
Učíte a potřebujete vzít do hodiny přehrávač, abyste
studentům pustil i lekci z  kompaktního disku nebo
flešky? Nebo už Vás nebaví poslouchat vše jen přes
sluchátka? Tak si u   nás půjčte přenosný audio
přehrávač:) .
Máme zatím jeden, půjčujeme ho na týden
a  nevybíráme žádnou kauci. Technické detaily najdete
v  našem online katalogu;-) .

Pro zájemce: Přehrává CD-R / RW -- USB konektor pro připojení paměťového media nebo MP3 přehrávače --

Stereofonní FM radiopřijímač -- Stereofonní reproduktory 2 x 1 ,2 W(RMS) -- Konektor pro připojení sluchátek

3,5 mm.
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PŘEHRÁVAČ K  PŮJČENÍ služby

VOLNĚ DOSTUPNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Plné texty bakalářských a diplomových prací TUL můžete onl ine číst ve dvou systémech -
v  digitálním archivu DSpace (http://dspace.tul.cz) nebo v  online katalogu knihovny
(http://knihovna-opac.tul.cz) . Onl ine katalog doporučujeme čtenářům knihovny, kteří mají
platnou registraci. DSpace je přístupný pro všechny studenty a zaměstnance univerzity.

DSPACE ONLINE KATALOG
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Práce jsou většinou ve formátu PDF a buď se otevírají přímo v  prohlížeči nebo stahují do
počítače (podle nastavení softwaru).

pro registrované čtenářejen pro studenty a zaměstnanceFM

http://dspace.tul.cz
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http://knihovna-opac.tul.cz/documents/488232


služby

Pokud Vás zajímá l iteratura a sledujete knižní nabídku v  ČR,
pravděpodobně znáte internetový l iterární časopis
iLiteratura (http://www.iliteratura.cz) , který zveřejňuje
recenze, kritiky, studie, komentáře a ukázky současné české
i   zahraniční umělecké prózy a oddechové l iteratury,
rozhovory a také portréty autorů.
Nově je k  dispozici i   aplikace (dostupná v  AppStore
a  GooglePlay). Stačí načíst ISBN (či EAN kód) a apl ikace Vám
ukáže hodnocení knihy a všechny dostupné recenze.
Jde o  novinku, takže zatím nemá velký počet hodnocení.
Snad pro Vás bude užitečná:)

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 8.30; sanitární den 26.2.201 6
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