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Zkušební přístup do ASME fondy

Předchozí měsíc březen byl nabitý akcemi, měsíc čtenářů nám i  vám dal jistě pořádně zabrat. 

Všechny dary pro nejspolehlivější čtenáře jsou rozdány, dluhy jsou odpuštěny, děti z  MŠ poklad 

našly a co si budeme povídat, nejúspěšnější byly opět tradiční snídaně v knihovně, na které se těšili 

nejen studenti, ale i věčně hladoví knihovníci. :D 

Tento měsíc pro vás máme další zkušební přístup, něco proti plagiátorům a knihu o zdravém jídle. 

Studujete strojní inženýrství a hledáte zdroj, který vám 

pomůže se profesně rozvíjet? Zdroj, který vám umožní 

prozkoumat řešení technických problémů? 

Báli jste se někdy, že vaši originální práci někdo překopíruje a vydá za svoji? Už nemusíte! Na TUL 

přibyl další nástroj pro odhalování plagiátorství – SIMILARITY CHECK.

Plagiátoři všech zemí, třeste se! fondy

ASME provádí jednu z  největších technických vydavatel-

ských prací na světě, nabízejí tisíce titulů včetně některých 

nejprestižnějších časopisů z  technických oborů, sborníků 

z  konferencí a knih ASME Press. Repozitář ASME Digital 

Collection je plný stávající a archivní literatury. Obsahuje 

např. ASME konference Press eBooks vybrané od roku 1984 

až do současnosti.

Similarity Check je on-line nástroj na odhalování 

vědecké plagiace. Cílem je aktivní boj proti 

neetickému chování, kdy vám někdo vykrade práci, 

a podpora originálního výzkumu. Vztahuje se na 

dokumenty v angličtině, kterým bylo přiděleno DOI.

Plnotextová databáze prochází více než 20 miliard 

webových stránek. Systém umožňuje i  vzájemné 

srovnání dvou obsahově podobných dokumentů, 

takže smůlu mají i potenciální plagiátoři.

Zkušební přístup je vyjednán od začátku dubna, tak ho 

neváhejte vyzkoušet. Samozřejmě je vše zdarma. Další 

výhody a např. podrobnou brožuru ke stažení najdete na: 

https://www.asme.org/about-asme/professional-

membership
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Meziknihovní výpůjční služba služby

Ortorexie kniha měsíce

Naše hodnocení: 75%

Potřebujete nebo chcete nutně nějakou knihu, 

práci nebo dokument, který není zrovna u nás 

v  knihovně? Nevadí, protože meziknihovní 

výpůjční služba, od knihovníků uslyšíte často  

jen MVS, vám ji zařídí.

Začíná jaro, spousta z nás si určitě řekne, že musí začít s dietou, detoxem nebo cvičením po zimě, 
protože jsme ty vánoční saláty pořád nějak neshodili. Tak pozor, diety jsou zrádné kamarádky!

MVS je knihovnická služba, která vám umožní 

půjčení knihy nebo jiného dokumentu z jiné 

knihovny, v  případě, že zrovna není u  nás. Je 

to taková pěkná spolupráce mezi knihovna-

mi po celém světě. Podstatou je, aby čtenář 

nebyl „ošizen" o  knihu, kterou by potřeboval 

nebo chtěl.

Renee McGregor v  knize představuje jednu 

z  dnešních nejčastějších poruch příjmu potravy, 

která zatím není tak známá, a tou je právě 

ortorexie - posedlost zdravou stravou. Myslíte, 

že to není možné?

V dnešní „dokonalé“ době, kde na nás z každé 

strany všichni křičí, jak skvěle vypadat, co udělat, 

abychom zhubli 5 kilo za měsíc, a co nejíst, 

abychom měli nejméně tuku, nás každého určitě 

někdy napadlo, že bychom měli jíst trochu jinak, 

nebo si dát osvědčenou dietu, která je přece 

neškodná. Zdravější stravování je sice fajn, 

nemusíme se přece topit v přepáleném oleji, ale 

jak autorka ukazuje, i zdravé stravování se nám 

může vymknout z rukou.

Stále platí zlaté pravidlo, že všeho s mírou, a to 

jak s avokádem, tak s pizzou.

V případě, kdy u nás nenajdete knihu, kterou byste chtěli, přejděte na naše webové stránky 

https://knihovna.tul.cz/sluzby/meziknihovni-vypujcni-sluzba a vyplňte zde připravený 

formulář, my už se o vše postaráme. Jakmile kniha dorazí, dáme vám vědět. :)
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