
UNIKNI TUL
zpravodaj Univerzitní knihovny TUL

ČERVEN
201 6PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Přes konto čtenáře v online katalogu
Na webu http://knihovna-opac.tul stačí kl iknout v  pravém
horním rohu na "přihlásit se", uvést Vaše číslo průkazky do
knihovny (např. U01 2345) a PIN (čtyři čísla, kterými potvrzujete
výpůjčku v  knihovně). Pak uvidíte v  kontu čtenáře své výpůjčky
a budete je moci prodloužit (prodloužit jde všechny, kterým se
blíží konec výpůjční doby a nejsou rezervované pro jiné
čtenáře).

POBOČKA E2

1 2:00 - 1 5:00

HLAVNÍ KNIHOVNA

8:00 - 1 6:00

budeme mít otevřeno

JAK SI PRODLUŽOVATVÝPŮJČKY O  PRÁZDNINÁCH? služby

od 4. července do 4. září

Přes telefon
Telefonní číslo k  výpůjčnímu pultu je 485 352 559
a k  informacím 485 352 549. Volejte kl idně na obě,
ale jen v  pracovní době (tzn. od 8:00 do 1 6:00).

Přes mail
Můžete nám napsat na e-mail knihovna@tul.cz. Stačí poslat Vaše jméno
a které knihy ještě potřebujete a my je prodloužíme, pokud to půjde:)

POZOR, ZKRÁCENÁ OTEVÍRACÍ DOBA!

http://knihovna-opac.tul.cz
mailto:knihovna@tul.cz


e-knihy

NOVINKY V  KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Univerzitní knihovna TUL-Voroněžská 1 3-Liberec-460 01 ; e-mail knihovna@tul.cz; tel. 485 352 559, 485 352 549;
http://knihovna.tul.cz/; katalog http://knihovna-opac.tul.cz/; po - pá 8.00 - 1 6.00; sanitární den 24. 6. 201 6

Denim Handbook of
multicultural

measures

Tvorba business modelů

Climate terror

3D printing and additive

manufacturing

Klimatizace v  muzejích,
knihovnách a archivech

Health, wellbeing,
competence and aging

Otevřený přístup
k  vědeckým informacím

WEBOVÁ KNIHOVNA TUL

Univerzita spustila nový publikační
systém, takže vybrané knihy budou
dostupné i   elektronicky:) Adresa je
http://etul.publi.cz.

Aktuálně máme k  dispozici 6 knih, jejich
součástí mohou být také multimediální
prvky (testy, videa aj.) . Knihy lze studovat
online nebo si je stáhnout; připravuje se
také aplikace eTUL pro iOS a Android.
Všechny zatím přidané knihy jsou
dostupné zdarma pro všechny.

Knihy také klasicky zpracováváme, takže
je můžete hledat i   v  katalogu knihovny:D
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