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Durante 35 anos, VITA tem ajudado as pessoas desenvolvendo países melhoram a
qualidade das vidas deles/delas pelo provisăo de serviços de informaçăo. O serviço
mais velho de VITA, o Serviço de investigaçăo, se alista VITA oferece responder
pedidos aproximadamente uma variedade de assuntos de desenvolvimento que
vęm de ao redor do mundo. Muitas das publicaçőes de VITA săo desenvolvidas com
respeito ao mais mais investigaçőes freqüentemente recebidas. Publicaçőes de VITA
também foram desenvolvida para documentar e apoio no que VITA campo projetos
localizaram países em desenvolvimento mundial. Estas publicaçőes foram
prosperamente usada por aldeőes, estudantes, professores, agentes de campo, e
os trabalhadores de extensăo envolveram em áreas como empreendimento
desenvolvimento, agricultura, reabilitaçăo rural, energia renovável, e proteçăo do
ambiente. Relevância de assunto, claridade de instruçőes, e fácil-para-segue planos
e ilustraçőes trazem para estes materiais recursos inestimáveis faça - isto-seu-selfers
e trabalhadores de desenvolvimento semelhante. E muitos de VITA publicaçőes
estăo disponíveis em francęs, espanhol, e portuguęs, como bem como inglęs.

PUBLICAÇŐES DE REFERĘNCIA

AGRÍCOLA & HUSBANDRY ANIMAL 

UM GUIA DE APICULTURA HARLAN H. D. Attfield Informaçőes guiam a querer
abelhas, enquanto construindo urticárias, melhorando, produçăo de mel.
Completamente ilustrada. $7.25 INGLĘS 45PP. ISBN 0-86619-154-2; FRANCĘS
37PP. ISBN 0-86619-140-2

AGRICULTURA DE FLORESTA J. Sholto Douglas & o Robert UM. DE J. Hart Esboços
princípios básicos de floresta que cultiva e sugere passos práticos que podem ser
dados. Inclui appendices em semente os provedores e organizaçőes interessaram
com agricultura de floresta. Ilustrada. (ITP) 200PP. $18.50

CULTURA DE VIVEIRO DE PEIXES DE ÁGUA DOCE E ADMINISTRAÇĂO Marilyn
Chakroff Um guia inclusivo para planejar, construindo, e manter peixes de água
mornos em pequena escala e operaçőes de lagoa. Uma preciosidade manual de
referęncia. Completamente ilustrada. $15.95 INGLĘS 196PP. ISBN 0-86619-056-2

AJARDINANDO COM AS ESTAÇŐES HARLAN H. D. Attfield Provę diretrizes para
jardinagem de legume durante o ano todo. Útil em qualquer clima tropical.
Ilustrada. $7.25 INGLĘS 72PP. ISBN 0-86619-124-0
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COMO FAZER FERTILIZANTE HARLAN H. D. Attfield Composto material orgânico
para fertilizante. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 9PP. ISBN 0-86619-088-0;
FRANCĘS 8PP. ISBN 0-86619-193-3; ESPANHOL 9PP. ISBN 0-86619-194-1

COMO EXECUTAR UMA EXPERIĘNCIA AGRÍCOLA G. Stuart Pettygrove
Proporciona para agriculturalists local os fundamentos considerar dentro +
desígnio, execuçăo, e procedimentos de medida de um experięncia agrícola. $7.25
INGLĘS 26PP. ISBN 0-86619-039-2; ESPANHOL 31PP. ISBN 0-86619-040-6

POSTHARVEST GRAIN MÉTODOS DE AVALIAÇĂO DE PERDA Kenton Harris & Carl
Lindblad Define e examina postharvest granulam problemas de perda e presentes
critérios por fato-juntar, provando, e perda administraçăo 193pp. $13.50

GALINHA ELEVANDO E PATOS HARLAN H. D. Attfield Este livro explica como
começar e administrar um rebanho de galinhas ou patos eficazmente, inclusive
informaçăo sobre seleçăo de raça, gaiola construçăo, alimentaçăo, e controle de
doença. Ilustrada. $12.95 INGLĘS 140PP. 0-86619-309-X DE ISBN

COELHOS ELEVANDO HARLAN H. D. Attfield Crie coelhos para prazer ou negócio.
Este livro oferece informa - tion em criar coelhos, tratando doença, alimentando,
construindo, hutches, mantendo registros, e bronzeando peles. Completamente
ilustrada. $9.50 INGLĘS 90PP. ISBN 0-86619-060-0; FRANCĘS 81PP. ISBN 0-
86619-061-9

ARMAZENAMENTO DE GRĂO DE FAZENDA PEQUENO Uma avaliaçăo completa,
prática de armazenamento de grăo de fazenda pequeno problemas para uso
através de homesteaders, trabalhadores de desenvolvimento, e outros interessada
com produçăo em pequena escala. Completamente ilustrada.

Volume 1 - Preparando Grăo para Armazenamento (INGLĘS 204pp. ISBN 0-86619-
052-X); Volume 2 - os Inimigos de Grăo Armazenado (o INGLĘS 170pp. ISBN 0-
86619-053-8); Volume 3 - Métodos de Armazenamento (o INGLĘS 148pp. ISBN 0-
86619-054-6) $12.50/EACH

Del de Almacenamiento Grano (todo inclusivo) ESPANHOL 331PP. ISBN 0-86619-
072-0 $19.95

IRRIGAÇĂO EM PEQUENA ESCALA Popa de PÁG. Provę informaçăo básica para
desenvolver agricultura irrigada em uma balança pequena; descreve sistema de
irrigaçăo e métodos geralmente em uso e um pouco de tecnologia simples que năo
é como amplamente conhecida. (ITP) 152PP. $18.50

FERRAMENTAS PARA AGRICULTURA Compilada por John Boyd Esta ediçăo nova,
aumentada de umas listas de catálogo famosas em cima de 1,000 fabricam e sup -
alicates de barato agrícola instrumentos. Orientaçăo é provida para seleçăo de
3,000 produtos, de ferramentas de măo para animal-deu poder a e pequeno -
equipamento de máquina. Ilustrada Terceira Ediçăo. 200pp. $49.50

Também veja a " Série " de Tecnologia Compreensiva que lista para títulos
adicionais.
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CONSTRUINDO & CONSTRUÇĂO 

CHRIS AHRENS' GREENHOUSE Chris Ahrens Simples construir estufa de Um-
armaçăo. Ilustrada. (Um técnico boletim) $5.25 INGLĘS 8PP. ISBN 0-86619-136-4

ELEMENTOS DE ARQUITETURA SOLAR R. Stulz Descreve tais princípios básicos de
arquitetura solar como: absorp - tion, radiaçăo solar, desígnio de telhado,
ventilaçăo por parede, aberturas, e mais. Ilustrada. (SKAT) 22PP. $7.50

FAZENDO EDIFÍCIO BLOQUEIA COM BLOCO DE CINVA-CARNEIRO IMPRENSA O
guia de um supervisor para usar o bloco de CINVA-carneiro imprensa. Detalhada
instruçőes por misturar material, organizando construçăo, e mais. $6.25 INGLĘS
26PP. ISBN 0-86619-012-0

BRICKMAKING EM PEQUENA ESCALA Dá informaçăo detalhada sobre técnicas de
brickmaking alternativas e coberturas todas as fases de processo. (ILO) 210PP.
$24.50

EM PEQUENA ESCALA FABRIQUE DE TIJOLO DE EDIFÍCIO QUEIMADO D. W.
Thomas Esboços a fabricaçăo e queimando de tijolo de barro satisfatório para
edifício doméstico. Instruçőes por moldar, secando, e incendiar tijolo de barro é
incluído, como também direçőes por construir um forno. $6.25 INGLĘS 22PP. ISBN
0-86619-019-8; FRANCĘS 20PP. ISBN 0-86619-020-1; PORTUGUĘS 12PP. ISBN 0-
86619-022-8

NEGÓCIO, INDÚSTRIA & ARTES

FERREIRO FORGE E FOLES Allen Inversin Madeira de usos esmaga e tubos
internos velhos para fazer um măo-operou foles. (Um boletim técnico) $5.25
INGLĘS 17PP. ISBN 0-86619-084-8; FRANCĘS 16PP. ISBN 0-86619-085-6;
ESPANHOL 19PP. ISBN 0-86619-182-8

CADEIA LIGAÇĂO CERCA-FABRICAÇĂO MÁQUINA Isto măo-operou máquina
pode produzir esgrima até 96 polegadas largo. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS
21PP. ISBN 0-86619-105-4; FRANCĘS 24PP. ISBN 0-86619-142-9; ESPANHOL
24PP. ISBN 0-86619-185-2

CONSULTORIA PARA PEQUENAS EMPRESAS Malcolm Harper Este valioso livro
pode ser usado para avaliar pequena empresa situaçőes, diagnostica problemas, e
legado soluçőes apropriadas. (ITP) 280PP. $29.50

CONSTRUÇĂO DE HANDLOOM: UM GUIA PRÁTICO PARA O NONEXPERT Joan
Koster Guia formosamente ilustrado mostra como construir tręs diferente tipos de
handlooms. Inclui diretrizes por julgar qual tear para construa e quais materiais săo
o melhor usar por tecer. $9.75 INGLĘS 164PP. ISBN 0-86619-059-7

Inscriçăo nova GESSO DE PARIS: TÉCNICAS DO NADA Dá os fundamentos de
modelo e fabricaçăo de molde por duplicar números grandes de pedaços
cerâmicos. Este manual conta aproximadamente o fazendo de mestre e modelos
articulados como também modelos originais. Passo por passo técnicas săo
determinadas para gesso, o primário material de recurso de cerâmica. (SÓTĂO)
43PP. $8.00
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Inscriçăo nova CERÂMICA URGENTE COM AR-LIBERTE Conta como fabricar e
operar uma imprensa cerâmica e suas estampas e moldes. Materiais construindo,
talheres, e todos os tipos de podem ser apertados produtos cerâmicos ŕ taxa de um
pedaço por minuto. Estes alcances manuais inclusivos um versátil e técnica de
produçăo barata, rápida em cerâmica. Um ar compressor é a única fonte de poder
requerida. (SÓTĂO) 28PP. $10.95

MÉTODOS SIMPLES DE VELA FABRICAM Quatro métodos de vela fabricam, com
de de equipamento - sinais satisfatório para construçăo local. (ITP) 19PP. $8.50

MONITORANDO E AVALIANDO PROJETOS DE PEQUENA EMPRESA: UM PASSO
POR PASSO GUIE PARA ORGANIZAÇŐES DE DESENVOLVIMENTO PRIVADAS
Urubu & Elaine Edgcomb (editou por Shirley) Guia claramente escrito para uma
aproximaçăo de sistemas por medir o progresso de pequena empresa ajudado por
projetos de desenvolvimento privados. Podem ser aplicados passos facilmente a
situaçőes de campo. Um extenso seçăo de recurso apresenta informaçăo que junta
ferramentas, caso, estudos, e uma bibliografia. (PACTO) 262PP. $19.95

EM PEQUENA ESCALA FABRIQUE DE CALÇADO Coberturas quatro balanças de
produçăo e vários alternativa métodos para a produçăo de sapatos e outro
calçado. (ILO) 207pp. $19.50

BOLSA DE PAPEL EM PEQUENA ESCALA PROCESSO INDUSTRIAL Planos por
fazer papel simples ensacam máquinas industriais. (Um boletim técnico) $5.25
INGLĘS 15PP. ISBN 0-86619-0286-7

SOAPMAKING EM PEQUENA ESCALA: UM MANUAL Peter Donkor Uma
introduçăo prática para produçăo de sabăo em pequena escala, baseado em a
experięncia de autor em Gana. Ilustrada. (ITP) 81PP. $12.50

TECELAGEM EM PEQUENA ESCALA Descreve oito tecnologias de tecelagem
alternativas de particular interesse para grupos de baixo-renda. (ILO) 129PP.
$18.50

COMUNICAÇĂO & TRANSPORTE 

OPERAÇĂO AUTOMÓVEL E MANUTENÇĂO E. Christopher Cone Um manual
inclusivo projetou principalmente para motoristas de quatro - veículos de passeio
de roda que usam estradas pioneiras, e para noviço mecânicas que tęm que
depender dos próprios recursos deles/delas em áreas sem instalaçőes de serviço
extensas. Revisőes refletem aumentada uso de veículos japoneses. 1992 Ediçăo
revisada. $14.95 INGLĘS 300PP. ISBN 0-86619-310-3

Inscriçăo nova BARATO DIGITAL E TÉCNICAS DE RÁDIO DE PACOTE: OPERAÇĂO
E APLICAÇŐES Este livro contém material de fundo para os VITA-patrocinaram
Telecomunicaçőes de Estados Unidos que Treinam Instituto (USTTI) curso pelo
mesmo nome. O curso é projetado para indivíduos que desejam aprender mais
sobre as possibilidades enormes para comunicaçőes digitais seguras provendo
pelo matrimônio de computadores pessoais com HF/VHF dois-modo rádio
transceptor, crescentemente popular para necessidades de comunicaçőes
especializadas como dados científicos trocam e desenvolvimento internacional e
alívio aplicaçőes em áreas remotas ou rurais. 140pp. $17.95
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MICROCOMPUTADORES PARA ADMINISTRAÇĂO DE RECURSOS DE
INFORMAÇĂO: UM GUIA PARA O SISTEMA DE VITA Gary L. Garriott, Brij Mathur,
Helen Picard & Richard S. Muffley Desenvolvida por VITA como um texto para seu
programa de treinamento dentro informaçăo administraçăo de sistema. Inclui
sistema de inventário consideraçőes que estăo em qualquer lugar úteis. Glossário.
$11.75 INGLĘS 95PP. ISBN 0-86619-153-4

RÁDIOS QUE TRABALHAM PARA LIVRE K.E. Edwards Receba radiodifusőes locais
ou ondas curtas de ultramarino com um construir-isto-vocę rádio cristalino que
trabalha com poder provido por a antena. Custos pequeno ou nada para construir.
(Esperança e Allen) 148pp. $10.50

ENERGIA 

DICIONÁRIO DE ENERGIA RENOVÁVEL Guia tri-lingual sem igual define e traduz
mais que 1,000 condiçőes de energia renováveis. Seçăo separada para inglęs,
francęs, e Espanhol. Completamente cruz-referenced e bem ilustrou. Um ajuda de
referęncia inestimável. Livro de capa dura. $29.75 E/F/S 500PP. ISBN 0-86619-161-
5

ENERGIA--BIOMASSA 

SISTEMAS DE BIOGAS EM A ÍNDIA Robert Jon Lichtman Avaliaçăo econômica e
social pensativa de índio selecionado sistemas de biogas. Comentários em
combustível de potencial e fonte de fertilizante, e em impacto cultural e econômico.
Appendices incluem detalhado análise de recurso e simulaçăo de computador.
$25.50

UM MANUAL DE BIOGAS CHINĘS Michael Crook Descreve como construir para
uma cova de biogas e para coberturas uma gama cheia de desígnios para vestir
terras várias de arenito para pedra de folha. (ITP) 135pp. $19.50

TECNOLOGIAS DE PRODUÇĂO DE CARVĂO SIMPLES COMPARANDO PARA O
CARIBE Jeffrey L. Warluft & Branco de Stedford Resultados do trabalho de um ano
com produtores em pequena escala na ilha de Montserrat, testando uma variedade
de fornos e réplicas. Compara eficięncia, qualidade de produto, economias globais,
e usuário aceitam - habilidade. Ilustrada. $8.75 INGLĘS 35PP. ISBN 0-86619-176-3

CARVĂO FAZENDO: O MÉTODO DE RÉPLICA Uma réplica de carvăo de fácil-para-
construçăo usa descarte 55-galăo petrol tambores. Provę carvăo de qualidade alto
e subprodutos de piche com menos combustível que é requerida através de outros
baixos métodos de tech. Fácil para siga instruçőes. $7.25 INGLĘS 28PP. ISBN 0-
86619-071-6

TRĘS METRO CÚBICO PLANTA DE BIOGAS: UM MANUAL DE CONSTRUÇĂO
Barato, Índio-projetou, digester de metano de alimento contínuo confiança de
ofertas e baixa manutençăo. Passo por passo săo incluídas instruçőes. $8.25
INGLĘS 28PP. ISBN 0-86619-069-4
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ENERGIA - ENERGIA SOLAR

SECADOR DE GRĂO DE TRANSMISSĂO SOLAR Secador de grăo experimental,
barato usa movimento de ar aquecido. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 4PP.
ISBN 0-86619-159-3

MANUAL DE CONSTRUÇĂO DE FOGĂO SOLAR Fácil construir, lente de Fresnel-
tipo barata dá um largo, uniforme regiăo focal o tamanho de uma panela de arte
culinária em lugar de um afiado, intensa mancha de calor. Completamente
ilustrada, instruçőes detalhadas. $7.25 INGLĘS 18PP. ISBN 0-86619-017-1;
FRANCĘS 18PP. ISBN 0-86619-135-6; ESPANHOL 18PP. 0-86619-018-X DE ISBN

SOLAR AINDA W. R. Breslin Construa um sistema de destilaçăo solar-aquecido
pequeno para prover limpe molhe para uma variedade de propósitos. $7.25
INGLĘS 36PP. ISBN 0-86619-030-9

AQUECEDORES DE ÁGUA SOLARES Thermosyphon simples, barato molham
aquecedor pode prover até 70 litros de água quente por dia em um dia ensolarado.
Illustrated planos de construçăo. $7.25 INGLĘS 48PP. ISBN 0-86619-025-2

ENERGIA - PODER DE ÁGUA 

DESÍGNIO MANUAL PARA RODAS DE ÁGUA William G. Fornos Construa uma roda
de água de overshot para prover poder por moer grăo ou bombeando água. Inclui
planos por prender um simples bomba. $7.25 INGLĘS 77PP. ISBN 0-86619-045-7

CARNEIRO HIDRÁULICO Allen Inversin Construa um carneiro barato de tubo
comercialmente disponível fittings. Duas válvulas caseiras requerem só uma
imprensa de broca e dę ferramentas para fazer. Entrega até vários mil litros de
molhe diariamente. Ilustrada. $7.25 INGLĘS 50PP. ISBN 0-86619-243-3

DESENVOLVIMENTO BARATO DE LOCAIS DE PODER DE ÁGUA PEQUENOS Hans
W. Hamm Permite o leitor a avaliar a possibilidade e desejo de instalando uma
planta de poder hidroelétrica pequena. Discute tipos de de maquinaria satisfatório
para instalaçăo, mais outra turbina e equipamento gerador. $7.50 INGLĘS 43PP.
ISBN 0-86619-014-7; FRANCĘS 50PP. ISBN 0-86619-015-5; ESPANHOL 56PP. ISBN
0-86619-016-3

UM KW RIO GERADOR MATHEW G. Boissevain Opera ŕs 6ft/s com 80% eficięncia
por cada de tręs cinto de V velocidade-para cima fases. (Um boletim Técnico) $5.25
INGLĘS 9pp. ISBN 0-86619-079-1; FRANCĘS 11PP. 0-86619-195-X DE ISBN;
ESPANHOL 10PP. ISBN 0-86619-196-8

OVERSHOT WATERWHEEL: DESÍGNIO E MANUAL DE CONSTRUÇĂO Esta roda de
água barata provę poder para bombear água, moa granule, e óleos de imprensa ou
cana-de-açúcar. Dá detalhes de construçăo e consideraçőes de desígnio. Ilustrada.
$8.25 INGLĘS 74PP. ISBN 0-86619-067-8

MICHELL PEQUENO (BANKI) TURBINA: UM MANUAL DE CONSTRUÇĂO Uma
turbina de água barata para a que pode prover eletricidade de AC/DC sua casa.
Complete instruçőes passo por passo por fazer partes e assembléia. Ilustrada.
$9.50 INGLĘS 58PP. ISBN 0-86619-0244-1

Também veja: Hydropower compreensivo; Micro-Hydro Compreensivo - Geraçăo
elétrica; Entendendo Míni-hidroelétrico Geraçăo.
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ENERGIA--VENTO 

MOINHO DE VENTO BARATO PARA NAÇŐES EM DESENVOLVIMENTO Hartmut
Bossel Construçăo completa detalha por construir um moinho de vento barato
com materiais facilmente obtidos e trabalho de non-precisăo ou machining. Multi-
vaned fă-tipo moinho de vento empena automaticamente em ventos altos prevenir
dano. $7.25 INGLĘS 45PP. 0-86619-035-X DE ISBN

SAVONIUS ROTOR CONSTRUÇĂO: DUAS MÁQUINAS DE VENTO DE VERTICAL-
EIXO DE TAMBORES DE ÓLEO JOZEF UM. Kozlowski Rotor de dois-fase por
bombear água ou rotor de tręs-fase para baterias de auto carregando.
Completamente ilustrada. $5.25 INGLĘS 54PP. ISBN 0-86619-062-7; FRANCĘS
11PP. ISBN 0-86619-063-5

COMIDA PROCESSANDO, SAÚDE & NUTRIÇĂO

EXTRATOR DE MEL CENTRÍFUGO Fácil construir, simples operar dispositivo para
extrair mel do pente. (Um boletim técnico). $5.25 INGLĘS 9PP. ISBN 0-86619-114-3

COMPOSTING PRIVY HARLAN H. D. Attfield Instruçőes completas por cavar cova e
construir o abrigo. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 13PP. ISBN 0-86619-087-2;
FRANCĘS 12PP. ISBN 0-86619-186-0; ESPANHOL 11PP. ISBN 0-86619-187-9

AJARDINANDO PARA NUTRIÇĂO MELHOR Arnold Pacey Presentes a tecnologia
básica de horticultura e legume crescendo, principalmente como aplica para
jardins de família. Enfatiza nutriçăo. Descreve trabalho de extensăo agrícola como
relaciona ajardinando e produçăo de comida que envolve as mulheres
principalmente. (ITP) 66PP. $12.50

MOINHO DE GRĂO PARA USO DE CASA Walter B. Booher Fácil construir o
amolador de madeira para milho, trigo, e outros grăos. (Um boletim técnico) $5.25
INGLĘS 9PP. ISBN 0-86619-098-8; FRANCĘS 11PP. ISBN 0-86619-189-5

LAVADORAS DE ROUPAS MĂO-OPERADAS Instruçőes por fazer dois simples
vestem lavadoras de um coberto banheira de metal ou madeira. (Um boletim
técnico) $5.25 INGLĘS 9PP. ISBN 0-86619-287-5; FRANCĘS 8PP. ISBN 0-86619-
141-0

MOINHO DE FARINHA DE CASA Walter B. Booher Este moinho é feito quase
completamente de madeira. Dada poder a por um 1/4-hp motor elétrico, por poder
de vento, ou ŕ măo (UM boletim técnico) $5.25 INGLĘS 14PP. ISBN 0-86619-112-7;
FRANCĘS 18PP. ISBN 0-86619-192-5; ESPANHOL 18PP. ISBN 0-86619-157-7

LATRINA DE AGUACEIRO-RUBOR Passo por passo guia de fotografia para siting e
construindo um aguaceiro-rubor latrina. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 25PP.
ISBN 0-86619-144-5

MOENDA DE MILHO EM PEQUENA ESCALA Descreve técnicas de moenda várias
para produçăo de todo refeiçăo, refeiçăo trancada, e super-peneirou refeiçăo.
Coberturas todo o processo fases. (ILO) 143PP. $16.50

EXTRAÇĂO DE ÓLEO EM PEQUENA ESCALA DE GROUNDNUTS E COPRA
Descreve tecnologias para extraçăo de óleo, mais os tręs principal fases de
processar. (ILO) 111PP. $15.75
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PROCESSO EM PEQUENA ESCALA DE PEIXE Processo de coberturas de peixe
secando, salgando, fumando, fervendo, e fermentando. (ILO) 118PP. $15.75

ONDE NĂO HÁ NENHUM DOUTOR David Werner Este guia ajuda para os leitores
a fazer para eles e reconhece que problemas precisam de atençăo mais
especialista. Angras tudo de casa remédios para medicinas modernas, controle de
natalidade para parto. Enfatiza limpeza, dieta, e vacinaçőes. (Hesperian Fundaçăo)
$16.50

INGLĘS, ESPANHOL 400PP. RECURSOS GERAIS

TECNOLOGIA APROPRIADA SOURCEBOOK: UM GUIA PARA LIVROS PRÁTICOS
PARA ALDEIA E COMUNIDADE PEQUENA Ken Darrow & Mike Saxenian Isto
revisou e aumentou ediçăo do Sourcebook revisa 1,120 dos livros de tecnologia
apropriados mais úteis de ao redor do mundo. Preço completo e informaçăo sobre
encomenda é provida para cada livro revisou. Durante quase duas décadas, tem o
Sourcebook a referęncia standard para pessoas que trabalham em aldeia
tecnologia e desenvolvimento de comunidade. 1993 ediçăo. Livro de capa mole.
$26.50 INGLĘS 800PP. ISBN 0-917704-17-7

O A LEITOR Uma coleçăo de mais de 300 extratos que explicam a história e
desenvolvimento de tecnologia apropriada, e as aplicaçőes de contextos. Um
inestimável A referęncia para o estudante como também + leitor geral. Ilustrada.
(ITP) 340PP. $24.50

NECESSIDADES RURAIS AVALIANDO Jeffrey Ashe Modele por inspecionar
necessidades locais. Ęnfase é em popular participaçăo. $10.75 INGLĘS 129PP.
ISBN 0-86619-075-9

PROJETOS PEQUENOS AJUDANDO DA DISTÂNCIA Thomas Kuby PORTĂO, uma
organizaçăo em existęncia desde 1986, ajuda pequeno - projete iniciativas ao redor
do mundo com o grassroots deles/delas trabalhe - - năo por fundos grandes ou um
programa de apoio longo-corrente, mas simplesmente por uma quantia
relativamente pequena de dinheiro para um claramente - propósito definido. A
experięncia de portăo é que " ajudando pequeno podem ser feitos projetos da
distância " efetivamente e com bem resultados. Claro que, ajuda financeira definida
é nenhum substituiçăo para programas de apoio locais, mas pode complementar
eles em possa modos. Fundos de pequeno-projeto podem dar alguns do ajuda que
centenas e milhares de iniciativas pequenas ao redor da necessidade mundial para
o trabalho deles/delas--contanto suficiente é prestada atençăo a controlar e
assuntos de administraçăo. Operando + fundo durante vários anos, PORTĂO teve
ampla oportunidade para aprenda de prática e de seus sócios. Esta publicaçăo
resume a experięncia ganhou para datar. O folheto apresenta + conceito, os
passos, e os métodos monitorando de um pequeno - fundo de projeto. Um anexo
contém formas e cartas, mais um DOS - disco com um sistema monitorando
completamente operável. (PORTĂO) Livro de capa mole. $45.00 INGLĘS 137PP.
ISBN 3-528-02073-3

PROCEDIMENTOS DA CONFERĘNCIA DE GESTĂO DE REDES INTERNACIONAL,
SAN, FRANCISCO, CALIFÓRNIA, RESPEITÁVEL 17-20, 1993, B. Leiner, Editor,
Publicada pela Sociedade de Internet estes procedimentos refletem o trabalhe de
centenas de indivíduos ao redor do mundo. Tópicos cobriram inclua um)
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tecnologia de rede: avanços na tecnologia de rede funde, b) engenharia de rede:
construindo a infra-estrutura global, c) tecnologia de aplicaçăo: tecnologias
habilitando para distribuiu aplicaçőes, d) aplicaçőes de usuário: apoio para
internacional comunidades de interesse, e) assuntos de políticas: governaçăo,
administre - ment, e financiando de redes internacionais, e f ) regional assuntos:
transmitindo em rede ao redor do globo. (Sociedade de Internet) 717pp. $20.00
para uma oferta especial nesta publicaçăo, veja página 17 de este catálogo.

MANUAL DE TECNOLOGIA DE ALDEIA VITA celebrou o 25ş aniversário deste
manual clássico com um ediçăo revisada nova. Seu o mesmo amigo confiado que
ajudou trabalhadores de desenvolvimento e fazer-isto-yourselfers durante um
quarto de um século, mas VITA Volunteer os especialistas técnicos revisaram todo
formule para assegurar precisăo técnica em dia. E para sua multa tratamento de
recursos de água, armazenamento de comida, construçăo, etc., nós somamos
seçăo todo nova em jardinagem de rendimento alta, malária, controle, energia de
vento, e estabilizou terra. Completamente revisada e atualizou referęncias.
Completamente ilustrada. Versăo inglesa $19.95, outros $14.95, INGLĘS 425PP.
ISBN 0-86619-275-1; 345 PP ESPANHOL. ISBN 0-86619-004-X; FRANCĘS 427PP.
ISBN 0-86619-003-1

FOGŐES, FORNOS & FORNOS

FOGŐES DE BIOMASSA: DESÍGNIO CRIANDO, DESENVOLVIMENTO, E
DISSEMINAÇĂO Samuel F. Baldwin Compilaçăo escolar de pesquisa na exigęncia
de desígnio para desempenho ótimo de biomassa abasteceu cookstoves, inclusive
um avaliaçăo dos problemas de desmatamento para o que deu origem o procure
um fogăo melhorado. Coberturas projetam e testando princípios, construçăo de
fogăo, e disseminaçăo, com técnico appendices, notas, referęncias, e inscriçăo de
instituiçőes envolvida em pesquisa de fogăo e projetos. $35.75 INGLĘS 287PP.
ISBN 0-86619-274-3

CARVĂO COMPARANDO E COOKSTOVES MADEIRA-ARDENTE NO CARIBE
Jeffrey L. Wartluft O estudo de um ano de ambos indígena e melhorou desígnios de
fogăo dentro resumida neste volume preparado para o Monteserrat Fuel -
wood/Charcoal/Cookstove Projetam. $8.75 INGLĘS 35PP. 0-86619-181-X DE ISBN

FOGĂO DE SERRAGEM DE TAMBOR DOBRO Jeffrey L. Wartluft Fogăo de calor
serragem-ardente construiu de tambores de óleo vazios. (Um boletim técnico)
$5.25 INGLĘS 4PP. ISBN 0-86619-109-7; FRANCĘS 3PP. ISBN 0-86619-188-7;
ESPANHOL 5PP. ISBN 0-86619-156-9

MADEIRA MELHORADA FOGŐES: USUÁRIOS PRECISAM E EXPECTATIVAS EM
VOLTA SUPERIOR (KI-ZERBO REPORT) Jacqueline Ki-Zerbo Presentes os resultados
de um estudo em Volta Superior (agora Burkina Faso) identificar comidas
consumidas e métodos de preparaçăo, equipamento, e combustível usou, a
incidęncia de fumaça e seus efeitos em saúde, e mais. $10.00 INGLĘS 75PP. 0-
86619-147-X DE ISBN; FRANCĘS 85PP. ISBN 0-86619-148-8

LABORATÓRIO TESTA DE BARRO INCENDIADO E UM-PANELA FOGŐES DE
CHIMNEYLESS Sam Baldwin Um relatório de testes feito para prover direçăo em
desenvolvimento de ótimos desígnios de fogăo. Discute vantagens de fogőes disto
tipo. $8.75 INGLĘS 37PP. ISBN 0-86619-237-9
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TESTANDO A EFICIĘNCIA DE COOKSTOVES MADEIRA-ARDENTE Padrőes
testando para cookstoves madeira-ardente, incluindo laboratório controlou arte
culinária e cozinha ou prova de campo procedimentos. Estabelecida por um painel
internacional de peritos concordada por VITA. Ilustrada. $9.75 INGLĘS 76PP. ISBN
0-86619-229-8; FRANCĘS 76PP. ISBN 0-86619-235-2; ESPANHOL 90PP. ISBN 0-
86619-236-0

DESPERDÍCIO ÓLEO-INCENDIOU FORNO Xerife de Ali & Bashir Lalji Um modo sem
igual para misturar e queimar óleo e molha para abastecer uma cerâmica forno.
(Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 11PP. ISBN 0-86619-160-7

DESPERDÍCIO ÓLEO-INCENDIOU FORNO Feita de 55 - e 42-galăo tambores de
aço. Algum welding/metal trabalham precisada. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS
20PP. 0-86619-164-X DE ISBN

FORNO MADEIRA-ARDENTE Re. Bertrand Saubolle Forno Wood-ardente de tijolo
com folha porta férrea. (Um técnico boletim) $5.25 INGLĘS 5pp. ISBN 0-86619-
091-0; 4PP ISBN 0-86619-149-6 FRANCĘS; ESPANHOL 5PP. ISBN 0-86619-155-0

PROVISĂO DE ÁGUA, RECURSOS NATURAIS &
CONSERVAÇĂO

ENVIRONMENTALLY SOUND PROJETOS AGRÍCOLAS EM PEQUENA ESCALA:
DIRETRIZES POR PLANEJAR Esta valiosa ajuda pedagógica apresenta conceito
ambiental como ferramentas por planejar projetos agrícolas. Permite as pessoas a
fazer análises de custo benefício săs de programas projetados. Completamente
ilustrada. 1990 Ediçăo inglesa revisada. (VITA-CODEL) $12.95 INGLĘS 162PP. ISBN
0-86619-283-2; FRANCĘS 126PP. ISBN 0-86619-170-4; ESPANHOL 133PP. ISBN 0-
86619-172-0

ENVIRONMENTALLY SOUND PROJETOS DE ENERGIA EM PEQUENA ESCALA:
DIRETRIZES PARA PLANEJANDO Elizabeth Ann Bassan Discute perguntas
ambientais básicas envolvidas dentro em pequena escala desenvolvimento de
energia. Valioso ensino e ajuda de extensăo. (VITA - CODEL) $12.95 INGLĘS 150PP.
ISBN 0-86619-171-2

ENVIRONMENTALLY SOUND PROJETOS DE SILVICULTURA EM PEQUENA
ESCALA: DIRETRIZES POR PLANEJAR Peter Ffolliott & John L. Thames Presentes
uma introduçăo para o planejamento de silvicultura em pequena escala projetos,
particularmente como eles podem ser integrados com usos de terra agrícolas e
outros. (VITA-CODEL) $12.95 INGLĘS 109PP. ISBN 0-86619-173-9; FRANCĘS
113PP. ISBN 0-86619-263-8; ESPANHOL 112PP. 0-86619-262-X DE ISBN

ENVIRONMENTALLY SOUND PROJETOS DE GADO EM PEQUENA ESCALA:
DIRETRIZES POR PLANEJAR Linda Jacobs Administraçăo de gado de detalhes que
planeja minimizar dano para o ambiente ou aumenta recursos disponíveis.
(CODEL/Heifer/VITA/Win-pedra) $12.95 INGLĘS 149PP. 0-86619-245-X DE ISBN;
FRANCĘS 116PP. ISBN 0-86619-319-7; ESPANHOL 112PP. 0-86619-245-X DE
ISBN

ENVIRONMENTALLY SOUND PROJETOS DE ÁGUA EM PEQUENA ESCALA:
DIRETRIZES PARA PLANEJANDO Guss Tillman Para pessoas envolvidas em
desenvolvimento de água em pequena escala. Um útil livro de leitura para
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indivíduos com limitado experimente neste campo. (VITA/CODEL) $12.95 INGLĘS
141PP. ISBN 0-86619-174-7; ESPANHOL 144PP. ISBN 0-86619-175-5

CONTROLE DE REGO E RECUPERAÇĂO Robert D. Flannery Como parar formaçăo
de rego, e reforma terra corroida. (Um boletim técnico) $5.25 INGLĘS 26PP. ISBN 0-
86619-143-7

POÇOS MĂO-CAVADOS E A CONSTRUÇĂO DELES/DELAS S.B. Watt & W.E. Wood
Para enfrentada com a tarefa de prover água provę com dinheiro limitado e
materiais. Instruçőes completas e ilustraçőes. (ITP) 253PP. $19.95

MANUAL PARA PROVISĂO DE ÁGUA RURAL Coberturas tais tópicos como
padrőes de água, hydrology, planejamento de água, e testando, bem catchments
primaveral, armazenamento de água e tratamento, e muito mais. Bibliografia e
desenhos de balança incluíram. (SKAT) 175pp. $45.00

REFLORESTAMENTO EM TERRAS ÁRIDAS Fred R. Weber, com Carol Stoney Texto
atualizado todo novo. Foco alargado inclui tudo de África árida e é como bem
aplicável a outras áreas secas. Mais um todo novo capítulo em agrosilvicultura,
dúzias de ilustraçőes novas, e um tudo seçăo de referęncia nova. Um imperativo
para qualquer um envolvida em silvicultura e administraçăo de recursos naturais.
$14.95 INGLĘS 335PP. ISBN 0-86619-264-6; FRANCĘS 340PP. ISBN 0-86619-285-
9

SEIS BOMBAS SIMPLES Editada por Margaret Crouch Presentes uma coleçăo de
opçőes para bombas simples, baratas isso é fácil de construir e manter com nd de
habilidades local materiais. Inclui instruçőes de edifício completas com detalhado
desenhos para uma Bomba de Diafragma, Spangler Pump, Bomba de Inércia,
Animal Dirigido Bomba de Cadeia, e Parafuso de Archimedes. $9.50 INGLĘS 94PP.
ISBN 0-86619-166-6

RECURSOS DE ÁGUA USANDO Tubewells de coberturas, poços cavados,
levantamento de água, bombas, água armazenando, e água purificando.
Construçăo fácil-de-usar completamente ilustrada detalhes. $8.25 INGLĘS 146PP.
ISBN 0-86619-058-9

CD-ROM ESPECIAL

Um modo excelente para depressa e eficazmente acesse todo o VITA - publicaçőes
produzidas. Mais de 160 das publicaçőes nisto catálogo é incluído em hypertext
formate em um Disco Compacto junto com TextWare recuperaçăo de informaçăo
macio-mercadoria para DOS, Windows ou Maçă Macintosh computador sistemas.
Hypertext une em cada publicaçăo permite o usuário a saltar depressa por um
documento para áreas de interesse ou para imagens e diagramas unidos a text. O
Software de TextWare também permite os usuários para procurar o texto cheio de
documentos para palavras chaves ou frases instantaneamente. Sistema exigęncias
(além de passeio de CD-ROM): DOS - DOS 3.3 ou depois, 512K CARNEIRO
Convencional, 2M Memória Estendida, 1.2M disco rígido, Espaço; o Windows -
Windows 3.1 ou depois, 2-8M CARNEIRO, 1.5M disco rígido, Espaço; o Macintosh
- Sistema 7.x, 4.5M CARNEIRO, 1M Espaço de disco rígido. $65.00 (disponível em
1995 de junho)

É
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SÉRIE DE TECNOLOGIA COMPREENSIVA

Documentos técnicos debaixo desta série săo planejados para uso como diretrizes
selecionando tecnologias satisfatório para específico situaçőes, năo prover
construçăo ou implementaçăo, detalhes. Documentos só estăo disponíveis em
inglęs a menos que caso contrário indicada. $9.95 cada ou qualquer 3 para
$25.00

AGRICULTURA & HUSBANDRY ANIMAL

TÉCNICAS DE AGROSILVICULTURA COMPREENSIVAS Fred Weber & a Carol Stoney
Descreve métodos de agrosilvicultura de árvore e integraçăo de arbusto para
proteja erosăo e melhore a fertilidade e produtividade de terra. (TP #57) 15PP. 0-
86619-276-X DE ISBN

AQUACULTURE COMPREENSIVO IRA J. Somerset Discute métodos vários de criar
peixe, molusco, e moluscos para comida e lucro. (TP #52) 24PP. ISBN 0-86619-269-
7

CEREAL COMPREENSIVO SEMEIA EU: TRIGO, AVEIAS, CEVADA & CENTEIO Roy
M. Stephen & Betsey Eisendrath Provę informaçăo sobre exigęncias culturais,
pestes, e usos de trigo, aveia, cevada, e centeio. (TP #50) 17PP. ISBN 0-86619-267-0

CEREAL COMPREENSIVO SEMEIA II: MILHO, SORGO, ARROZ & MILLET Roy M.
Stephen & Betsey Eisendrath Provę informaçăo sobre exigęncias culturais, pestes, e
usos de milho, sorgo, arroz, e millet. (TP #55) 19PP. ISBN 0-86619-272-7

CRESCIMENTO DE FRUTA CÍTRICA COMPREENSIVO Dr. Murray Gaskins Provę
informaçăo sobre as exigęncias para administraçăo efetiva de uma plantaçăo cítrica
pequena. (TP #16) 15PP. ISBN 0-86619-216-6

COMPOSTING COMPREENSIVO J. Walter Fitts & Jerry B. Fitts Esboços os
processos químicos e exigęncias ambientais para composting cultivam
desperdícios. (TP #7) 18PP. ISBN 0-86619-207-7

PRODUÇĂO DE CABRA DE LEITERIA COMPREENSIVA HARLAN H. D. Attfield
Descreve raças várias de cabras; alimento, nutricional, abriga, e exigęncias
espaciais; ordenhando práticas; e prevençăo e controle de doenças. (TP #75) 15PP.
ISBN 0-86619-318-9

PRODUÇĂO DE LEITERIA COMPREENSIVA EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
John W. Hibbs Descreve esforços levados para melhorar produçăo de leiteria
pratica dentro ordene para prover mais e leite de qualidade melhor. Procriaçăo de
endereços e seleçăo, administraçăo de rebanho, alimentaçăo e nutriçăo, e leite
dando e necessidades de equipamento. (TP #34) 17PP. ISBN 0-86619-242-5

HYDROPONICS COMPREENSIVO Mark Anderson, al de et, Explica os fundamentos
de hydroponics e o que vai em montar uma estufa de hydroponics, com ano
plantando longo e colhendo horário e calculou rendimento de renda. (TP #63)
24PP. ISBN 0-86619-282-4

FERTILIZANTES INORGÂNICOS E ORGÂNICOS ENTENDENDO KENTON K.
Brubaker Discute fatores por determinar fertilidade de terra básica e métodos de
aplicaçăo de fertilizantes inorgânicos e orgânicos. Também presentes sistemas
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alternativos para fertilizaçăo de colheita. (TP #33) 29PP. ISBN 0-86619-241-7

PESTES DE INSETO COMPREENSIVAS E O CONTROLE DELES/DELAS Harold R.
Wilson Descreve vários métodos de controle de inseto aplicado, com ęnfase em
perigos de prejudicar insetos benéficos. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

PESTES DE INSETO COMPREENSIVAS E O CONTROLE DELES/DELAS Harold R.
Wilson Descreve vários métodos de controle de inseto aplicado, com ęnfase em
perigos de prejudicar insetos benéficos. (TP #27) 13PP. ISBN 0-86619-230-1

ADMINISTRAÇĂO DE PESTE INTEGRADA ENTENDENDO David Pimental Examina
a natureza complexa de problemas de peste inclusive um avaliaçăo de substância
química e controles de non-substância química e avalia os objetivos de uma peste
integrada controlam programa. (TP #65) 13PP. ISBN 0-86619-304-9 SISTEMAS DE
IRRIGAÇĂO EM PEQUENA ESCALA ENTENDENDO John UM. Chapman Descreve
componentes vários de um sistema de irrigaçăo e geralmente técnicas de irrigaçăo
usadas. (TP #74) 8PP. ISBN 0-86619-317-0

COLHEITAS DE LEGUME COMPREENSIVAS Dr. Carl S. Hoveland Define e descreve
legume vários semeia e o cultivo deles/delas exigęncias. (TP #38) 15PP. ISBN 0-
86619-250-6

MÚLTIPLO SEMEANDO COMPREENSIVO Dr. Glen M. Wood Define e descreve
multi-semeando sistemas e a relaçăo deles/delas para produçăo de comida
aumentada de propriedades de terra de presente. (TP #26) 9pp. 0-86619-228-X DE
ISBN

CARNE DE AVÍCULA COMPREENSIVA E PRODUÇĂO DE OVO Dr. H. R. Pássaro
Equipamento de esboços e exigęncias de administraçăo de avícula elevando, e
seleçăo de pássaro de endereços e variaçőes de cuidado e alternativas. (TP #12)
19PP. ISBN 0-86619-212-3

ENTENDENDO A PRODUÇĂO DA ESPECIALIZAÇĂO TROPICAL/SUB-TROPICAL
COLHEITAS DE RAIZ Dr. Nail H. Ozerol Listas as colheitas de raiz importantes dos
trópicos e substituto-trópicos, as vantagens deles/delas e desvantagens, e usos
principais. (TP #17) 22pp. ISBN 0-86619-217-4

MANIPULAÇĂO DE SEMENTE COMPREENSIVA PARA GERMINAÇĂO Jerry Budy,
Raymond Evans & Dr. James Young Discute métodos de armazenamento e
controlando de semente para germinaçăo. (TP #42) 12PP. ISBN 0-86619-255-7

PRODUÇĂO DE OVELHA COMPREENSIVA CLAUSIA S. Ingham Descreve raças
várias de ovelha, recursos requereram, e balança de operaçăo. (TP #71) 13PP. ISBN
0-86619-314-6

TÉCNICAS DE CONSERVAÇĂO DE TERRA COMPREENSIVAS Fred Weber, Carol
Stoney & Dr. Edward Pytlik Discute técnicas de conservaçăo de terra várias que
podem contribua ŕ produtividade aumentada e sustentabilidade de uso de terra
controlando erosăo de terra de vento e água. Ilustrada. (TP #58) 15PP. ISBN 0-
86619-277-08

EROSĂO DE TERRA COMPREENSIVA E SEU CONTROLE Jim Chamberlain Explica
causas várias para erosăo geológica e técnicas para controle tais erosőes. Ilustrada.
(TP #72) 20PP. ISBN 0-86619-315-4
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PREPARAÇĂO DE TERRA COMPREENSIVA Paul J. Abrahams Apresenta o leitor ao
whys e onde-frentes de terra preparaçăo para tipos principais de gleba cultivado.
(TP #8) 15PP. ISBN 0-86619-208-5

PRODUÇĂO DE SUÍNO COMPREENSIVA VERNON M. Meyer & Douglas
Henderson Discute os fatores envolvidos elevando e mantendo suínos para
produçăo de carne. (TP #39) 22PP. ISBN 0-86619-251-4

CONSTRUINDO & CONSTRUÇĂO

ADOBE COMPREENSIVO Balla Sidibe Sugestiona uma aproximaçăo por melhorar
adobe tradicional como um material construindo, focalizando em seleçăo de terra e
o próprio métodos por controlar o conteúdo de umidade do material. (TP 24)
26pp. ISBN 0-86619-224-7

CONSTRUÇĂO DE FERROCEMENT COMPREENSIVA J. PÁG. HARTOG Discute as
vantagens e desvantagens de vários métodos de construçăo de ferrocement e
esboços que os passos de básicos envolveram no processo geral. (TP #64) 14PP.
ISBN 0-86619-284-0

FABRICAÇĂO DE TIJOLO EM PEQUENA ESCALA ENTENDENDO David W. Thomas
Descreve a tecnologia e os processos de fazer tijolos incendiados e dá o desígnio
de um forno. (TP #70) 17PP. 0-86619-312-X DE ISBN

CONSTRUÇĂO DE TERRA ESTABILIZADA ENTENDENDO Alfred Bush Uma
avaliaçăo do uso de terra como um material de edifício, com exemplos específicos
de alto - e aplicaçőes de baixo-tecnologia. (TP 2) 35pp. ISBN 0-86619-201-8;
FRANCĘS 34PP. ISBN 0-86619-202-6

NEGÓCIO, INDÚSTRIA & ARTES

RECONHECIMENTO DE BARRO COMPREENSIVO E PROCESSANDO Miska
Petersham Provę uma avaliaçăo de categorias de barro e métodos processando.
(TP #13) 18PP. ISBN 0-86619-213-1

EMPREENDIMENTO DE PRODUTOS DE BARRO EM PEQUENA ESCALA
ENTENDENDO Miska Petersham Provę informaçăo básica sobre aquisiçăo e
processando de um empreendimento de barro. Listas fatoram para considerar
escolhendo melhor the

tecnologia para seu propósito. (TP #14) 18PP. 0-86619-214-X DE ISBN

FABRICAÇĂO DE PAPEL EM PEQUENA ESCALA ENTENDENDO Jon Vogler & Peter
Sarjeant Dá uma história de papel que faz e descreve fabricaçăo de papel moderna
técnicas. Descreve fabricaçăo de papel vários processa e provę listas relativo a
equipamento, materiais, e provendo de pessoal. Também listas produtos
alternativos de papel usado. (TP #54) 20PP. ISBN 0-86619-271-9
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ENERGIA 

BATERIAS COMPREENSIVAS Lee Merriman Provę uma compreensăo básica de
baterias e rastros o deles/delas desenvolvimento dos cedo 1800s para o dia
presente. (TP #25) 18pp. ISBN 0-86619-225-5

PRODUÇĂO DE BIOGAS COMPREENSIVA Richard Mattocks Focos na produçăo
de biogas para combustível, com ilustrou descriçőes de alimento de grupo e
digesters de alimento contínuo. (TP #4) 24pp. ISBN 0-86619-204-2

BRIQUETTING COMPREENSIVO Mac Cosgrove-Davis Descreve o processo de
briquetting materiais combustíveis para combustível. Focos em tecnologias simples
que podem ser empregadas em um pequeno enterrar - medeie balança. (TP #31)
22PP. ISBN 0-86619-233-6

MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA COMPREENSIVOS CLYDE S.
Riachos Presentes uma revisăo crítica das características técnicas, estado de
desenvolvimento, e economias de armazenamento de energia vários sistemas de e
a compatibilidade deles/delas com plantas de poder pequenas. (TP #22) 17PP. ISBN
0-86619-222-0

ETHANOL COMBUSTÍVEL PRODUÇĂO COMPREENSIVA E USO Precipício Bradley
& Ken Runnion Descreve a produçăo e uso de ethanol (álcool etílico) como um
combustível líquido. (TP #3) 19PP. ISBN 0-86619-203-4

EVAPORATIVE ESFRIANDO COMPREENSIVO Eric Rusten Se familiariza o leitor com
fundamentos de evapore esfriando sistemas para a casa. (TP #35) 42PP. ISBN 0-
86619-246-8

HYDROPOWER COMPREENSIVO Walter Eshenaur Dá uma avaliaçăo larga do uso
de hydropower. (TP #5) 60PP. ISBN 0-86619-205-0

GERAÇĂO MICRO-HIDROELÉTRICA ENTENDENDO Christopher S. Tecedor, P.E. Se
familiariza o leitor com fundamentos de hydropower para sistemas produzindo
menos que 100 quilowatts de poder e uma comparaçăo com tecnologias
alternativas. (TP #18) 26PP. ISBN 0-86619-219-0

GERAÇĂO MÍNI-HIDROELÉTRICA ENTENDENDO Christopher S. Tecedor, P.E.
Componentes de listas e usuários para plantas que produzem 100-1,000
quilowatts de poder e as habilidades exigiram projetar, constroem, opere, e
mantenha tal uma planta. (TP #19) 29PP. ISBN 0-86619-218-2

ESFRIANDO PASSIVO ENTENDENDO Daniel Halacy Descreve casa que esfria
através de meios passivos, enquanto incluindo regulamento de fluxo de ar e sol
localizando. (TP #48) 21PP. ISBN 0-86619-265-4 PODER DE PEDAL
COMPREENSIVO David Gorden Wilson Presentes uma revisăo das características
técnicas, economias, e usos vários de poder de pedal. (TP #51) 13PP. ISBN 0-
86619-268-9

CELAS SOLARES ENTENDENDO Dennis Elwell & Richard Komp Discutiu como
celas solares trabalham, o que é precisada fazer um solar - sistema de cela, os
custos envolveram, e as muitos aplicaçőes de para + uso deles/delas. (TP #69)
16PP. ISBN 0-86619-308-1
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CONCENTRATORS SOLAR ENTENDENDO George M. Kaplan Presentes o conceito
e história, princípios operacionais, e necessidades servida por concentrators solar.
Dá para desígnio variaçőes de e custos de, como também alternativas para, a
tecnologia. (TP #30) 31PP. ISBN 0-86619-239-5

FOGŐES SOLARES ENTENDENDO E FORNOS Dr. Thomas Bowman Esboços a
construçăo, manutençăo, e usos de fogőes solares e fornos. (TP #36) 26PP. ISBN 0-
86619-247-6

ENERGIA SOLAR ENTENDENDO: UMA AVALIAÇĂO GERAL Keith Giarman Discute
obstáculos potenciais ŕ introduçăo de energia solar em relaçăo a sistemas solares
específicos. (TP #23) 26PP. ISBN 0-86619-223-9

SECADORES DE COMIDA SOLARES ENTENDENDO Roger G. GREGOIR, P.E.
Descreve secadores baratos por desidratar comidas e discute fatores ser
considerada determinando melhor o tipo de secador de

servida para uma aplicaçăo particular. (TP #15) 22PP. ISBN 0-86619-215-8

SILĘNCIOS SOLARES ENTENDENDO Horace McCracken & Joel Gordes Discute a
construçăo, manutençăo, e usos de solar silęncios. (TP #37) 45PP. ISBN 0-86619-
248-4

AQUECEDORES DE ÁGUA SOLARES ENTENDENDO Trinidad Martinez Esboços a
construçăo, manutençăo, e usos de água solar sistemas de aquecedor. (TP #49)
14PP. ISBN 0-86619-266-2

BOMBAS DE ÁGUA SOLARES ENTENDENDO C. J. Swet Provę perspicácia para
determinar se água bombear solar é um opçăo plausível para uma situaçăo
específica. Inclui um guia para mais adiante investigaçăo. (TP #20) 23PP. ISBN 0-
86619-220-4

MÁQUINA ESTERLINA ENTENDENDO William Beale Se familiariza o leitor com a
operaçăo das máquinas e gama f aplicaçăo. (TP #1) 23PP. 0-86619-200-X DE ISBN

ENERGIA DE VENTO COMPREENSIVA Dr. James F. Manwell & Dr. Duane E.
Cromack Se familiariza o leitor com características de vento e aplicaçőes de poder
de vento. Descreve desígnio de máquina de vento básico e discute equipamento,
materiais, e consideraçőes de habilidade necessário produzir um vento sistema
elétrico. (TP #11) 32PP. ISBN 0-86619-211-5

ENERGIA DE VENTO COMPREENSIVA POR ÁGUA BOMBEAR James F. Manwell
Explica os passos necessários envolvidos determinando se vento poder é
apropriado para uma situaçăo particular. (TP #62) 14PP. ISBN 0-86619-281-6

MADEIRA COMPREENSIVA DESPERDÍCIOS COMO COMBUSTÍVEIS Jon Vogler
Discute uma variedade de modos que produtos de madeira desperdício podem ser
convertida para abastecer. (TP #46) 22PP. ISBN 0-86619-260-3
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COMIDA QUE PROCESSA 

PRESERVAÇĂO DE PEIXE COMPREENSIVA E PROCESSANDO Richard T.
Carruthers Diretrizes de presentes por preservar peixe por meio de salgar,
fumando, e conservando. (TP #44) 10PP. ISBN 0-86619-258-1

PRESERVAÇĂO DE CASA-BALANÇA COMPREENSIVA DE FRUTAS E LEGUMES EU:
ENLATANDO E GELANDO Eric Rusten Discute os princípios de enlatar e gelar
frutas e legumes em casa, para uso de casa. Punho de uma série de dois-parte. (TP
59) 18pp. ISBN 0-86619-278-6

PRESERVAÇĂO DE CASA-BALANÇA COMPREENSIVA DE FRUTAS E LEGUMES II:
SECANDO E CURANDO Eric Rusten Discute os princípios de secar e curar
(fumando ou salgando) de frutas e legumes em casa, para uso de casa. Segundo de
uma série de dois-parte. (TP #60) 21PP. ISBN 0-86619-279-4

EXTRAÇĂO DE PRESSĂO COMPREENSIVA DE ÓLEOS VEGETAIS James Casten &
Dr. Harry E. Snyder Esboços que os procedimentos e equipamento exigiram extrair
óleo vegetal que usa imprensas. (TP #40) 15PP. ISBN 0-86619-252-2

EXTRAÇĂO SOLVENTE COMPREENSIVA DE ÓLEOS VEGETAIS Nathan Kessler
Esboços que os procedimentos e equipamento exigiram extrair óleo vegetal que
usa solventes. (TP #41) 12PP. ISBN 0-86619-253-0

PRODUTOS DE FEIJĂO-SOJA COMPREENSIVOS E PROCESSANDO Harry E.
Snyder Produçăo, composiçăo, processo, e produtos de feijăo-sojas. (TP #73) 13PP.
ISBN 0-86619-316-2

RECICLANDO

RECICLAGEM DESPERDÍCIO AGRÍCOLA ENTENDENDO Walter Eshenaur Discute
a teoria geral envolvida reciclando agrícola desperdícios e métodos populares. (TP
#9) 15PP. ISBN 0-86619-209-3

RECICLAGEM DE COPO COMPREENSIVA W. Richard Ott Esboços um esquema
para coleçăo, seleçăo, e processo de material de copo por reciclar. (TP #43) 14PP.
ISBN 0-86619-257-3

USOS DE NON-COMBUSTÍVEL COMPREENSIVOS DE MADEIRA DESPERDÍCIOS
Jon Vogler Discute métodos vários de desperdício de madeira de utilizaçăo por
construir materiais, limpeza, armazenamento, e outros usos. (TP #47) 22PP. ISBN 0-
86619-261-1

RECICLAGEM DE PAPEL COMPREENSIVA Jon Vogler & Peter Sarjeant Discute
componentes vários de reciclagem de papel em pequena escala operaçőes
inclusive as economias, equipamento, e procedimentos envolvida. (TP #53) 16PP.
ISBN 0-86619-270-0

RECICLAGEM DE SUCATA COMPREENSIVA Jon Vogler Presentes uma avaliaçăo
das fontes de pedaço, os mercados em + qual eles podem ser vendidos, e os
métodos, equipamento, e habilidades precisada por reciclar. (TP #10) 34PP. ISBN 0-
86619-210-7
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TRANSPORTE 

EDIFÍCIO DE ESTRADA BARATO ENTENDENDO David K. Blythe Planejamento de
esboços, equipamento, e exigęncias de manutençăo para estradas simples
construindo. (TP #45) 28PP. 0-86619-259-X DE ISBN

EDIFÍCIO DE PONTE EM PEQUENA ESCALA ENTENDENDO Robert J. Commins
Descreve tręs digitadas de livre-de pé pontes: irradie, arqueie, e bragueiro.
Presentes que os fatores precisaram considerar o tipo de ponte melhor servida
para um local particular. (TP #67) 14PP. ISBN 0-86619-306-5

PROVISĂO DE ÁGUA & SERVIÇO DE SAÚDE
PÚBLICA 

ENTENDENDO BARATO PERFURANDO BEM Stephen Greenwood Provę
informaçőes precisaram planejar o desígnio e local de um bem isso proverá caixa
forte que bebe água. (TP #61) 21PP. ISBN 0-86619-280-8

POTABLE ÁGUA ARMAZENAMENTO COMPREENSIVO Charles M. Ritter Discute
consideraçőes por volume de armazenamento a curto prazo de potable molham, e
descreve métodos de construçăo e materiais para uma variedade de tanques de
armazenamento. Também qualidade de água de endereços consideraçőes. (TP
#29) 19PP. ISBN 0-8619-238-7

SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA COMPREENSIVO AO NÍVEL DE COMUNIDADE
Bruce P. o Davis Discute a manutençăo e provisăo de provisăo de água segura,
líquido seguro e disposiçăo desperdício sólida, e provisăo de comida sanitária a +
nível de comunidade. (TP #56) 14PP. ISBN 0-86619-273-5

TRATAMENTO DE ESGOTO COMPREENSIVO E DISPOSIÇĂO Hank Stonerook
Presentes algumas das opçőes para esgoto relativamente em pequena escala
tratamento e controlando. (TP #6) 20PP. ISBN 0-86619-206-9

PROVISĂO DE ÁGUA COMPREENSIVA: CONSIDERAÇŐES GERAIS José Remmers
Provę informaçőes básicas e dados para consideraçăo dentro o caixa forte de
desenvolvimento, água de comunidade econômica, e prática, sistemas. (TP #28)
11PP. 0-86619-231-X DE ISBN

ÁGUA COMPREENSIVA PROVĘ E TRATAMENTO PARA INDIVÍDUO E PEQUENO
SISTEMAS DE COMUNIDADE Stephen UM. Hubbs Provę diretrizes em como
escolher uma fonte de água, e como para purifique e recobre água para assegurar
sua segurança para humano consumo. (TP #32) 18PP. ISBN 0-86619-240-9

POÇOS DE ÁGUA COMPREENSIVOS William Ashe Explica como cavar um bem
chapéu provę caixa forte que bebe água. Pretendida ajudar para as pessoas a
decidir bem que tipo de é vestida melhor para eles e se um măo-cavou bem ou
perfurou bem é dentro os meios deles/delas. (TP #68) 22PP. ISBN 0-86619-307-3
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MISTURADO 

CUIDADO MÉDICO PRIMÁRIO ENTENDENDO PARA UMA POPULAÇĂO RURAL
James E. HERRINGTON, JR., M.P.H. Resumo do sistema de cuidado médico Primário,
e o básico alternativa. (TP #21) 22PP. ISBN 0-86619-221-2

PRODUÇĂO DE PINTURA EM PEQUENA ESCALA ENTENDENDO Philip Heiberger
Descreve como começar ou ampliar uma pintura facilidade industrial em um país
de nonindustrial, inclusive habilidades, equipamento, pessoal, e comercializando
consideraçőes. (TP #66) 14PP. ISBN 0-86619-305-7

CICLO ALIMENTAR TECNOLOGIA FONTE LIVROS

Projetada para pessoas que năo tęm nenhum fundo técnico, esta série, informaçăo
de ofertas sobre modos existentes de melhorar a tecnologia de comida
processando e aumentando a qualidade e gama de comestíveis produziram.
Enquanto năo provendo instruçőes para atual processando, estes que săo
pretendidos livros de fonte aumentar conscięncia, da gama de opçőes
tecnológicas e fontes de perícias, indique a natureza complexa de projetar e
prosperamente implementando tecnologia projeta e programa de difusăo, e
proveja material para esse treinar nesta área. A série tem preparada pelo Naçőes
Unidas Desenvolvimento Fundo para Mulheres (UNIFEM) e Tecnologia de
Intermediário em reconhecimento de mulheres papéis especiais nestes processos.
Cada livro no custo de série $15.00 e só está disponível em inglęs.

PROCESSO DE ÓLEO Óleo vegetal é crítico ao bem-estar de muitos rural
comunidades como uma fonte de energia concentrada; e produçăo de + óleo,
junto com produtos secundários como sabăo e animal, alimente, pode prover uma
fonte importante de renda para mulheres rurais. Os métodos tradicionais de
extraçăo de óleo estăo lentos e árduos, porém, e este livro oferece orientaçăo
inestimável para o seleçăo de equipamento apropriado para pequenas empresas,
realçando os profissionais e trapaceiros de introduzir tecnologias novas por
estudos de caso e informaçőes técnicas sobre cada tipo de máquina. Livro de capa
mole. 1993 de setembro. 48pp. ISBN 1 85339 134 4

FRUTA E PROCESSO VEGETAL Fruta e processo vegetal é um assunto vasto e este
livro ofertas o nonspecialist uma perspicácia nas gamas de métodos e equipamento
disponível por preservar produtos, como também indicando os perigos para se
precaver de ao montar uma comida pequena - negócio processando.
Empreendimentos comunidade-baseados prósperos săo descrita em vários
estudos de caso, e há um extenso mais adiante lista de leitura para referęncia uma
vez um processo particular ou tecnologia foi selecionada. Livro de capa mole. 1993
de setembro. 72pp. ISBN 1 85339 135 2

PROCESSO DE PEIXE Peixe é freqüentemente a forma mais barata de proteína
animal, e pequeno - escale pescas fazem um papel importante em comunidades
rurais por provendo esta fonte vital de nutriçăo. Peixe é altamente perecível, e assim
deve ser processada para inibir deterioraçăo. Isto pode ser feita em uma balança
pequena fumando, enquanto secando, salgando, e fermentaçăo. Enquanto a
pesca é normalmente terminada por homens, mulheres, é responsável para
processar o peixe, um fato negligenciou freqüentemente pelos consultores e
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trabalhadores de campo quando melhorou tecnologia é introduzida. Este livro
descreve métodos tradicionais de peixe processando e examina técnicas
melhoradas por estudos de caso e exemplos de equipamento que em a maioria dos
casos pode ser construído localmente. Livro de capa mole. 1993 de setembro.
80pp. ISBN 1 85339 137 9

PROCESSO DE CEREAL Podem ser ditas cereal processando para incorporar tręs
fases: colhendo que inclui espancando e joeirando em preparaçăo para
armazenamento do grăo de cereal; processo primário que envolve tratamento
adicional do grăo como descascar e moendo; e processo secundário que inclui
processa tal como assando ou fermentando isso fazem o grăo satisfatório para
humano consumo. Este livro focaliza no processo de quatro cereais --milho (ou
milho), arroz (ou paddy), sorgo, e trigo que é comestíveis importantes ao redor do
mundo--olhando a tradicional e melhorou métodos e equipamento, especialmente
debulhador, moinhos, e hullers. Livro de capa mole. 1994 de fevereiro. 72pp. ISBN
1 85339 136 0

PROCESSO DE COLHEITA DE RAIZ Colheitas de raiz săo uma comida barata,
prontamente disponível e essencial dentro muitas comunidades pobres e entăo é
freqüentemente a parte principal de um refeiçăo, particularmente onde cereais săo
indisponíveis. Em a maioria países que as refeiçőes familiares normalmente săo
preparadas por mulheres, e processo local de colheitas de raiz é freqüentemente
uma parte importante de + trabalho de diário de mulheres. Este livro cobre os
métodos mais comuns de batata processando, mandioca, batata-doce, inhame e
comestível árido colheitas. É colocada ęnfase particular em mandioca que
freqüentemente exige para tratamento especial fazer isto ajustar para consumo
humano. Incluída é princípios de cięncia de comida básicos, tradicional e métodos
de processo em pequena escala melhorados, estudos de caso sobre tecnologias
melhoradas introduzindo, e fontes de mais adiante informaçăo. Livro de capa mole.
1993 de outubro. 76pp. ISBN 1 85339 138 7

SÉRIE DE PERFIL DE INDÚSTRIA

Os perfis seguintes provęem informaçăo básica para começar planos industriais
em naçőes em desenvolvimento. Eles provęem o general plante descriçăo, fatores
financeiros e técnicos para o deles/delas operaçăo, e fontes de perícias de
informaçăo. Dólar valores só é listada para maquinaria e equipamento vale, e é
principalmente baseado em equipamento nos Estados Unidos. O preço faz năo
inclua remessa vale ou impostos de importaçăo-exportaçăo que devem ser
considerada e grandemente variará de país a país. Năo săo incluídos outros custos
de investimento (como valor de terra, construindo aluguel, trabalhe, etc.) como
esses preços também varie.

É pretendida que a série é útil determinando se o indústrias ou descreveram
autorizaçăo investigaçăo adicional reger fora ou decidir investimento. A suposiçăo
subjacente do Perfis săo que o uso de fabricaçăo individual deles já tem um pouco
de conhecimento e experimenta em desenvolvimento industrial. O Antes de um
investimento fosse feito em uma planta, um estudo de viabilidade, deveria ser
administrada. Cada Perfil contém uma lista de perguntas para quais respostas
devem ser obtidas antes de proceder com implementaçăo de um projeto industrial.
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Todos os Perfis só estăo disponíveis em inglęs. Eles valeram $9.95 cada, 3 para
$25.00, ou o jogo inteiro de 19 Perfis pode ser comprado para $150.00.

ASSADA, PĂES FERMENTADOS Richard J. Bess Descreve uma padaria pequena
que opera com uma única troca e 100 toneladas produzindo de produtos assados
um ano. Também descreve um operaçăo de planta médio-de tamanho na mesma
base mas produzindo 250 toneladas de bens assados um ano. (IP #19) 6PP. ISBN 0-
86619-321-9

CALÇAS JEANS AZUIS Edward Hochberg Descreve uma planta que opera com um
troque e fazendo 15,000 dúzias de calças jeans azuis um ano e outro que produz
22,000 dúzias por ano. (IP #6) 8PP. 0-86619-293-X DE ISBN

TACO DE DIMENSĂO Nicolas Engalichev Descreve um moinho médio-de tamanho
que opera com uma troca que produz 4,500 metros cúbicos de taco de dimensăo
por ano. Alguns também é provida duas vezes informaçăo para um moinho como
grande. (IP #16) 8pp. ISBN 0-86619-303-0

PEIXES LUBRIFICAM E REFEIÇĂO DE PEIXE S. Divakaran Descreve duas plantas. O
primeiro é uma 20-tonelada por planta de dia operando com uma troca de oito-
hora e produzindo 8,000 toneladas de pesque refeiçăo e 4,000 toneladas de óleo
de peixe um ano. O segundo é uns 40 - tonelada planta operando uma troca de
oito-hora e produzindo 8,000 toneladas de óleo de peixe e 16,000 toneladas de
refeiçăo por ano. (IP #8) 8PP. ISBN 0-86619-295-6

RECIPIENTES DE COPO (PROCESSO DE GRUPO) William B. Hillig Descreve
produçăo de grupo pequena planta com uma măo-de-obra de 10 para 50 pessoas
que produzem 500 a 25,000 recipientes por dia. (IP 18) 8pp. ISBN 0-86619-320-0

GLICOSE DE GOMA DE MANDIOCA Peter K. Carrell Descreve uma planta que
pode operar 250 dias por ano em uns tręs - troque base contínua e produza 2,500
toneladas de xarope de glicose. (IP #17) 8PP. ISBN 0-86619-311-1

GÁS DE PETRÓLEO LÍQUIDO JON EU. Voltz Descreve duas plantas, enquanto
operando com tręs peneira durante 52 semanas por ano. O menor tem uma
capacidade industrial anual de 2,200,000 barris; a planta maior tem uma
capacidade anual de 4,400,000 barris. (IP #10) 8PP. ISBN 0-86619-297-2

AS CAMISAS DE VESTIDO DE HOMENS Edward Hochberg Descreve uma planta
pequena que opera com um troque e 15,000 dúzia fabricando as camisas de
vestido de homens um ano. Isto também descreve uma corrida de planta maior uma
única troca e fabricando 22,000 dúzia camisas um ano. (IP #3) 8PP. ISBN 0-86619-
290-5

A LAVAGEM DE HOMENS E CALÇAS DE USO Edward Hochberg Descreve uma
planta que opera com um troque e produzindo 15,000 dúzias emparelham de
calças um ano, e outro que produz 22,000 dúzias por ano. (IP #4) 8PP. ISBN 0-
86619-291-3

A LAVAGEM DE HOMENS E CAMISAS DE USO Edward Hochberg Descreve uma
planta que opera com um troque e fabricando 15,000 dúzia a lavagem de homens
e camisas de uso um ano, e outro que fabrica 22,000 dúzia camisas um ano. (IP #5)
7PP. ISBN 0-86619-292-1
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AS CAMISAS DE TRABALHO DE HOMENS Edward Hochberg Descreve uma planta
que opera com um troque e fabricando 15,000 dúzia as camisas de homens um
ano. Também descreve um maior corrida de planta uma única troca e produzindo
22,000 dúzia camisas um ano. (IP #2) 8PP. ISBN 0-86619-289-1

PINTURA FABRICANDO Philip Heiberger Descreve uma planta pequena que servirá
necessidades locais, principalmente em + setor comércio-de vendas. Sua produçăo
pode exceder 4,000 litros por semana. (IP #14) 10PP. ISBN 0-86619-301-4

FOGĂO METÁLICO PORTÁTIL Andre Charette Descreve uma facilidade que
acomoda dois trabalhadores, uma mesa de trabalho, e armazenamento de
materiais e produtos. O martelo e cinzel método permite produçăo de cinco fogőes
diariamente. Os estampagem-ajuda permita produçăo diariamente de até 25
unidades. (IP #12) 9PP. ISBN 0-86619-299-9

CIMENTO DE PORTLAND Dave F. Smith & o Alfred Bush Descreve uma planta
pequena que produz 35,000 toneladas métricas de cimento um ano. (IP #13) 10PP.
ISBN 0-86619-300-6

ÁSPERO-SAWN TRONCOS Nicolas Engalichev Descreve plantas (serrarias)
operaçăo com um rápido isso pode produza 10,000 e 30,000 metros cúbicos de
produto por ano. (IP 15) 8pp. ISBN 0-86619-302-2

PLANTA DE CERÂMICA PEQUENA Vencedor R. Palmeri Descreve uma planta
pequena que opera com um troque e produzindo 16,000 pedaços um ano.
Também descreve uma planta médio-de tamanho com um única troca que produz
aproximadamente 80,000 unidades por ano. (IP #11) 8PP. ISBN 0-86619-298-0

GOMA, ÓLEO, E ALIMENTO DE GRĂO DE SORGO Peter K. Carrell Descreve uma
planta pequena que opera com tręs trocas em uns sete - horário de trabalho de dia
e processando aproximadamente 200 toneladas em sorgo um dia. Duas trocas
estăo abaixo por semana para manutençăo. Facilidade pode ser considerada uma
indústria pesada por causa da emissăo do caldeira e secadores e o barulho de sua
maquinaria de velocidade alta. (IP #9) 8PP. ISBN 0-86619-296-4

UNFERMENTED UVA SUCO George Rubin Descreve uma planta que opera com
um troque e produzindo 125,000 galőes de suco de uva um ano, e outro que
produz 260,000 galőes por ano. (IP #7) 8PP. ISBN 0-86619-294-8

OS VESTIDOS DE TECIDO FINO DE MULHERES Edward Hochberg Descreve uma
planta que opera com um troque e fabricando + vestido de 72,000 mulheres um
ano (1,440/week,288/day). Isto também descreve uma corrida de planta maior uma
única troca que produz 104,000 vestidos um ano. (IP #1) 8PP. ISBN 0-86619-288-3

RECURSOS DE INTERNET

INTERNET RECURSO GUIA PARA INTERAÇĂO MEMBERS/THE GLOBAL ALIANÇA
Esta publicaçăo (aproximadamente 60 páginas) discute desenvolvimento - recursos
relacionados disponível na Internet e meios para acessando esta informaçăo de
interesse especial a NGOs. Muitos săo providos exemplos. Além disso, descreve a
Internet comum ferramentas como TELNET, FTP, WAIS, GOPHER e MUNDO TEIA
LARGA. Meios inovadores por conectar com sócios sulistas remotos, pelo
apartamento de VITACOMM de tecnologias, também está coberto. Um glossário é
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incluído. Um 3.5 " disquete de HD é fixo com recursos de informaçăo adicionais
carregaram da Internet (em DOS, ascii formatam). O Guia é produzido juntamente
através de Interaçăo e VITA. $12.00

GESTĂO DE REDES TREINAMENTO VÍDEO FITAS
ELETRÔNICAS

Estas fitas foram editadas do Seminário de país em desenvolvimento a INET ' 93 no
Săo Francisco, patrocinou pela Sociedade de Internet e com apoio da Fundaçăo de
Cięncia Nacional. Cada fita contém até duas horas de material e é oferecida em
VHS/NTSC formato. (Contato VITA para informaçăo sobre outros formatos como
bem como porque descontos de compra de tamanho.) Todas as fitas estăo em
inglęs e contenha aproximadamente dois correr-tempo de horas cada depois
extenso editando. Em alguns casos, acompanha documentaçăo escrita o fitas.
Enquanto qualidade auditiva e contente geralmente é muito boa, os compradores
deveriam estar atentos que năo foram planejados seminários originalmente para
sessőes de videotaping.

RASTO TÉCNICO BÁSICO Estas fitas (cinco em tudo) proveja treinamento projetado
para rede os técnicos e pessoal técnico em conceitos fundamentais. Isto focos em
estabelecer uma presença de rede regional básica. Isto presença inicial poderia ser
atualizada entăo a Internet cheia connectivity. Part 1--Modem; Parte 1a--Modem
(continuou); Separe 2--UUCP e WAFFLE; Parte 2a--UUCP e WAFFLE (continuou);
Parte 3--Aspectos Non-técnicos de Rede de Provisăo Serviços.

INTERNET SERVIÇOS RASTO Este segmento (treze fitas) provę informaçăo em
como para proveja connectivity ŕ Internet para acesso para especialistas, transmita
em rede recursos, e bancos de dados. Usuários destas fitas văo inclua os
bibliotecários, profissionais de desenvolvimento, e informaçăo especialistas que
trabalham em governo, ensino superior, e non - organizaçőes governamentais
(NGOs). Separe 1--História e Composiçăo da Internet; Parte 2--o Representante
Telemonitoring " Services (GNET); Parte 3--Introduçăo para Gopher, TEIA Mundial,
USENETNEWS, WAIS, MOSAICO, FTP, TELNET,,; Separe 4--Se dirigindo e Portais;
Parte 5--Outros Serviços: DEDO, USENET, WHITEPAGES, ENQUANTO ACHANDO
ENDEREÇOS DE BITNET, DISTRIBUIU DIRETÓRIO CONSERTA; Parte 6--E-mail e
Serviços E-mail-baseados: Pseudônimos, Mantendo listas de clientes (LISTSERVE)
Nome de Domínio Sistema, Newsgroups; Parte 7--os LEITORES de NOTÍCIAS; Parte
8-- GOPHER/VERONICA E WAIS (DETALHADO); Parte 9--TEIA MUNDIAL (EM -
PROFUNDIDADE); Parte 10--ARCHIE/FTP (DETALHADO); Parte 11--Informaçăo
Entrega Por Bibliotecas, Automatizando Circulaçăo, Bibliográfico, Sistemas; Parte
12--Software de Conferencing: VAXNOTE, COSY, CONVENÇĂO POLÍTICA, LOTO
NOTA; Parte 13--Tópicos Misturados: HYTELNET, OCLC, MELVYL

RASTO TÉCNICO AVANÇADO Quinze fitas discutem uma variedade de tópicos de
gestăo de redes avançados baseado no " protocolo de Internet, " TCP/IP. Estas fitas
provęem informaçăo em como instalar e operar baixo custo ligaçőes de Internet e
tópicos em filosofia e administraçăo como também o anfitriăo, escavador, e
operaçăo de ligaçăo física. Separe 1--Introduçăo para TCP/IP; Parte 2--Como
Adquirir Endereços de Rede: O " Internic "; Separe 3--KA9Q e Outros Escavadores;
Parte 4--Subnetworking/Mapping IP Addresses para Endereços Físicos, Anfitriăo
Masters, Nameservers, (NSLOOKUP); Parte 5--Sistema de Nome de Domínio; Parte
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6--Correio Transporte: SMTP, MIMIQUE; Parte 7--Dial-para cima IP: PPP, DESLIZE,
ESTOURO, SPOP, NUPOP; Parte 8--NOCOL, SENDMAIL, SMAIL; Parte 9--
Ferramentas depurando: ESCAVAÇĂO, Rastro, Rota, Whois, Ping; Parte 10--
Conecte os Motoristas, Motoristas de Pacote; Parte 11a--Derrotando Interfaces,
Mesas, Protocolos de Portal de Borda; Parte 11b--Derrotando Interfaces, Mesas,
Protocolos de Portal de Borda (continuou); Parte 12 --Protocolo de Transferęncia
de Notícias líquido; Parte 13--Escavador de Cisco Configuraçăo Detalha; Parte 14--
Exemplos de Desígnio de Rede (Os estudantes)

Fitas estăo disponíveis para $20.00 cada em formato de NTSC. Especial taxas:
Complete Rasto $90.00 Técnico Básico; a Internet Completa Serviços Localizam
Rasto $245.00 Completo; Complete Avançado Rasto $275.00 técnico. Some $4.00
por fita para conversăo para SECAM ou formatos de CAMARADA.

VALOR ESPECIAL: Para esses que compram $50-100 valor das fitas, VITA proverá
um 50% desconto ($10.00) nos Procedimentos de a Conferęncia de Gestăo de
redes Internacional, Săo Francisco, agosto de CA, 17-20, 1993 (veja página 6 deste
catálogo). Os Procedimentos serăo contanto grátis para compras de fita de mais de
$100. Se vocę deseje tirar proveito de qualquer valor especial, por favor esteja
seguro para note isto em seu impresso para encomendas.

Preços podem mudar sem notificaçăo.

COMO ORDENAR

Publicaçőes podem ser ordene pelo correio diretamente de VITA ou por um
distribuidor (veja seçăo seguinte). Especifique títulos, idioma, e preços de
documentos desejaram.

Tudo reservam no E.U.A. é transportada por UPS. Por favor inclua $3.00 para o
primeiro título e $1.00 para cada título adicional.

Clientes ultramarinos: some $3.00 por título para correio de superfície, ou $5.00
por título para correio aéreo.

Residentes de Virgínia deveriam somar 4.5% imposto de vendas.

Todos os preços estăo sujeito a mudança sem notificaçăo.

Pagamento tem que acompanhar todas as ordens. VITA aceita cheques pessoais,
retiradas, dinheiro internacional ordena, dinheiro postal ordena, e Cupons de
UNESCO pagável em dólares norte-americanos só. Nenhum BACALHAU ordena
aceitada. Por favor năo envie dinheiro pelo correio.

Tenha certeza aquela informaçăo de remessa cheia--nome e se dirige, código
postal incluindo e país--é provida.

Correio ordem completa e pagamento ou investigaçőes de publicaçőes para:

VITA Publicaçőes Serviços P.O. Box 605 Herendon, Virgínia 22070 E.U.A.

(703) 435-3248

Para informaçăo geral e serviço técnico:

VITA Sede 1600 Bulevar de Wilson, #500, Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
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(703) 276-1800

DISTRIBUIDORES FORA DE E.U.A. 

AUSTRÁLIA Materiais de Suficięncia de ego Faça compras 3, Clyde & Adiante Ruas
KEMPSEY, N.S.W. 2440

COLÔMBIA Infoenlace Ltda. Carrera 6 Năo. 51-21 Apartado 34270 Santa de de Fe,
Bogotá D.C.,

MÉXICO Universidad del de Mexicana Noreste Quinta Zona Năo. 409 Col. Caracol
Apartado Postal 2191-J MONTERREY, N.L.

ZELÂNDIA NOVA Amigos da Terra P.O. Box 39065 Oeste de Auckland

FILIPINAS Technobank TRC Construindo, Gil J. Avenida de Puyet Makati, Metro
Manila

TAILÂNDIA Reserve Promoçăo e Serviço 59/6 Soi Lang Suan Estrada de Ploenchit,
Pathumwan, Bangkok 10500

REINO UNIDO Publicaçőes de Tecnologia de intermediário 103/105 Fila de
Southampton Londres WC1B 4HH - ou - A Pedreira que Comercia Companhia, Inc.,
Llwyngwern Quarry Machynlleth Powys, Gales,
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