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DSpace, archivace a DOI služby

Minulý měsíc jsme měli nabitý akcemi. Konal se TUL Fest, Týden knihoven a vernisáž. Dost úspěšná 

byla amnestie, a jako už skoro tradičně snídaně, tentokrát celé ve vegetariánském duchu a my jsme 

rádi, že vám chutnaly. Vernisáž se také vyvedla a my z toho měli neskutečnou radost!

Tento měsíc vám znovu ukážeme DSpace a DOI, představíme vám online časopisy a knihu 

o pohybu a psaní dohromady.

Už jste jistě slyšeli o  DSpace. Repozirář sloužící k  ukládání, 

uchovávání, zpřístupňování a archivaci různých typů 

digitálních dokumentů v nejrůznějších formátech.

Od začátku října jste si v relaxační zóně mohli všimnout nových, krásných, originálních obrazů. Paní 

Tatiana Svatošová zde vystavuje svou sbírku Buber.

Výstava Táni Svatošové akce

Nenajdete zde jen práce studentů, ale také časopisy, 

výukové materiály, technické zprávy apod. Všechno zůstává 

uložené, takže se nemusíte obávat, že byste přišli o důležité 

práce a dokumenty.

Mimo jiné nám můžete zaslat i  žádost o  přidělení DOI - 

identifikátoru pro digitální objekty umístěné na internetu. 

Je přidělován konkrétní publikaci. Slouží především 

k  přesměrování na URL. Též můžete vyplnit formulář na 

našich webových stránkách knihovna.tul.cz/sluzby/doi. 

Pokud byste chtěli zveřejnit vaši práci, pošlete nám žádost 

přes formulář na www.is.gd/dspace.

Výstava, která potrvá až do konce roku 2019, 

představuje kolekci děl inspirovaných texty Martina 

Bubera z  knihy Já a Ty. Tato kniha je jedinečným 

příspěvkem k filozofii dialogu a proto je velmi 

důležitá.

Kromě výstavy se k nám nezadržitelně blíží Vánoční 

jarmark. Zde můžete koupit, ale také nabídnout 

ostatním své originální výrobky. Pokud budete mít 

zájem u nás prodávat, kontaktujte naší paní 

sekretářku na e-mail: andrea.honigova@tul.cz .

https://knihovna.tul.cz/sluzby/dspace
https://knihovna.tul.cz/sluzby/doi


Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec 

e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549 

web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/ 

otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

Online verze časopisů fondy

Písmo jako vědomá stopa pohybu kniha měsíce

Naše hodnocení: 70%

Přejdeme z  výstavy rovnou do knih. Proč? Protože autorka, která namalovala obrazy v  relaxační 
zóně, napsala i knihu, o které vám tento měsíc chceme říct.

Táňa Svatošová se v knize zamýšlí nad hrozbou 

„grafické negramotnosti“ v  dnešní době. Na 

děti se dnes ve školách moc spěchá, autorka 

tomu chce touto knihou chce předejít. 

Nejenže autorka upozorňuje na daň za 

požadavky, jako je rychlost, flexibilita či úspěch, 

v  podobě ztráty prožitků, vjemů, zkušeností či 

hloubky, ale také poukazuje na problémy 

spojené  s  dnešní „hurry-up“ dobou a varuje 

před povrchností a zanedbáním péče 

o rukopis. 

Vědomá stopa pohybu nachází paralelu mezi 

spontánním tělesným pohybem dětí, jeho 

následným zdokonalováním za pomoci cvičení 

tchaj-ti a jeho grafického záznamu. Je tedy 

přechodem od nevědomé stopy k vědomé.

Chcete si přečíst nějaké časopisy, ale venku je 

takové počasí, že nevytáhnete paty z domu? Tak 

nezoufejte, některé časopisy máme i v e-podobě.

Naši studenti mohou využít přístupu do e-verze 

přes Google disk (bit.ly/online časopisy). 

Přístup je možný do konce tohoto roku, tak 

neváhejte zkoušet a číst! 

A jaké časopisy si můžete přečíst? Například 

dTest (ten podrobil za 25 let své existence 

detailním testům více než 16 000 výrobků), 

Hospodářské noviny, The Economist a další.

Pokud byste měli dotazy, či vám bylo něco 

nejasného, obraťte se, prosím, na paní 

Masaříkovou na její e-mailovou adresu: 

lenka.masarikova@tul.cz.

https://knihovna.tul.cz
https://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgA2JJchgguW6LrvZeJ3N0UbZ3ZxHFvCBF0Fb6oarw4/edit?ts=5d9f090c#gid=0

