Lokacije predstavljenih zanimivosti

Naročilo
Cena vodnika z vštetim DDV in stroški poštnine je 24 €.
Za naročilo pošljite potrebne podatke po elektronski pošti na knjiznica@geo-zs.si
ali izpolnjen odrezek na spodnji naslov.
Geološki zavod Slovenije – Knjižnica
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Ime podjetja in davčna številka*:
Telefon / e-pošta*:
Število izvodov v slovenskem jeziku:
Število izvodov v angleškem jeziku:
Datum:
*podatek ni obvezen

Podpis:

70 geoloških zanimivosti Slovenije

O knjigi
Vodnik je temeljno delo iz področja slovenske poljudne geologije. V njem nam avtorji
na privlačen in poljuden način v obliki opisov z odličnimi slikovnimi prilogami predstavljajo slovenske geološke znamenitosti.
Iz njega bodo bralci lahko črpali
koristne podatke ali pa ga
uporabljali kot poučen
turistični vodnik!

V okviru praznovanja 70-letnice Geološkega zavoda
Slovenije je aprila 2016 izšel prvi sodobni geološki vodnik po
Sloveniji. Poljudna besedila opisujejo 70 izletniških točk in
6 izjemnih primerkov v muzejskih zbirkah. Raznoliki geološki pojavi na območju Alp, panonske ravnice in Sredozemlja kažejo na našo izjemno geološko zgodovino.
V vodniku 27 avtorjev iz treh vodilnih slovenskih
raziskovalnih inštitutov s področja geologije in pod uredništvom dr. N. Rman in dr. M. Novaka z GeoZS na zanimiv
način, v obliki opisov z odličnimi slikovnimi prilogami, predstavlja izbrane slovenske geološke znamenitosti.

prof. dr. Jože Čar

Številne opisane točke ležijo ob cestah, planinskih, izobraževalnih in turističnih poteh ter so opremljene z informativnimi tablami
in drugim učnim gradivom. Za lažje in hitrejše prepoznavanje opisanih geoloških pojavov so ob fotografijah prikazani simboli, ki pojasnjujejo njen pomen in uporabno vrednost.
Za zahtevnejše bralce je pripravljen izbor poljudne in strokovne literature, še pomembnejši pa je prvi pregled javnih in registriranih
zasebnih geoloških zbirk v Sloveniji, dostopen tudi na spletni strani:
http://www.geo-zs.si/?option=com_content&view=article&id=172
Vodnik formata 14,8 x 21 cm je
mogoče naročiti na GeoZS ali kupiti
v bolje založenih knjigarnah po Sloveniji in TIC.
Poleti 2016 izide tudi njegova različica v angleškem jeziku.

Skrbno zbrano gradivo v jubilejni knjižici
predstavlja del spoznanj,
ki jih želijo avtorji predstaviti običajnemu
opazovalcu narave v Sloveniji. Pozornega
bralca popelje v izumrli svet in dogodke,
ki so zapisani v različnih kamninah.
prof. dr. Jernej Pavšič

