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KYBERNETIKA A J E J Í V Y U Ž I T Í 
368 str. - 108 obr. - váz. 3 8 , - Kčs 

Kybernetika a její využití hodnotí význam kybernetiky, zkoumá možnosti jejího využití a po
dává přehled jejího rozvoje v ČSSR. 
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