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Že už by to jaro konečně přišlo? Když už jsme totiž v březnu vytáhli lehčí kabátek, najednou zase
přišel sníh. Tak aspoň něco optimistického pro vás máme - dva zkušební přístupy, zdigitalizované
dokumenty, výročí (které snad oslavíte s námi) a velmi zajímavou knihu měsíce od fyzika, kterého
jistě znáte. :)

Zkušební přístupy v dubnu!
Nejenom, že jsme přes únor měli tři zkušební
přístupy (občas s nějakými problémy, na to
jsme bohužel malí páni), ale i přes tento měsíc
budeme mít rovnou další dva!

fondy
www.asmscience.org
www. arc.aiaa.org
...a více informací najdete na našem webu.

ASM - American Society for microbiology společnost zaměřená na časopisy, knihy,
přednášky s více než 30 000 členy, včetně
výzkumných pracovníků, pedagogů, lékařů
a zdravotníků podporuje mikrobiální vědy.
AAIA - shaping the future of aerospace největší technická společnost na světě
věnující se globální letecké profesi. Zároveň
působí jako přední vydavatel publikací
o letectví a kosmonautice.

Víte, že...?

výročí

Zrovna jsem (jako autorka UNIKNI) procházela starší čísla a s hrůzou jsem zjistila, že jsme zrovna měli
roční výročí, i když ne zrovna veselé!
Určitě víte, že 1.3.2020 se objevil první případ
nákazy tím otravným virem v ČR. To jsme si říkali, že
se nás to snad ještě tolik nedotkne...
Ale už od konce března minulého roku jsme ve
výdejním okénku! Celý rok! Sice jsme měli nějakou
týdenní pauzu, ale pauzy, jak víme, neplatí.
Jsme rádi, že tu s námi jste i v této době, že
objednáváte knihy a že s námi máte trpělivost.
Hodně zdraví i nadále přeje celý tým UKN!

služby

Zdigitalizované knihy
Máte problémy s tím, že některé naše knihy
jsou rozpůjčované a nebo jste v karanténě?
Máme pro vás zdigitalizované knihy!
V rámci procesu digitalizace dochází
k převodu původních tištěných dokumentů
do jejich digitální podoby. Výsledné kopie
jsou
pak
archivovány
v
repozitáři
a zpřístupňovány prostřednictvím digitální
knihovny. K březnu máme již přes 500
zdigitalizovaných dokumentů (zde jejich
seznam v katalogu)! Ovšem pozor - přístup
k digitální knize je vázán na IP adresu TUL!

V případě zájmu o digitalizaci dokumentů neváhejte kontaktovat paní Pavlínu Schusterovou na
e-mail: pavlina.schusterova@tul.cz, nebo můžete využít formulář na našich webovkách.

Stručné odpovědi na velké otázky

kniha měsíce

Přežijeme na planetě Zemi? Existuje ve vesmíru inteligentní život? Měli bychom vesmír
kolonizovat? Může nás umělá inteligence přechytračit? Jak utváříme budoucnost?
Stephen Hawking ve své poslední publikované
knize zkoumá řadu z největších záhad
vesmíru, i potenciální problémy, kterým čelí
nebo může čelit lidstvo na naší domovské
planetě.
Rozebírá mnohé obtíže, které mohou lidstvo
ohrozit - například klimatická změna, jaderná
válka, rozvoj umělé existence, genetické
modiﬁkace
člověka
či
střetnutí
Země
s asteroidem a prosazuje názor, že důležitou
úlohu při řešení problémů na planetě Zemi
sehraje věda.
Pokud máte tedy někdy dny, kdy nemůžete spát
a přemýšlíte nad těmito otázkami, rozhodně
doporučujeme přečíst poslední publikaci
předního teoretického fyzika.
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