Вийшов з друку перший том
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
«Велика українська енциклопедія» – національний широкомасштабний
видавничий проект, перша велика універсальна енциклопедія України в умовах
незалежності.
Презентація відбудеться 28 березня 2017 р. о 14.00 у Великому конференц-залі
НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55). Захід проводитиме Державна
наукова установа "Енциклопедичне видавництво".
ПРЕС РЕЛІЗ

Вийшов з друку перший том Великої української енциклопедії
«Велика українська енциклопедія» – універсальне
багатотомне систематизоване енциклопедичне видання,
перша велика універсальна енциклопедія України в умовах
незалежності.
У
Великій
українській
енциклопедії
(ВУЕ)
представлено знання про розвиток людської цивілізації та
внесок України у світову історію й культуру. У стислій і
доступній формі представлено найвидатніші події та постаті
світової історії, науки, культури, мистецтв, інших сфер
людської
діяльності;
інтерпретовано
найважливіші
відкриття людського розуму і витвори людських рук,
суспільні інституції та господарські структури, що вплинули на долю
світу і народів; відображено рух політичних і культурних ідей та
динаміку наукових уявлень. Україна виступає не лише як органічна
складова частина цієї інтелектуально інтерпретованої картини світу, але й як суб’єкт
інтерпретації.
Перший том енциклопедії – це 592 сторінки, що містять близько 1700
енциклопедичних статей (літери "А-Акц"). В енциклопедії вміщено понад 1000
кольорових ілюстрацій: фото, малюнків, схем, таблиць, діаграм, понад 35 карт. У
підготовці першого тому взяло участь понад 300 провідних науковців України. В
подальшому планується видання понад 30 томів енциклопедії. Також передбачено
функціонування розширеного сучасного енциклопедичного порталу Великої
української енциклопедії, що дозволить більш повно реалізувати на практиці ідею
створення національної енциклопедії, що відповідає сучасним тенденціям
глобалізованого інформаційного світу.
ВУЕ – це енциклопедія нового покоління, де читач знайде оновлену інформацію
про важливі історичні події у світі, економіку, культуру, спорт, релігію та ін. В той же
час, сподіваємось, що видання сподобається своєю новизною, толерантністю,
доступністю. Видання орієнтоване на широкий читацький загал, науковців, студентів,
школярів, а також усіх, хто цікавиться енциклопедистикою.
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся:
Державна
наукова
установа
Б.Хмельницького, 51-а, м. Київ,
vuencyclopedia1@gmail.com.

"Енциклопедичне
видавництво"
вул.
01030, тел. (044) 235-61-62; е-mail:
З повагою, організаційний комітет

