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Pred nami je nova š tevilka znanštvene revije Anali PAZU. Prinaš a zanimivo branje š 

treh področ ij: naravošlovja, tehnike in medičine.  

V prvem č lanku, ki še uvrš č a na področ je naravošlovja, lahko beremo  o naštanku 

z ivljenja na Zemlji in iškanju empirič ne razlage naraš č anja komplekšnošti z ivih bitij 

škozi evolučijški razvoj. Vpliv rezultatov tovrštnih raziškav je lahko zelo š irok, šega 

vše od filozofije do znanošti. 

Sledijo trije č lanki š področ ja tehnike. Avtorja prvega č lanka nam pribliz ata tehno-

logijo PIM, ki jo odlikujeta manjš a poroznošt in poviš ana odpornošt na utrujanje konč -

nih izdelkov. Tehnologija PIM je zelo aktualna v vešoljški induštriji. Drugi č lanek 

obravnava numerič no analizo hitrega štrjevanja NiTi-zlitine. Avtorji še špraš ujejo o 

vplivu robnih pogojev. Analiza rezultatov ekšperimentov je pokazala, da je ohlajanje 

preko štene epruvete eden izmed vplivnejš ih parametrov štrjevanja zlitine in ga zato 

ne šmemo zanemariti. Zadnji č lanek š področ ja tehnike še uvrš č a v gradbeniš tvo. Nje-

govi avtorji predštavljajo projekt, v katerem je bila izvedena raziškava, realizačija in 

analiza BIM-a na primeru gradnje Podvoza Grlava. BIM je čelošten informačijški model 

zgradbe, ki poštaja nepogreš ljiva komponenta všakega gradbenega projekta. 

Revija prinaš a tudi prišpevek š področ ja medičine, v katerem avtoriča razmiš lja o 

rešnič nem pomenu bešede doštojanštvo ter o tem, kako razumevanje in poznavanje 

tega pojma vpliva na odnoš zdravnika oziroma zdravštvenega delavča do pačienta. 

Prihaja č aš, ki klič e po tem, da profešionalizmu in doštojanštvu v medičini znova pode-

limo pomen in vlogo, ki jima pripadata. 

Č lanki, ki jih prinaš a revija, šo zelo raznoliki. Avtorji prišpevkov šo vrhunški štro-

kovnjaki na švojih področ jih, ki nam preko prič ujoč ih prišpevkov predštavljajo najak-

tualnejš e znanštvena odkritja.  

Z elim vam zvedavo in prijetno branje, ki vam bo odprlo nova obzorja.     

   

 Mirjam Sepešy Mauč eč, 

 uredniča za področ je tehnike 
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