonomický
rast sa dokážu zladiť a na to, aby to dokázal, využíva
vedu. Je výskumník pre National Geographic.
TED Talk Andrésa Ruza má viac
ako 700 000 pozretí.
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Táto kniha predstavuje jedinečné spojenie
napínavého dobrodružstva s vedeckým výskumom. Jej autorom je mladý a nadšený
výskumník Andrés Ruzo, ktorý cestoval do
srdca Amazonského pralesa – na miesto,
kde rieka vrie a legendy ožívajú. Ako malému chlapcovi mu v Peru jeho dedo rozprával o záhadnej legende – o rieke hlboko
v Amazonskom pralese, ktorá vrie tak, akoby pod ňou bol oheň. O dvadsať rokov sa
už ako geológ rozpráva s tetou, ktorá túto
zvláštnu rieku naozaj videla. V knihe Vriaca
rieka sa mladý bádateľ zameriava na miestnych šamanov, ilegálnych farmárov s dobytkom, či ropné spoločnosti. Táto kniha je
o mužovi, ktorý sa snaží pochopiť morálnu
povinnosť prichádzajúcu s vedeckým skúmaním – ochraňovať posvätné miesta pred
ich odhaľovaním.

Pevná väzba – 135 x 185 mm
144 strán – 10,90€

Vyjde v apríli 2017
vo vydavateľstve NOXI.

8/16/16 1:40 PM

Pracovná verzia obálky

Keď sa stretnú cudzinci
Kniha Keď sa stretnú cudzinci čitateľom približuje radosti a nečakané možnosti, ktoré
ponúka rozprávanie sa s neznámymi ľuďmi.
Naše životy sú čím ďalej tým užšie a plochšie. Ponáhľame sa, sme smutní, nesústredíme
sa, počúvame len hlasy, ktoré už poznáme,
a málokedy využívame šancu spoznať niekoho alebo niečo nové. Rozhovor s cudzím
človekom je možnosť, ako sa zapojiť do ľudského kolobehu, je to zdroj kreatívnej energie, otvára nám celý svet, spája naše vzťahy
s miestami, kde žijeme, pracujeme a hráme
sa, je to krásne prerušenie zabehnutej rutiny
našich životov. Rozprávať sa s cudzími ľuďmi
nás prebudí k životu.

Kio Stark
Pevná väzba – 135 x 185 mm
112 strán – 10,90€

Vyjde v máji 2017
vo vydavateľstve NOXI.
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Autorka románu Follow Me Down, pracovného
zošita Don’t Go Back to School a Keď sa stretnú
cudzinci. Píše, učí a prednáša po celom svete
o interakciách cudzincov, nezávislom školstve
a fungovaní vzťahov.
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Ďalšie inšpiratívne knihy

Veľké kúzlo

Elizabeth Gilbert

Keď získala bakalársky titul z politických vied
na univerzite v New Yorku, rozhodla sa cestovať
po svete. Na svojich potulkách si privyrábala v
rôznorodých zamestnaniach, ktoré predstavovali
pre ňu spisovateľskú inšpiráciu. Po návrate začala
pracovať ako novinárka pre časopisy ako SPIN,
GQ, New York Times Magazine.
TED Talk Elizabeth Gilbert má viac
ako 11 miliónov pozretí.
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Autorka svetového bestselleru Jedz, modli
sa a miluj – dvakrát prednášala na konferencii TED o kreativite a obe jej prednášky
vzbudili veľký záujem. So zápalom hovorila
o potrebe zmeniť náš vzťah ku kreativite,
pretože je dlho poznačený utrpením a trápením sa. Spisovateľka svojím originálnym
štýlom navrhuje iný, radostný a šťastný pohľad na kreatívny proces. Ukazuje nám, ako
tvoriť s láskou, nevzdávať sa a čeliť svojim
najväčším strachom. Zaoberá sa otázkami
postojov, cieľov a zvykov, ktoré by sme si
mali osvojiť, aby sme mohli žiť tvorivo.

Pevná väzba – 145 x 227 mm
192 strán – 10,90 €

Vyšlo v novembri 2015
vo vydavateľstve NOXI.
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Kniha radosti
Jeho Svätosť Dalajláma a arcibiskup Desmond Tutu sa rozprávajú o veľmi dôležitej
téme – o radosti. Obaja nositelia Nobelovej
ceny za mier, významní duchovní majstri
a morálni vodcovia našich čias sú známi aj
tým, že sú to najnákazlivejší šťastní ľudia na
svete.
Túto knihu si od začiatku predstavovali
ako trojposchodovú narodeninovú tortu:
ich vlastné príbehy a ponaučenia o radosti,
najnovšie zistenia v náuke o hlbokom šťastí a denných tréningoch, ktoré vychádzajú
z ich vlastných citových a duchovných skúseností. Obaja si prešli veľkými osobnými
i politickými nepriazňami, a obaja sú tu pre
čitateľov, aby sa s nimi podelili o vlastné príbehy zápasov a znovuzrodenia. Teraz, obaja
osemdesiatnici sa chcú vyznať z toho najdôležitejšieho – teda skutočnosti, že aby ste
boli radostní, musíte tešiť ostatných.
Jeho Svätosť Dalajláma

Tibetský duchovný vodca Tenzin Gyatso, sa sám označuje za jednoduchého budhistického mnícha. V roku
1989 získal Nobelovu cenu za mier. Žije v exile v Indii.

Desmond Tutu
Pevná väzba – 145 x 227 mm

Vyjde v októbri 2016
vo vydavateľstve NOXI.
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Emeritný arcibiskup anglikánskej cirkvi Južnej Afriky,
sa stal popredným lídrom v boji za spravodlivosť a rasovú rovnosť. V roku 1984 získal Nobelovu cenu za mier.

Douglas Abrams

Autor, redaktor a literárny agent. S Desmondom Tutu
pracuje ako spoluautor viac ako desaťročie. Než si
založil vlastnú agentúru, pracoval v HarperCollins.
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Knihy
Malé knihy,
veľké myšlienky
Dosť dlhé na to, aby ste objavili silné a nové myšlienky, ale také krátke, že ich prečítate na jedno posedenie
– TED Knihy nadväzujú na TED talky. Osemnásťminútové príspevky môžu vo vás vyvolať záujem o tému;
ale pri väčšine z nich chcete ísť hlbšie, viac sa dozvedieť
a vypočuť si celý príbeh. TED knihy túto potrebu napĺňajú.
V septembri 2014 TED vydal svoju prvú knihu. Odvtedy je hrdým vydavateľom mnohých zaujímavých
a inovatívnych titulov, a ďalšie sa pripravujú. Séria
týchto kníh má široký záber a venuje sa všetkému od
architektúry cez biznis, vesmírnej turistike až po lásku
– je vhodná pre každého, kto sa rád dozvie niečo nové.
TED je nezisková organizácia s cieľom rozšíriť informácie a myšlienky vo forme krátkych a úderných
prednášok (18 minút alebo menej). TED začal v roku
1984 ako konferencia o technológii, zábave a dizajne
(Technology, Entertainment & Design). Dnes sa venuje množstvu tém a to vo viac ako 100 jazykoch. Medzičasom vznikli samostatne organizované podujatia
TEDx, ktoré ľuďom umožňujú deliť sa o vedomosti po
celom svete.

www.pantarhei.sk/ted.html
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