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Pierwsze polskie wydanie "Biologii" Neila A. Campbella i Jane B.
Reece oraz wspolautorow, jednego z najlepszych podrecznikow dla

studentow nauk przyrodniczychPrzygotowana przez Dom
Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu
amerykanskim, w ktorym uwzglednione zostaly wyniki badan

prowadzonych jeszcze w 2010 roku (np. dotyczace tzw. czlowieka z
Flores, ktorego szczatki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w

Indonezji).Motywem wiodacym publikacji uczyniono ewolucjonizm
jako czynnik determinujacy zycie na Ziemi oraz nasza wiedze na jej
temat. Autorzy, najwieksze swiatowe autorytety w dziedzinie nauk
przyrodniczych, podkreslaja role genetyki i badan molekularnych w
zakresie rozwiazywania najwiekszych zagadek naszej planety. Postep

w genetyce i biologii komorki zmienia medycyne i rolnictwo.
Neurobiologia i biologia ewolucyjna wplywaja na ksztalt psychologii

i socjologii. Nowoczesne modele ekologiczne pozwalaja
spoleczenstwom na lepsze szacowanie skutkow aktualnych
problemow srodowiskowych, takich jak na przyklad globalne

ocieplenie. Z tych i innych powodow nigdy dotad nie bylo rownie
waznego okresu do podjecia studiow nad zyciem - czytamy we

"Wprowadzeniu". Przyczyny i ewolucyjne uwarunkowania zjawisk



sa dla autorow publikacji istotniejsze anizeli ich opisowe,
encyklopedyczne ujecie.Dzielo Neila Campbella i Jane Reece to od

lat niedoscigniony lider w dziedzinie wprowadzajacych
podrecznikow do biologii, a takze doskonale zrodlo wiedzy dla
maturzystow przygotowujacych sie na studia. Dbalosc o precyzje
sformulowan oraz pasja zespolu autorskiego uczynily zen najlepszy
podrecznik do tego przedmiotu przez siedem kolejnych edycji. W

najnowszym wydaniu wspolautorom udalo sie tchnac nowe pomysly
przy zachowaniu jednolitosci i ponadczasowej wartosci znakomitego

tekstu.Ksiazka jest perfekcyjna pod wzgledem dydaktycznym.
Proporcje miedzy tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami
i podsumowaniami a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, sa

tak dobrane, by zawartosc podrecznika mozna bylo nie tylko
zapamietac, ale takze zrozumiec - przekonuje prof. dr hab. Jan

Strzalko z Wydzialu Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu.Dzielo Campbella to najlepiej sprzedajacy sie podrecznik
biologii na swiecie, ktorego do dzis sprzedalo sie ponad 7 milionow
egzemplarzy. W przetlumaczonej na 17 jezykow i liczacej 1420 stron
ksiazce znalazlo sie 10 000 terminow. Wiedza w niej zawarta jest
aktualna, a jej opis tak zbudowany, by pokazac czytelnikowi, ze
nauka jest procesem i polega nie tylko na gromadzenia faktow, ale
przede wszystkim na stawianiu i weryfikacji hipotez, ktore nie sa
niezmienne - dodaje prof. Strzalko.Tekst podrecznika ilustruja
zdjecia, schematy i wykresy, wyjasniajace trudniejsze do

zrozumienia procesy i zjawiska biologiczne.
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