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JEDNOTNÁ ODDĚLENÍ V CIZOJAZYČNÝCH

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

akce

od 22. června do 30. srpna
budeme mít otevřeno

HLAVNÍ KNIHOVNA POBOČKA E2
8:00  16:00 12:00  15:00

Ve třech cizojazyčných knihovnách jsme zavedli jednotná oddělení. Tato úprava už proběhla ve
španělské a francouzské knihovně a anglickou knihovnu takto změníme do konce letošních
prázdnin.
V těchto cizojazyčných knihovnách zůstaly pouze knihy týkající se výuky daného jazyka
a beletrie. Knížky, zaměřené na jiná témata (např. americké dějiny, cestování či vaření) byly
přesunuté do všeobecné knihovny nebo do skladu.
Nová oddělení jsou:

Doufáme, že pro Vás (nejen pro nás) bude nové řazení přehlednější a snáze zapamatovatelné:)
(No, neradi bychom to všechno lepili zase zpátky:D)

CO DĚLÁME O PRÁZDNINÁCH?

fond

Kromě toho, že si vybíráme dovolenou? Tvrdě pracujeme. Knihovníci Vám řeknou, že prázdniny
jsou snad nejhorší období roku. Protože čtenáři nechodí, tak se vždycky naplánuje nějaká
úmorná a fyzicky náročná (a nutná) práce.
Takže letos kromě předělávání celé anglické knihovny (10.000
knih) vytíráme regály ve skladu. Každý z nás dostal přidělené
konkrétní regály a musí z nich vše vyložit, otřít police i knihy a vše
zase srovnat nazpět. Je to 235.000 knih; běháme mezi nimi
v ochranných pláštích, gumových rukavicích a respiračních
rouškách, s kbelíky, hadry a antistatickými prachovkami. Ovšem na
konci prázdnin budeme mít čisto!



NOVÉ ROZHRANÍ PROQUESTU databáze

Dne 20. října 2015 má ProQuest v plánu spustit
nové rozhraní. Podle aktuálních zpráv přijdou mimo
jiné tyto změny:

responzivní design
formát plného textu přímo u záznamu
snadnější stahování PDF
odkazy na související dokumenty
filtry a fasety vlevo od záznamů
nová grafika a navigace

Rozhraní si můžete vyzkoušet na stránce
http://searchbeta.proquest.com, kde postupně
přibývají jednotlivé funkce.

NOVINKY V KNIŽNÍM FONDU fond
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