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EBSCO DISCOVERY SERVICE

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

nástroje

od 22. června do 30. srpna
budeme mít otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA POBOČKA E2

8:00  16:00 12:00  15:00

Odvážně se vydejte objevovat to, co dosud nikdo nehledal!

Správně, discovery service není jen portál, je to sjednocená vyhledávací služba dostupná na
adrese: http://search.ebscohost.com.
Co to znamená? Nic více a nic méně než to, že je možné prohledávat veškeré databáze, které
pro Vás Vaše nejoblíbenější univerzita nakupuje, společně s ostatními, jež jsou volně přístupné
v digitálním universu Internetu, a to prosím pěkně z jednoho místa.
Může snad existovat něco lepšího? Ano, přímý přístup k plným textům z téhož místa
a integrované manažery, které za vás udělají citace.

VAROVÁNÍ: Společnost EBSCO Industries nezaručuje, že služba EBSCO Discovery u vás
vzbudí stejné nadšení, jaké projevuje postava na ilustraci.

Takže se nenechte
pobízet, neboť
EBSCO nám bude
tuto službu poskytovat
pouze jeden rok.

http://search.ebscohost.com


MENDELEY APP nástroje
Majitelé chytrých zařízení s Androidem si
mohou v Google Play stáhnout aplikaci
pro práci s PDF soubory ve Vaší
knihovně Mendeley.

Aplikace umožňuje:
Čtení PDF souborů
Práci s poznámkami k dokumentům
Synchronizaci všech zařízení
Ukládání PDF souborů
Prohledávání PDF souborů
Online zálohování

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU fond

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Kapitoly z elementární
geometrie

Psychologie písma Complete guide to the
TOEIC test

Světové standardy
projektového řízení

Matrix methods in data
mining and pattern

recognition

Úvod do problematiky
strojového vidění

Od Palackého
k Benešovi

Projektový
management

Mendeley App je zdarma
a uživatelé ji hodnotí na:

K dispozici je také Mendeley Desktop a k němu
samozřejmě i plugin do MS Wordu.

http://knihovna.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/386687
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/483954
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/484440
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/484430
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/484641
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/483130
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/482890
http://knihovna-opac.tul.cz/documents/448755
https://play.google.com/store/search?q=mendeley&c=apps
http://play.google.com
https://play.google.com/store/search?q=mendeley&c=apps



